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1 ÚVOD 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je souhrnným dokumentem zaměřený na rozvoj vzdělávání 

především dětí a žáků do 15 let na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) 

Bystřice nad Pernštejnem. Součástí realizace MAP je podpora spolupráce zřizovatelů, ředitelů, 

pedagogických pracovníků a dalších aktérů v oblasti vzdělávání a to formou spolupráce, společného 

informování a vzdělávání. 

Cílem realizace projektu je zlepšení kvality vzdělávání v předškolním, základním, zájmovém 

i neformálním vzdělávání. Vedlejším cílem tvorby MAP je možnost vzdělávacích zařízení využít výstupů 

projektu k přípravě a následné realizaci žádosti o podporu ze státních, evropských či soukromých 

dotačních programů a podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev v Operačních 

programech Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) a Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP).  

Výsledný dokument MAP má tři součásti, jsou to: analytická část, strategický rámec a akční plán aktivit. 

Analytická část dokumentu je tvořena zejména obecným popisem území, dále pak metaanalýzou 

stávajících dokumentů a vlastním šetřením za široké účasti cílových skupin, která vedla k určení 

hlavních témat řešených v projektu MAP. Specifická část analýzy pak detailněji popisuje řešená témata, 

shrnuje závěry platforem řídícího výboru, realizačního týmu a pracovních skupin do SWOT 3 analýzy.  

Strategická část obsahuje Strategický rámec, jenž obsahuje vizi a priority rozpracované do 

strategických a dílčích cílů, které popisuje a zdůvodňuje. Dále také popisuje vazby cílů rozdělených na 

povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) MAP. Součástí Strategického rámce je Seznam 

investičních priorit pro území dopadu Bystřice nad Pernštejnem. V seznamu jsou uvedeny všechny 

investiční potřeby, které v území reálně existují, tzn. podpořitelné z evropských strukturálních 

a investičních fondů i prozatím z uvedených zdrojů nepodpořitelných.  

Akční plán zahrnuje Roční akční plán aktivit na rok 2018 a detailně rozpracovává plánované postupy 

pro naplňování Priorit a cílů Strategického rámce MAP v následujícím roce a časovým přesahem. 
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2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP 

2.1 Partnerství MAP 

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů, není zde řešeno ve smyslu 

projektového finančního nebo nefinančního partnerství. Na začátku realizace projektu byli 

identifikováni dotčení aktéři tvorby a realizace MAP a byla zpracována komunikační strategie. Všechny 

tyto postupy jsou popsány v Příloze Implementační plán MAP, kde jsou přesně definovány cílové 

skupiny a práce s nimi a jsou zde také popsány postupy a principy MAP na úrovni realizačního týmu, 

řídícího výboru a pracovních skupin. 

Hlavními aktéry jsou školy a vzdělávací zařízení v území, a to včetně jejich zřizovatelů, kteří před 

samotnou realizací projevili souhlas s účastí na projektu. Projektu se zúčastnilo 100 % těchto zařízení, 

tedy mateřské školy, základní školy, základní škola zřízena dle §16, Základní umělecká škola a Dům dětí 

a mládeže. Spolupráce probíhala také s DSO Mikroregion Bystřicko a s MAS Zubří země, o.p.s.  

V rámci projektu bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci se zmíněnými subjekty a jejich zřizovateli. 

Memorandum je přílohou finálního dokumentu. 

 

2.2 Neformální platforma MAP Kraje Vysočina 
Již počátkem roku 2016 vznikla na území obvodu okresu Žďár nad Sázavou a později na území Kraje 

Vysočina dobrovolná a neformální komunikační platforma realizačních týmů MAP. Cílem této 

platformy bylo předávání zkušeností, komunikace a řešení problémů a provazba aktivit MAP a KAP 

a dalších dotčených institucí. Tato platforma se pravidelně setkávala v různých městech zapojených 

ORP. Z každého setkání byl pořízen souhrnný zápis, získané informace byly cenným podkladem pro 

další vývoj a v počátku realizace také jediným pomocným vodítkem pro realizaci klíčových aktivit. 

 

2.3 Dohoda o prioritách území 
Na základě analýzy území, studiu strategických dokumentů a diskuzí realizačním týmu s odborníky na 

problematiku vzdělávání v území byly identifikovány klíčové problémy území, na jejichž základě byly 

stanoveny Priority. Tyto výstupy byly projednány na řídícím výboru i pracovních skupinách, při 

formálních i neformálních setkáváních v území. Tyto priority jsou rozvrženy na tři hlavní oblasti 

a rozpracovány do cílů. Na těchto prioritách se území dohodlo a byly schváleny jako součást 

Strategického rámce MAP do roku 2023 k 30. červnu 2016. Při sestavení priorit byla dodržena 

podmínka zapojení povinných opatření dle MŠMT: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze 

– kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, Inkluzivní vzdělávání a podpora 

dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, která se následně průřezově promítala ve všech 

identifikovaných prioritách. 

