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Místní akční plán (MAP)
 Analytická část (rozbor škol a území)
 Strategická část (priority a cíle rozvoje vzdělávání)
 Akční plán (konkrétní opatření, která vedou k naplnění
MAS Ekoregion Úhlava, z.s.
Klatovy, 25.června 2020

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II SO ORP Klatovy CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011066

cílů)
 Implementační část (vlastní realizace strategie území)
 realizace projektu
 řízení a organizační zajištění MAP,
 aktualizace dokumentu
 monitoring
 zapojení veřejnosti do tvorby MAP).

Území SO ORP Klatovy
 Rozloha 906 km2 - 2. největší v kraji

 50 720 obyvatel (k 31.12.2019) – od 2017 mírně roste –





pouze díky migraci
Hustota zalidnění malá – cca 56 obyvatel/km2
(Plzeňský kraj 77,1 obyv./km2 , ČR 134 obyv./km2)
Nejvíce obyvatel je ve věku 40-49 let (16,2 % obyvatel)
Nejméně početná skupina obyvatel (bez starších 80 let),
jsou děti ve věku 0 -9 let (9 ,68% obyvatel území)
Obyvatelstvo v území stárne
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Informace z existujících dokumentů

Charakteristika školství

 Regionální a krajské dokumenty
 Národní strategické dokumenty
 Výstupy ze šetření České školní inspekce

a výstupy z mezinárodních srovnávacích šetření
PISA – MG, ČG, PřG
 TIMSS – MG, PřG
 ČŠI – předškolní, základní, zájmové


Předškolní vzdělávání v území
 22 MŠ (v posledních letech počet MŠ stejný)
 73 běžných tříd a 2 třídy speciální dle §16 odst. 9 školského
zákona
 Od 2016 pokles počtu dětí v MŠ
 Průměrný počet dětí na třídu klesá,
 Využití kapacity tříd velké – průměrně přes 80% (kapacita
dostačuje)
 V MŠ je 1 677 dětí, z toho 13 ve speciálních třídách (2019/2020)
 97 dětí mladších 3 let (letošní školní rok) - převážná většina
z nich zapsána do MŠ v Klatovech a Nýrsku
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Předškolní vzdělávání v území
Školní rok

Počet MŠ

počet dětí
Samostatných Počet dětí Počet běžných/z toho
počet dětí na
úv. pedag. na 1 pedag.
MŠ
celkem
speciálních tříd
třídu
úvazek
5
1707
73/2
145,4
12,08
23,83

počet dětí na
školu

2017/2018

22

77,59

2018/2019

22

5

1689

73/2

141,8

11,62

23,13

76,77

2019/2020

22

5

1677

73/2

147,4

11,40

22,97

76,23

• 23 dětí na třídu, podobná situace i v ostatních regionech PK
• přijato 94,1 % zapsaných dětí, v rámci kraje nadprůměrné
= >> celkově je kapacita MŠ v území dostatečná
• počet pedagogů v MŠ v posledních letech kolísá – klesá počet
dětí na 1 úvazek pedagoga
• školní psychologové chybí
• speciální pedagog pouze 1 (0,5 úvazku)
• nárůst počtu i úvazků asistentů pedagoga ve školkách

Investiční potřeby mateřských škol






Venkovní i vnitřní stavební úpravy
Pořízení nebo výměna herních a tělocvičných prvků
Nábytek
ICT
Zabezpečení prostor

Základní vzdělávání v území
Školní rok

Počet
ZŠ

2017/2018
2018/2019
2019/2020

25
25
25

Samosta Neúplných
tných
ZŠ (jen
ZŠ
I .stupeň)
8
11
8
11
8
11

Počet
běžných
tříd
211
209
216

Počet
Dětí ve
Dětí na
Dětí
Úvaz.
Dětí na
speciální
spec.
1 peda
celkem
pedag.
třídu
ch tříd
třídách
g.
9
4552
66
298,1
15,31
21,13
9
4549
82
302,9
15,07
21,23
6
4606
96
311,9
14,77
20,75

