ORP Havlíčkův Brod
SWOT analýza – Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Silné stránky
Dobrá spolupráce s rodiči
Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda
Jihlava

Slabé stránky
Vysoké počty dětí ve třídách
V oblasti inkluze nedostatečné
informovanost pedagogů

Využití osvědčených metod

Nerespektování školní řádu - vysoká
nemocnost - vliv na kvalitu

Montessori program - připravenost a
funkčnost

Nedostatečná vybavenost
(bezbariérové vstupy, sociální zázemí)

Spoupráce s obcí/městem

Vzdělávání pedagogů (školení,
semináře) - problém finanční a
zajištění chodu zařízení

Bezpečné prostředí
Práce s dětmi s poruchami učení
(vzdělávání a výchova)

Nedostatečné zkušenosti s osobnostní
a sociální výchovou

Příležitosti
Plánovaná změna zákona

Hrozby

Možnost pobytu v přírodě

Nedostatečné zkušenosti s dvouletými
dětmi (nárokovost)

Vzdělávání pedagogů pro výuku
mladších dětí
Venkovní výuka
Spolupráce mezi MŠ - předávání
zkušeností a poznatků
Spolupráce s obcí a sponzory (finanční
prostředky)
Spolupráce se vzdělávacími institucemi
Podpora inkluzivní výuky

Nový, v praxi nevyzkoušený, systém
Vysoké nároky na malé pedagogické
sbory
Úbytek žáků z důvodu poklesu
populační křivky
Dopravní dostupnost (úbytek
dopravních spojů)

SWOT analýza – Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání ZŠ

Silné stránky
Čtenářská gramotnost (ochota učitelů
se vzdělávat, materiální zázemí,
dostatek aprobovaných pedagogů)
Matematická gramotnost (vybavení,
ICT, program)
Výskyt knihovny v téměř každé obci
Využívání školních studoven
Dotační programy na podporu
knihoven
Spolupráce se zřizovatelem

Slabé stránky
Čtenářská gramotnost (špatná finanční
motivace učitelů, chybějící podpora
rodičů - nečtou, nevedou děti)
Matematická gramotnost (nezájem
dětí, nedostatečný počet hodin, není
navazující podpora ve využívání metod
na 2. stupni)
Chybějící nabídka tematických kroužků
(pro podporu logiky)
Částečně zastaralé vybavení
Nedostatek aprobovaných pedagogů
na matematiku

Příležitosti
Čtenářská gramotnost (možnoti inspirace pokusy, praxe), vzájemná výměna
zkušeností
Matematická gramotnost (využití zájmu
veřejnosti v souvislosti se zaváděním
povinného přijímacího řízení a státní
maturity, podpora individualizace výuky,
využití atraktivních forem výuky, zajištění
provázanosti mezi 1. a 2. stupněm)
Kreativita učitelů
Program na rozvoj čtenářství
Motivace zajímavou formou čtení
Zlepšení prostředí (dětské koutky v
knihovnách)

Hrozby
Vývoj technologií a jejich využití po
základní věci
Učení z donucení
Odchod žáků na víceletá gymnázia
Nestabilní prostředí pro vzdělávání změny, nesystémovost
Administrativní zátěž ŘŠ, učitelů při
realizaci projektů
Zavádění společného vzdělávání může
ztížit výuku ve třídě

SWOT analýza – Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Slabé stránky
Silné stránky

Spolupráce rodičů a ředitelů

Projektové dny

Neprofesionální přístupy ve vybraných
organizacích

Lepší spolupráce škol, rodičů a
zřizovatelů v menších obcích

Vysoké počty žáků ve třídách ZŠ

Fungování nízkoprahových klubů

Již zavedené systémy pro podporu
inkluze (sdílení vytvořených materiálů)
Zájem dětí o tištěné slovo, číslice
Soulad pedagogického sboru

Nedostatečné vzdělání pedagogů na
běžných ZŠ v oblasti spec. vzdělávání,
chybí speciální pedagogové
Nízká motivace učitelů - nárůst práce,
bez finančního ohodnocení
Rámcový a školní učební program málo času na zapracování změn
Nedostatečné vybavení pro výuku
Hrozby