 

2.4 MAP a OP VVV 
Místní akční plánování je zaměřen na navrhování aktivit pro zlepšení kvality a inkluzivity vzdělávání 

a výstupy MAP budou využity jako podklad pro konkretizaci návazných projektů, které mohou být 

financovány z různých zdrojů (místních, krajských, státních, evropských) podle jejich povahy 

a dostupnosti zdrojů. Smyslem MAP není tedy plánovat pouze návazné projekty pro OP VVV, IROP či 

jiných, ale taktéž sbírat informace, na základě kterých budou zacíleny výzvy pro podporu „aktivit škol“ 



 

4 

 

a „aktivit spolupráce“. Z OP VVV jsou školy podpořeny především prostřednictvím projektů 

zjednodušeného financování, tzv. šablon, s alokací umožňující podporu každé škole. Přínosem MAP je 

zejména plánování budoucí spolupráce a koordinace škol pro návazné projekty, které budou 

financovány formou šablon.  

3 ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 Obecná část analýzy 
 

3.1.1 Základní informace o řešeném území 

 
Území ORP Bystřice nad Pernštejnem se rozkládá v nejvýchodnější části Kraje Vysočina. Na východě 

sousedí s Jihomoravským krajem, na severozápadě je krátká hranice s Pardubickým krajem, na západě 

sousedí s obcemi správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a na jihu s obcemi správního obvodu 

ORP Velké Meziříčí. Celé území je velmi členité a má charakter vrchoviny až hornatiny. Podstatná část 

území leží v přírodním parku Svratecká hornatina. Správní obvod zahrnuje 39 obcí, 93 místních částí 

a 91 katastrálních území. Celková rozloha ORP je 348 km2 a k 1. 1. 2017 v území žilo 19 926 obyvatel, 

což je o 246 méně než v roce 2013. Úbytek obyvatel je jedním z negativních jevů v řešeném území. 

Hlavním poskytovatelem služeb pro celé spádové území je město Bystřice nad Pernštejnem, v němž 

žije cca 40 % obyvatel.   

 

Správní obvod je tvořen městem Bystřice nad Pernštejnem, městysem Strážek, městysem Štěpánov 

nad Svratkou a dalšími 36 obcemi. Těmito obcemi jsou: Blažkov, Bohuňov, Bukov, Býšovec, Dalečín, 

Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Lísek, Milasín, Moravecké Pavlovice, 

Nyklovice, Písečné, Prosetín, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Skorotice, Strachujov, 

Střítež, Sulkovec, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír, 

Zvole a Ždánice. Průměrný počet obyvatel na obec je cca 300 obyvatel a hustota zalidnění je 58 

obyvatele na km2. Zpravidla se každá obec skládá z několika místních částí, tedy malých osad, kde se 

počet obyvatel pohybuje i okolo 30. Na území pokrytém malými obcemi převažuje vesnická zástavba, 

která vytváří jedinečný ráz krajiny doplněný zemědělskými trvalými travními porosty a hospodářskými 

lesy s častým výskytem přírodě blízkých ekosystémů. Pro osídlení a následný vývoj oblasti byla 

určujícím faktorem řeka Svratka, po které se osídlení šířilo od jihu k severu a dále poměrně náročný 

terén s výrazným převýšením v rázu vrchoviny, který byl osídlován v poměrně pozdní době 16. století 

a dodnes komplikuje dopravní dostupnost a obsluhu především v zimních měsících. Do historického, 

demografického, ekonomického a společenského vývoje území Bystřicka zásadně zasáhla těžba 

uranové rudy, která započala v 50. letech 20. století. Lokalita Dolní Rožínka s ložiskem Rožná byl 

posledním činným uranovým dolem na území České republiky a střední a západní Evropy,  jeho činnost 

byla ukončena v dubnu 2017. V současné době probíhají v s. p. DIAMO, o. z. GEAM Dolní Rožínka, 

podniku provozující těžbu a úpravu uranové rudy na ložisku Rožná ukončovací povrchové práce. 

 
Demografický vývoj obyvatelstva ORP Bystřice nad Pernštejnem 
 
Demografický vývoj ORP Bystřice nad Pernštejnem vykazuje dlouhodobý pokles počtu obyvatel, což je 

patrné z uvedeného grafu níže. Negativně se na celkovém výsledku projevuje migrace, která má 

zápornou bilanci. Tento fakt je způsoben nedostatkem pracovních míst, který má za následek odliv 

absolventů a mladých rodin do větších měst za prací. Studenti, kteří studují VŠ se vrací zpátky do 
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regionu v malé míře.  Od roku 1992, kdy bylo evidováno 9 231 obyvatel, se počet konstantě snižuje. 

Obce správního obvodu jsou malé, pouze 10 obcí má více než 500 obyvatel. Velikost obcí se současným 

počtem obyvatelstva určuje i hustotu zalidnění, která je s hodnotou 58 obyvatele/km2 jednou 

z nejnižších na Vysočině (méně ORP Moravské Budějovice, Pelhřimov, Telč a Pacov). 