Dětí na
školu
182,08
181,96
184,24

25 ZŠ, 8 samostatných, 11 neúplných (jen I.st.)
216 tříd, z toho 6 speciálních
4 606 žáků – jejich počet v ZŠ celkově mírně narostl (populační vývoj)
V průměru méně než 21 žáků na třídu a 15 žáků na pedagoga
V některých ZŠ ale úbytek žáků a pokles obsazenosti
Kapacita škol naplněna na 66,6%
365 pedagogů, 115 asistentů pedagoga, 6 speciálních pedagogů, 4 školní
psychologové (jejich počty rostou, zejména počet asistentů pedagoga)
• Neaprobovaná výuka – hl. matematika, fyzika, pracovní vyučování, společ. vědy
•
•
•
•
•
•
•
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Věk pedagogů ZŠ ve SO ORP Klatovy - podle typu ZŠ

Odchod ze škol
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Investiční potřeby základních škol
•
•
•
•
•
•
•
•

Venkovní i vnitřní stavební úpravy (střechy, oplocení,
parkoviště, rozvody, soc. zařízení, bezbariérové úpravy, šatny
atd.)
venkovní učebny
Vybavení vnitřních a venkovních tělocvičných prostor
Vybavení odborných učeben
Nábytek
ICT – NTB, Wifi, interaktivní pomůcky
Zabezpečení prostor (přístup, kamerový systém)
Modernizace ŠJ

Rok
2016
2017
2018

Ukončení školní docházky SO ORP Klatovy
celkem
7 .třída
8 .třída
418
1
28
359
2
21
436
10
27

Odchod dětí ze ZŠ
• nárůst počtu žáků, kteří ukončili předčasně povinnou školní
docházku v 7 .třídě (2,3 % žáků v roce 2018) v 8. třídě je meziročně
víceméně stejný (6 %).
• Odchází více žáků (krajský průměr 5,5 % v 8 . třídě a 1 % v 7.
třídě)
Státní přijímací zkoušky
• Český jazyk - výsledky žáků škol z Klatovska v rámci PK lehce
nadprůměrné
• Matematika – úspěšnost výrazně nižší než ČJ
• Meziročně se procentuální úspěšnost snižuje (celokrajský trend)

Vzdělávání dětí s SVP
• V MŠ 2 ,2 % dětí s SVP (převažují děti se zdravotním postižením)
• V běžných třídách MŠ jsou nejčastěji zastoupeny vady řeči,
kombinované a vývojové vady. Poklesl počet dětí s poruchami
autistického spektra
• V ZŠ 11% žáků s SVP (počet narůstá) - více než 80% tvoří zdravotně
postižení žáci, roste poptávka po opatřeních ke zvládání tohoto
nárůstu
• Ve speciálních třídách dominuje mentální a kombinované postižení.
Ubývá diagnostikovaných poruch autistického spektra
• V běžných třídách dosahují největšího počtu i nárůstu děti se
závažnými vývojovými poruchami učení a chování. Nárůst se týká
i poruch řeči a také mentálního postižení
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Školní jídelny, družiny a kluby
• Všechny školy v SO ORP Klatovy mají školní jídelnu nebo výdejnu i školní
družinu nebo školní klub.
• 23 školních jídelen s kapacitou 8 943 strávníků a 3 výdejny s kapacitou 85
strávníků.
• Provoz ŠJ zajišťuje celkem 123 zaměstnanců.
• 25 ŠD a 1 ŠK (kapacita ŠD s ŠK je 1 825 dětí)
• Ve školním roce 2018/2019 je navštěvovalo 1 560 žáků a dětí, tj. kapacita
naplněna z více než 85%. V osmi školách je kapacita ŠD naplněna ze 100 %

Dopravní dostupnost do škol
• Typická je spádovost města Klatovy, kam dojíždí řada
rodičů za prací a žáků do školy
• V Klatovech jsou největší školy v regionu, největší
nabídka mimoškolních aktivit a
relativně dobrá
dopravní dostupnost jak autobusy, tak vlakem
• většina obcí, kde jsou školy, je dostupná veřejnou
dopravou, byť ne vždy úplně jednoduše
• Nejhůře jsou na tom horské oblasti, zde je však
minimum školou povinných dětí
• Rozložení škol v regionu v zásadě odpovídá potřebě
dopravní dostupnosti základního školství