Příležitosti

Nárůst administrativy

Ocenění dobrovolnické činnosti

Nesmyslné lhůty pro vypracování
doporučení

Komunikace s žáky samotnými v rámci
dialogu

Nedostatek asistentů, speciálních
pedagogů a psychologů

Využití terénního pracovníka
Zlepšení vztahů mezi dětmi, tolerance

Špatné systémové nastavení
Špatná komunikace s veřejností

Spojení teorie s praxí

Protichůdné informace z MŠMT, neustálé
změny

Přibližování se evropským standardům

Vliv problémových dětí

Sdílení dobré praxe

Vliv médií

Vyšší koncentrace etnických menšin ve
městech

SWOT analýza – souhrnná

Silné stránky

Slabé stránky

Školy rodinného typu na menších
obcích

Nekoncepčnost a neustálé změny

Dostatečné kapacity ve velké části
zařízení (ŠD, ŠK, SVČ)

Nedostatek speciálních pedagogů,
psychologů a asistentů

Ochota učitelů se vzdělávat

Vysoký počet dětí ve třídách

Sdílení zkušeností

Nedostatek finančních prostředků na
rekonstrukce a vybavení

Spolupráce se zřizovatelem
Velká rozmanitost volnočasových
aktivit
Dobré zastoupení ZUŠ, SVČ

Nedostatečná polytechnická a
jazyková výuka
Bezpečnost a zabezpečení budov

Příležitosti
Práce na různých projektech a
soutěžích

Nárůst sociálně vyloučených dětí/žáků

Individuální práce s dětmi

Vliv veřejných médií

Pedagogický sbor schopný týmové
práce

Rychlý pokrok techniky nepřipravenost

Individuální komunikace s rodiči

Budoucí úbytek dětí

Spolupráce s NNO

Nedostatečná autorita pedagogů

Využití dotačních prostředků

Nedostatečné ohodnocení pracovníků
ve školství

Nové výukové metody
Předávání zkušeností a dobré praxe

Hrozby

Analýza problémů
-

Nesystémovost a nestabilita školství
Nízké finanční ohodnocení v oblasti vzdělávání
Nízká motivace rodičů
Nezájem dětí
Nedostatek lektorů
Odchod „nadaných“ žáků na víceletá gymnázia
Nestabilní prostředí
Vysoká administrativní zátěž
Nedostatečná provázanost 1. a 2. stupně
Nedostatečná informovanost pedagogů o nových metodách
Nedostatek financí ve školách
Vztahy na pracovišti
Nedostatečná nabídka na malých obcích (volnočasové aktivity)
Dopravní dostupnost
Nízká motivace pedagogů

Vize:
Kvalitní, systematické a všem dostupné vzdělávání, v kterém pracují spokojení a motivovaní
zaměstnanci, zaměřené na potřeby žáků a pracovního trhu.

Navržené PRIORITY území ORP Havlíčkův Brod:
-

-

-

-

1. Kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny
(připravenost zázemí na všechny skupiny včetně omezení, postižení bez finančních limitů)
o A) Dostupné vzdělávání pro všechny
 Kapacity, doprava, finanční možnosti
o B) Infrastruktura a materiálně technická základna
 Prostory, vybavení
2. Rozvíjení gramotností a podpora kompetencí všech dotčených skupin
(zlepšování podmínek pro vzdělávání z pohledu přístupu ke vzdělávání a zajištění kvalitních
pedagogů)
o A) Rovný přístup dětí a mládeže k právům a informacím
o B) Fungující systémy komunikace pro rodiče a veřejnost
o C) Kvalitní podklady a osnovy k předmětům
o D) Vzdělaní a vyškolení pedagogové
3. Podpora začleňování a výuky novými metodami
(Zaměření se na přístup k výjimečným žákům, žákům s handicapy v rámci jednoho kolektivu,
zavádění nových metod přístupu k výuce a výuce samotné)
o A) Fungující inkluzivní vzdělávání
o B) Individuální přístup k žákům
o C) Interaktivní výuka
4. Předávání zkušeností a příkladů dobré praxe
(Zajištění přenosu zkušeností, inovací, příkladů dobré praxe prostřednictvím učitelů, žáků a
odborníků)
o A) Fungující mobilita pedagogů i vzdělávaných
o B) Síťování a partnerství