 
Tab. 1: Vývoj obyvatelstva v ORP Bystřice nad Pernštejnem 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem 20704 20629 20622 20489 20447 20359 20172 20190 20069 20008 19926 

Muži 10388 10331 10359 10264 10216 10192 10086 10095 10046 9991 9970 

Ženy 10316 10298 10263 10225 10231 10167 10086 10095 10023 10017 9956 

Zdroj: ČSÚ, údaje jsou uvedeny vždy k 1.1. daného roku 
 
 
Mapa 1: Obce ORP Bystřice nad Pernštejnem dle počtu obyvatel k 1. 1. 2017 
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Charakteristika území po stránce občanské, technické a ekonomické 
 

Území disponuje především rozsáhlou kulturní a sportovní vybaveností. Kulturní aktivitu 

v největší míře zajišťuje město Bystřice nad Pernštejnem prostřednictvím zdejšího kulturního domu, 

muzea, dále činností ZUŠ, různorodých zájmových organizací, dobrovolníků a ochotnických divadel. 

Obce většinou mají k dispozici budovu sloužící k pořádání kulturních akcí, čímž se do kulturního života 

zapojují svým samostatným programem a doplňují tak společenskou stránku SO ORP.  

 Sportovní vybavenost zahrnuje hřiště a prostor pro venkovní i vnitřní aktivity v každé obci, 

přičemž opět největší koncentrace moderního sportovního zázemí je ve městě Bystřici n. P. Nachází se 

zde moderní atletický stadion Tomáše Dvořáka s víceúčelovým hřištěm, běžeckým oválem 

a fotbalovým hřištěm s umělou trávou. Dále se zde nachází další tři hřiště, fotbalový stadion, 

víceúčelová sportovní hala, tenisové kurty, včetně kryté tenisové haly a zimní stadion. Díky těmto 

sportovním možnostem se město stává spádovou oblastí pro sportovní aktivity nejen pro obce v SO 

ORP. Všechny tyto sportovní místa hojně využívají jak zdejší MŠ a ZŠ, tak i školy z okolí. V ostatních 

obcích, kde sídlí MŠ nebo ZŠ je kvalitní zázemí pro vnitřní i venkovní sportovní vyžití zajištěno v 50 %. 

Mnohdy prostor pro sportovní vyžití supluje prostor kulturního domu či jiné obecní budovy.  

 Zdravotní obslužnost obcí v SO ORP zajišťuje poliklinika v Bystřici n.P. a zdravotní střediska, 

několik soukromých lékařů, jak v Bystřici tak v obcích. Lékaři z polikliniky také ordinují v obcích 

patřících do SO ORP. Nejbližší nemocnice se pak nachází v Novém Městě na Moravě. Péče je dostupná 

také pro seniory a zdravotně postižené osoby. V Bystřici se nachází Dům s pečovatelskou službou pro 

seniory a denní stacionář. Na zdravotní obslužnosti seniorů, zdravotně postižených a dlouhodobě 

nemocných se také podílí Oblastní charita Žďár se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem. Dům 

s pečovatelskou službou sídlí v obci Dolní Rožínka, terénní pečovatelskou službu poskytuje obec Vír 

a Dolní Rožínka. Domov pro seniory sídlí v obci Strážek. Terapeutická komunita především pro léčbu 

drogově závislých sídlí v obci Sejřek.  

  

 Ekonomická situace v území je typická nízkou ekonomickou aktivitou způsobenou polohou SO 

ORP v periferních oblastech kraje. Význačná je také nízká nabídka a horší dostupnost pracovních 

příležitostí. To má vliv na nezaměstnanost, která se dle ČSÚ v obcích pohybuje mezi 2,00-14,44%, za 

celý SO ORP to bylo v roce 2015 8,25% (dle dat z RISY), přičemž nezaměstnanost mužů činila 8,01% 

a nezaměstnanost žen činila 8,50%. Největšími zaměstnavateli v území jsou prozatím) Wera werk, 

s.r.o. se sídlem v Bystřici n. P., která se specializuje na výrobu utahovacího nářadí, ADOZ Bystřice nad 

Pernštejnem zabývající se výrobou strojních součástí, ložisek či řetězových produktů, dále firma 

CORMEN, s.r.o. s výrobou a prodejem kosmetiky, bytové a průmyslové drogerie, chemických přípravků 

a dezinfekce. V dubnu 2017 ukončil svou činnost poslední uranový důl s. p. DIAMO, o. z. GEAM Dolní 

Rožínka, nyní zde probíhají povrchové úpravy, většina zaměstnanců byla však propuštěna. Významným 

zaměstnavatelem jsou Železárny Štěpánov, s.r.o. zabývající se výrobou litinových a hliníkových 

odlitků, dále GAMA GROUP, a.s. sídlící v Dalečíně, zde se vyrábí zdravotnický materiál, včetně 

veterinárních technických prostředků a obalů. V roce 2017 otevřela v Bystřici nad Pernštejnem svou 

pobočku firma Cooper-Standard Automotive ČR, s.r.o., která by měla vytvořit až 450 nových 

pracovních míst. 