ZUŠ, DDM, SVČ
ZUŠ

• 2 ZUŠ (Klatovy, Nýrsko), celkem 8 poboček
• Obory hudební, výtvarný, taneční (obě ZUŠ), literárně–dramatický (ZUŠ
Klatovy)
• Celkem je navštěvuje 1 453 dětí (2019/2020), kapacita naplněna 99,2%
DDM
• 2 DDM (Klatovy, Nýrsko), celkem 6 poboček, 194 zájmových útvarů
• Navštěvuje je 2 581 dětí (2019/2020)
Zájmového a neformálního vzdělávání
• hlavně v Klatovech a Nýrsku
• Fungují i další organizace, školní kluby apod., kde mohou děti trávit volný čas
• Rozvinuta hlavně síť sportovních klubů, jednot, dětských družstev Svazu
dobrovolných hasičů

Sociální oblast
Nejčastěji řešené problémy:
• Výchovné a rodinné problémy
• Záškoláctví (skryté i zjevné)
• Užívání návykových látek (alkohol, drogy)
• Kriminalita mládeže
• Nejvíce případů Klatovy, Soustov, Nýrsko a Janovice nad
Úhlavou
V sociální oblasti působí:
• OSPOD MÚ Klatovy
• státní i nestátní organizace (nízkoprahové kluby Budík
a Chapadlo, zřizované Oblastní charitou Klatovy, spolek Ulice,
Diakonie Západ, DOMUS , Člověk v tísni)

5

02.07.2020

Psychologicko-pedagogická poradna
• V Klatovech pracoviště PPP Plzeň
• pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické poradenství,
psychologická pomoc při výchově a vzdělávání dětí, žáků, diagnostika,
nápravná a reedukační činnost, péče o předškolní děti, metodická podpora
školám, zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků, vypracovávání
doporučení podpůrných opatření, realizuje preventivní programy na
školách – vlastní metodik prevence
• 4 speciální pedagogové, 4 psychologové a 1 metodik prevence, celkem 9
pracovníků.
• 2018/2019 vyšetřila poradna 1 841 žáků a dětí a doporučila 156 odkladů
školní docházky
• 368 screeningových vyšetření v MŠ a 126 v 1. třídě ZŠ

Shrnutí analýzy
• je snaha zachovat současnou síť škol mateřských i základních,
v některých případech malotřídních
• Školy plní v obcích i funkci centra kulturního života místní komunity
• pro zachování sítě škol je důležitá dopravní dostupnost a meziobecní
spolupráce
• síť škol je dostačující, volná místa jsou především ve venkovských školách
• kapacita mateřských škol je poměrně naplněná, ale momentálně dostačuje
• dochází k odlivu dětí z venkovských škol a odchodům žáků na víceletá
gymnázia
• představitelé obcí bez školského zařízení nejsou vždy ochotni přispívat na
provoz škol a školek
• Není zde vzdělávací zařízení pro děti do 3 let mimo Klatovy
• Organizačně-administrativní přetíženost škol a personální problémy
škol (zejména malotřídních ZŠ) – nedostatek pracovníků, i
nepedagogických

Návaznost vzdělávání a uplatnění na trhu práce
• Centrem středního vzdělávání Klatovy
• 4 střední školy (Střední průmyslová škola; Střední škola zemědělská
a potravinářská; Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední
zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky; Gymnázium Jaroslava Vrchlického
• Zaměstnanost obyvatelstva v jednotlivých obcích je rozdílná (vlivem
nerovnoměrností osídlení i umístěním největších zaměstnavatelů
v regionu)
• Podíl nezaměstnaných v roce 2019 nízký (1,73%)
• v roce 2019 žádná z obcí na území nebyla v pásmu vyšší
nezaměstnanosti (15,2 % do 7 ,9 %)
• Chybí vysoce kvalifikovaní pracovníci, ale i řemeslné profese

Shrnutí analýzy
 Je potřeba podporovat čtenářské a matematické gramotnosti
 Roste počet žáků, kteří po ukončení ZŠ nepokračují ve studiu a i těch,








kteří předčasně ukončí povinnou školní docházku
Roste počet dětí s SVP - vzdělávání zohledňující speciální potřeby žáků
Nedostatek finančních prostředků ve školství
Pomalý rozvoj infrastruktury
Dopravní dostupnost některých škol je komplikovaná
Nedostatečná či problematická výchova dětí v rodinách
Časté legislativní změny jsou pro školy náročné
Dochází k odlivu mladých lidí z oblasti, často z menších obcí
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Děkuji za pozornost
Jana Kadlecová
tel. 602 178 371
kadlecova@ekoregion-uhlava.cz
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