 Typickým ekonomickým jevem je také vyjíždění obyvatel za prací v rámci nebo mimo území 

ORP, což ukazuje tabulka níže postihující data ze sčítání lidu uskutečněného v roce 2011. 

 

Tab. 2: Počet vyjíždějících do zaměstnání a do škol za rok 2011 (zdroj ČSÚ) 

Vyjíždějící, doba cesty Zaměstnaní       



 

7 

 

  Celkem Muži Ženy Žáci a studenti 

Vyjíždějící do zaměstnání a škol 4166 2207 1959 2029 

v tom:         

v rámci obce 927 420 507 452 

do jiného okresu 2127 1199 928 860 

do jiného okresu kraje 34 27 7 43 

do jiného kraje 1025 546 479 663 

do zahraničí 53 15 38 11 

Vyjíždějící denně mimo obec 2696 1501 1195 1008 

z toho doba cesty:         

do 14 minut 852 505 347 291 

15-29 minut 991 556 435 362 

30-44 minut 397 201 196 175 

45-59 minut 255 137 118 91 

60-89 minut 147 74 73 61 

90 a více minut 46 22 24 24 

Zaměstnaní bez stálého pracoviště 461 424 37 X 

Zaměstnaní a žáci s nezjištěným 
místem pracoviště, školy v ČR 

199 125 74 56 

 
 
Územím ORP prochází regionální jednokolejná železniční trať č. 251 Žďár nad Sázavou - Nové Město 

na Moravě – Tišnov. Území je dále obsluhováno ze stávající železniční stanice Bystřice n. P. a železniční 

zastávky Rovné-Divišov, Rožná, Věžná a Rozsochy, kudy prochází jednokolejná železniční trať. 

Limitujícím faktorem osobní železniční dopravy je vzdálenost železniční stanice od centra města a od 

autobusového nádraží v městě Bystřici nad Pernštejnem. Ve studovaném území neexistuje a do 

budoucna se neplánuje žádná vysokorychlostní trať ani transevropská dopravní síť.  

Silniční doprava - území nemá napojení na dálniční síť. Rozvoj dopravní infrastruktury je stále jednou 

z hlavních priorit regionu. Hlavní komunikační tah tvoří silnice první třídy I/19 v západovýchodním 

směru. Problémové je nejen napojení na dálnici D1, ale i severojižní dopravní spojení s Pardubickým 

krajem.  

Nemotorová doprava - přes území vedou značené cyklistické trasy, hlavní trasa č. 4 Eurovelo. Přes 

řešené území jsou směřovány v terénu orientačně značené a udržované lyžařské běžecké trasy 

Bystřicka, na ně navazují tratě Novoměstska. Špatná dopravní dostupnost je jedním z největších 

problémů regionu a limituje hospodářský rozvoj. Pro veřejnou dopravu je město Bystřice nad 

Pernštejnem dopravním uzlem místního regionu. Křižují se zde linky příměstské a mikroregionální 

autobusové dopravy. Veřejnou dopravu zajišťuje firma ZDAR a.s. a ICOM transport a.s. V souvislosti 

s veřejnou dopravou a spádovostí celého mikroregionu k Brnu je nutné řešit vazby na Integrovaný 

dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK). Provázanost s Brnem je těsnější než s Jihlavou, což 

je patrné z počtu osob dojíždějících za prací a za studiem a z celkového počtu spojů. 

 

3.1.2 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území 
majících souvislost s oblastí vzdělávání 
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Město Bystřice nad Pernštejnem nemá zpracovaný rozvojový dokument obce. Na úrovni 

města neexistuje strategický záměr či dokument, který by řešil oblast vzdělávání města. Střednědobé 

výhledy se týkají především investičních záměrů do rozvoje infrastruktury budov ZŠ, MŠ, ZUŠ a 

středisek volného času (SVČ). 

 

Mikroregion Bystřicko, který kopíruje území ORP Bystřice nad Pernštejnem má schválenou a 

stále platnou Strategii rozvoje Mikroregionu Bystřicko (2009). Rozvoj školství jako samostatné téma 

zde není komplexně řešeno. 

 

MAS Zubří země – SCLLD zpracovala během let 2014-2016 SCLLD (strategii komunitně vedeného 

místního rozvoje), kde je zahrnuto i šetření potřeb škol. Z uvedeného šetření vyplývá, že zájem 

vzdělávacích zařízení je o investice v oblasti odborného rozvoje pedagogického sboru, nákupu 

a obnovy didaktických pomůcek a do investic v oblasti infrastruktury.  

Z průzkumu dále vyplývá, že zájem je také o pomoc s administrativou související se zpracováním 

projektových žádostí a následnou pomoc při vlastní realizaci projektových žádostí. Preference na 

druhém místě koresponduje s výše uvedeným hodnocením potřeb pro poskytování kvalitního 

vzdělávání – zájem o pomoc s pokrytím investičních/neinvestičních nákladů na nákup didaktických 

pomůcek (např. dotace, spolufinancování a předfinancování). Obě uvedené rozvojové potřeby jsou 

tedy propojené – školy nejvíce stojí o vnější pomoc se získáváním investičních i neinvestičních 

finančních potřeb. U dalších aktivit typu spolupráce na dalším vzdělávání pedagogických 

i nepedagogických pracovníků necítí představitelé škol tak výraznou potřebu vnější asistence. 

Vzděláváním se SCLLD MAS Zubří země zabývá ve strategickém cíli 3: Kvalitní veřejné služby 

a příležitosti pro volný čas: 

 

Strategický cíl 3: Kvalitní veřejné služby a příležitostí pro volný čas 

 multifunkční využívaní nemovitostí k různým účelům (zázemí pro ochotnický spolek, 

vybudování mateřských center, klubovna mládeže apod.) 

 podpora inovací při budování zázemí pro volný čas (příprava na základě současných zájmů dětí 

a mládeže),  

 používání moderních informačních a komunikačních technologií při propagaci sportovních 

a kulturních aktivit. 

 

 Specifický cíl 3.3 – Kvalitní vzdělávací zařízení 

Cílové skupiny: Žáci a studenti vzdělávacích zařízení všech stupňů; v širším kontextu pracovníci těchto 

škol 

Zdůvodnění: Dostupnost kvalitních škol a školek v regionu je podle názorů občanů jedním z hlavních 

indikátorů životaschopnosti regionů. V letech 2014 – 2020 lze vzhledem k demografickému vývoji 

očekávat zastavení poklesu počtu žáků základních škol, který byl zaznamenán v minulých letech. Jde 

o příležitost k zaměření pozornosti na oblast školství, kde byla zjištěna potřeba investic především do 

školních budov a jejich materiálního vybavení - cca 50 projektů). Za příležitost jsou považovány také 

tzv. měkké projekty škol – zapojení veřejnosti, spolupráce s jinými školami, vzdělávání pedagogů či 

snižování administrativní zátěže škol v oblasti žádostí o financování a administrace těchto projektů. 

Opatření 3.3.1. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů: podpora 

(modernizace vybavení) všech stupňů školství, včetně speciálních (přizpůsobením osobám se 

speciálními vzdělávacími potřebami), doplnění chybějících kapacit v mateřských, základních 
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a středních školách, podpora rozvoje kompetencí klíčových pro trh práce, podpora mimoškolních 

aktivit, komunitních škol apod.  

Opatření 3.3.2. Investice do lidských zdrojů ve školství: vzdělávání a stabilizace pedagogického sboru, 

pomoc školám se snižováním administrativní zátěže především v oblasti žádostí o financování 

a administrace projektů, podpora spolupráce mezi školami atd. 

 

 Specifický cíl 3.4 – Rozmanité akce pro veřejnost a volnočasové aktivity 

Cílové skupiny: Občané na území MAS i návštěvníci regionu, kteří aktivně tráví volný čas. 

Zdůvodnění: Možnosti trávení volného času účastí na veřejných akcích nebo při individuálních 

volnočasových aktivitách jsou často zdůrazňovanou potřebou ze strany občanů regionu, a to především 

mladšími věkovými skupinami. Veřejné akce nemusejí vždy být ekonomicky rentabilní, ale mohou mít 

značné přínosy pro pocit sounáležitosti občanů s regionem a pro rozvoj mezilidských vztahů. Častými 

pořadateli těchto akcí jsou občanské spolky, které do nich vkládají vysoký podíl dobrovolnické práce. 

Právě podpora občanských aktivit spolků je podle názoru občanů důležitou investicí do veřejného 

života v regionu. Jde také o vysokou prioritu podle názoru starostů. 

Opatření 3.4.1. Podpora volnočasových aktivit občanů vč. akcí pro veřejnost: podpora kulturních, 

vzdělávacích, společenských a sportovních akcí, aktivit pro mládež i další skupiny občanů, činnost 

spolků, publikační činnost, vybavení pro činnost spolků atd. 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 

2015 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2015 si klade za cíl 

specifikovat prioritní cíle a úkoly pro následující období.  

Soulad je průřezově ve všech tématech. 

 

Strategie Kraje Vysočina 2020 
Cílem tohoto dokumentu je na základě místního rozvojového potenciálu stanovit prioritní rozvojové 

okruhy do roku 2020. Řeší výhradně sekundární vzdělávání. Strategie Kraje Vysočina 2020 - priorita 2. 

Lidé na Vysočině - 2.1. Efektivní a cílené vzdělávání. 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015 - 2020 
Dlouhodobý záměr a v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 stanovuje 

hlavní cíle regionálního vzdělávání, a to zejména na zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání, 

povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání apod. 

 

Legislativa relevantní pro strategii MAP 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) v platném znění a související vyhlášky 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění 

Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících  

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění  
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3.1.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 
Na přelomu roku 2015 – 2016 bylo uskutečněno dotazníkové šetření MŠMT, k vyplnění tohoto 

dotazníku byly osloveny všechny subjekty na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem.  

Dotazník vyplnily všechny subjekty, mimo 1 sloučenou ZŠ a MŠ, která dotazník nevyplnila. Dotazník 

tedy kompletně vyplnilo 15 subjektů. Agregované výsledky byly v dubnu poskytnuty příslušnému 

odboru Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem.  

Oblast, kde školy vidí největší potřebu finanční podpory, je Rozvoj infrastruktury škol, včetně 

rekonstrukcí a vybavení. Toto je hlavní prioritou jak na území ORP, tak v Kraji Vysočina. Finance z OP 

na rozvoj infrastruktury škol jsou pro malé venkovské školy velmi těžko dostupné, dotační výzvy 

nezohledňují potřeby malých škol, kde jsou projekty na nutné opravy a modernizaci budov a učeben 

v řádech statisíců. Druhou oblastí, kde ředitelé vidí potřebu financování, je Podpora inkluzivního 

vzdělávání, a to především v rovině mzdových prostředků těch pracovníků, na něž bude mít zavádění 

nových legislativních změn největší dopad. Na základě terénního šetření je ale území jednomyslně 

přesvědčeno, že personální podpora inkluzivního vzdělávání, tak jak je nastavena legislativa, by mělo 

být nárokové, nikoliv závislé na finanční podpoře z OP. Třetí oblastí s největším zájmem o finanční 

podporu je téma Rozvoje matematické gramotnosti. Dále podpora polytechnického vzdělávání, 

podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

žáků. Z dalších oblastí jsou priority potřeb škol v následujícím pořadí jazykové vzdělání, ICT včetně 

potřeb infrastruktury a Sociální a občanské dovednosti.  

Na základě řízení rozhovorů, osobních schůzek a konzultací výsledků dotazníkové šetření je nutné 

brát výsledky dotazníků jako doplňující šetření s výsledkem, který nelze brát jako výsledek vystihující 

území. Ředitelé nebyli důkladně seznámeni s tím, za jakým účelem dotazník vyplňují. Forma 

dotazníkového šetření a jeho obsah je jasně koncipován pro účely šetření k projektům zjednodušeného 

vykazování (šablon) a nelze je brát jako kompletní analýzu potřeb území. 

 

3.1.4 Charakteristika školství v řešeném území 

 
Na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem se nachází 15 subjektů, jedna Základní umělecká škola 

a jeden Dům dětí a mládeže, který zajišťuje pro děti volnočasové aktivity. Vzhledem k nízké hustotě 

zalidnění je území pokryto mateřskými a základními školami rovnoměrně. Z patnácti škol jich je deset 

malotřídním, venkovského typu s výukou ve sloučených třídách. V minulosti byla malotřídní škola 

v téměř každé obci, v současnosti je v území 5 samostatných mateřských škol, 3 samostatné malotřídní 

školy a 2 úplné základní školy. Dále je zde 7 sloučených zařízení typu MŠ a malotřídní ZŠ a 3 sloučené 

zařízení typu MŠ a úplné ZŠ. Všechny MŠ a ZŠ jsou zřizované obcemi jako příspěvkové organizace. Jejich 

počet vzhledem k velikosti území je dostatečný. Na území se také nachází jedna základní škola pro děti 

se speciálními potřebami, jedná se o Základní školu Tyršova 106 v Bystřici nad Pernštejnem. Jejím 

zřizovatelem je Kraj Vysočina. 

Středoškolské vzdělání v území poskytují dvě střední školy, a to všeobecné Gymnázium Bystřice nad 

Pernštejnem a VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, která nabízí vyšší 

odborné, střední s maturitou, odborné vzdělání a vyučení v technických a zemědělských oborech. 

Umělecké vzdělání zajišťuje ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, o volnočasové aktivity se stará Dům dětí 

a mládeže, který nabízí řadu sportovních, uměleckých a IT aktivit.  
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Školství na území se dlouhodobě zabývalo ubývajícím počtem žáků. Tento trend je patrný především 

z křivky narozených dětí, kdy je v dlouhodobém měřítku viditelná klesající tendence, nicméně 

v posledních letech se počet narozených začíná zvedat a obsazenost školek se zvyšuje také. Stávajícím 

problémem na území je však nedostatek financí na mzdové prostředky. Apeluje se na individuální 

přístup k žákovi, na asistenty pro znevýhodněné žáky, což s sebou nese větší finanční náročnost. Malé 

školy s malým počtem žáků jsou pro obce finančně náročné, v porovnání s ostatními ORP Kraje 

Vysočina je průměrný počet žáků na třídu I. stupně nejnižší v celém kraji (benchmarking Projektu 

Meziobecní Spolupráce, 2014). Školy řeší nedostatečnou obsazenost tříd, slučování výuky do 

dvoutřídních či jednotřídních škol a nadbytečné prostory. Škol je dostatek, ale náklady na jejich běžný 

provoz jsou pro zřizovatele velké, výdaje na jednoho žáka jsou druhé nejvyšší v kraji. Do rozvoje 

regionálního školství a jednotlivých územních celků se dlouhodobě promítají také populační vlny. 

Vzhledem k demografickému vývoji mají zejména malé obce problémy s udržením potřebného počtu 

dětí ve školách. Je zde silná tendence posílat děti do lépe vybavených městských škol nebo jde jenom 

o proces, kdy dítě jede do školy s rodičem do místa jeho pracoviště. Dojíždění se však stává palčivým 

problémem nejen pro obce, rodiče a děti, ale i pro nejbližší města, která nemají ve svých školách 

dostatečnou kapacitu.  

Na území ORP není v žádné MŠ ani ZŠ zřízena speciální třída. Speciální potřeby žáků jsou řešeny pouze 

za pomoci asistentů pedagoga. V případě úplných ZŠ se jedná v řádu o jednotlivce (dle informací 

Odboru školství ORP Bystřice nad Pernštejnem k 1. 1. 2017). 

 
Tab. 3: Počet a rozmístění škol na území ORP Bystřice nad Pernštejnem 

ORP Bystřice 
nad 
Pernštejnem 

celkem 
ředitelství 

z toho 

Název obce 
 

MŠ ZŠ ZUŠ SVČ ZŠ speciální 
/ se 
speciálními 
třídami 

MŠ 
speciální / 
se 
speciálními 
třídami 

Gymnázia 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

5 1 2 1 1 1   1 

Dalečín 1 1 1           

Dolní Rožínka 1 1 1           

Lísek 2 1 1           

Nyklovice                 

Písečné 1 1 1           

Prosetín 1 1 1           

Rovečné 1 1 1           

Rozsochy 2 1 1           

Rožná 1 1 1           

Strážek 1 1 1           

Štěpánov nad 
Svratkou 

1 1 1           

Unčín 1 1 1           

Věchnov 1 1             

Vír 1 1 1           

Zvole 2 1 1           
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Mapa 2: Rozmístění mateřských a základních škol a školských zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Tab. 4: Školská zařízení ORP Bystřice nad Pernštejnem - základní údaje 

Název IČO Adresa Ředitel 

Základní škola 70832811 
Tyršova 106, Bystřice nad 

Pernštejnem 
Mgr. Iveta Ostrýžová 

Mateřská škola Bystřice 

nad Pernštejnem 
75021935 Okružní 753 Mgr. Vlasta Moncmanová 

Mateřská škola Věchnov 75020556 
Věchnov 73, Bystřice nad 

Pernštejnem 
Štěpánka Štěpánková 
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Mateřská škola Lísek 71011684 Lísek 90 Irena Svobodová 

Mateřská škola Olešínky 75022095 Olešínky 41, Dolní Rožínka 
Věra Matoušková (do roku 2017) 

Petra Fialová  

Mateřská škola Rozsochy 70999643 Rozsochy 146 Věra Suchá 

Základní škola TGM 48897400 
Tyršova 409, Bystřice nad 
Pernštejnem 

Mgr. Jaroslav Sláma 

Základní škola 43379516 
Nádražní 615, Bystřice nad 
Pernštejnem 

Mgr. Martin Horák 

Základní škola a Mateřská 
škola Dalečín 

70981779 Dalečín 107 Mgr. Marcela Kotoučková 

Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Rožínka 

43380247 Dolní Rožínka 1 Mgr. Vladimír Makovský 

Základní škola Lísek 71011757 Lísek 80 Mgr. Jiřina Kabrdová 

Základní škola a Mateřská 

škola Písečné 
75021404 Písečné 30 Mgr. Jana Vojtová 

Základní škola a Mateřská 

škola Prosetín 
75022893 Prosetín 70 Mgr. Ilona Lukášková 

Základní škola a Mateřská 

škola Rozsochy 
70881308 Rozsochy 34 Mgr. Renata Pavlačková 

Základní škola a Mateřská 

škola Rožná 
70981761 Rožná 151 Mgr. Jana Romanová 

Základní škola a Mateřská 

škola Rovečné 
70830754 Rovečné 181 Mgr. Josef Dvořák 

Základní škola a Mateřská 

škola Strážek 
70998779 Strážek 27 Mgr. Anna Knoflíčková 

Základní škola a Mateřská 

škola Štěpánov nad 

Svratkou 

70885966 Štěpánov nad Svratkou 159 Mgr. Jiří Dufek 

Základní škola a Mateřská 

škola Unčín 
75020955 Unčín 51 Mgr. Pavel Šimon 

Základní škola a Mateřská 

škola Vír 
70981604 Vír 58 Mgr. Petra Zánová 

Základní škola Zvole 75022087 Zvole 84 Mgr. Helena Vítová 

DDM Bystřice nad 

Pernštejnem 
29251982 Masarykovo náměstí 68 Ing. Karel Krondráf 

ZUŠ Bystřice nad 

Pernštejnem 
29253136 Nádražní 1300 Mgr. Milada Krásenská 

 

3.1.4.1 Předškolní vzdělávání 

 
Počet mateřských škol v ORP je dlouhodobě ustálený. Všechny MŠ jsou zřizovány jako příspěvkové 

organizace obcemi, ve kterých sídlí. Mateřské školy zřizované krajem, církví či soukromníkem se na 

území nevyskytují. Přítomnost mateřské školy v obci je velmi důležitým prvkem, neboť zvyšuje kredit 

obce u potenciálních mladých rodin, které se chtějí v obci usadit. Venkovské mateřské školy si také 
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stále drží pověst bližšího a příjemnějšího prostředí pro dítě v předškolním věku, které se zde může 

socializovat v menším a známém kolektivu. Na malých obcích také funguje větší propojenost se školou, 

ve většině případů sídlí MŠ a ZŠ v jedné budově a přestup na základní školu tedy pro dítě neznamená 

změnu prostředí. Na obcích také funguje častější zapojení aktivit MŠ a ZŠ do kulturního života obce, 

než v případě městských mateřských škol.  

 

Ve školním roce 2017/2018 je celkový počet dětí navštěvujících MŠ 680 ve 31 běžných třídách. Počet 

dětí v MŠ od školního roku 2008/2009 vzrůstá (Graf 1) a kapacita MŠ je v současné době zaplněna 

z 83 %. Kvalita místních mateřských škol je vybaveností a programem srovnatelná s okolními ORP.  

 

Mimo území ORP děti navštěvují MŠ Nedvědice, MŠ Olešnice, MŠ Jimramov a MŠ Bystré (mapa 2). 

Městys Nedvědice byl do roku 2006 součástí Kraje Vysočina a ORP Bystřice nad Pernštejnem, místní 

vzdělávací zařízení tedy ideálně doplňovalo rovnoměrné rozmístění MŠ a ZŠ na území ORP. V současné 

době MŠ Nedvědice upřednostňuje děti z Jihomoravského kraje, avšak stále je pro obce Sejřek, Věžná, 

Býšovec, Ujčov a Skorotice zdejší MŠ i ZŠ přirozeně spádovou a nejlépe dostupnou variantou. 

 

Tab. 5: Popis MŠ v ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Název MŠ Obec Kapacita 
Počet 
žáků 

Volná 
místa 

Popis / komentář 

Celkem 817 680 147   

Mateřská škola Bystřice nad 
Pernštejnem, příspěvková 
organizace 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

275 267 7 Mateřská škola vznikla 
sloučením 3 mateřských 
škol pod jedno 
ředitelství z v roce 2003. 
MŠ je tvořena 3 
pracovišti, a to MŠ 
Korálky (3 třídy), MŠ 
Čtyřlístek (4 třídy) a MŠ 
Pohádka (4 třídy, z toho 
1 s půldenním 
provozem). 

Základní škola a Mateřská 
škola Dalečín 

Dalečín 30 27 3 mateřská škola s 1 třídou 
s celodenním provozem 

Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Rožínka 

Dolní Rožínka 35 28 7 mateřská škola s 1 třídou 
s celodenním provozem 

Mateřská škola Lísek Lísek 47 47 2 samostatná mateřská 
škola se 2 třídami s 
celodenním provozem 

Základní škola a Mateřská 
škola Písečné 

Písečné 30 20 12 mateřská škola s 1 třídou 
s celodenním provozem 

Základní škola a Mateřská 
škola Prosetín 

Prosetín 25 16 19 mateřská škola s 1 třídou 
s celodenním provozem 

Základní škola a Mateřská 
škola Rovečné 

Rovečné 55 29 21 mateřská škola s 2 
třídami s celodenním 
provozem 

Mateřská škola Rozsochy Rozsochy 60 28 32 samostatná mateřská 
škola s 1 třídou s 
celodenním provozem 

Základní škola a Mateřská 
škola Rožná 

Rožná 49 40 9 mateřská škola s 2 
třídami s celodenním 
provozem 
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Základní škola a Mateřská 
škola Strážek, příspěvková 
organizace 

Strážek 32 31 1 mateřská škola s 2 
třídami s celodenním 
provozem 

Základní škola a Mateřská 
škola Štěpánov nad Svratkou 

Štěpánov nad 
Svratkou 

46 46 5 mateřská škola s 2 
třídami s celodenním 
provozem 

Základní škola a Mateřská 
škola Unčín 

Unčín 24 20 7 mateřská škola s 1 třídou 
s celodenním provozem 

Mateřská škola Věchnov, 
příspěvková organizace 

Věchnov 25 21 0 Samostatná mateřská 
škola s 1 třídou s 
celodenním provozem 

Základní škola a Mateřská 
škola Vír 

Vír 30 26 8 mateřská škola s 1 třídou 
s celodenním provozem 

Mateřská škola Olešínky Zvole 54 34 14 samostatná mateřská 
škola se 2 třídami s 
celodenním provozem 

Zdroj: Výkazy OSŠ Bystřice nad Pernštejnem k 1. 9. 2017 

 

 Vývoj počtu MŠ v ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Počet MŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem je dlouhodobě konstantní, funguje zde 15 

mateřských škol. Všechny jsou zřizovány jako příspěvkové organizace obcemi, v nichž sídlí. (viz tab. 5) 

Z 15 mateřských škol jich 5 je samostatnými ředitelstvími, ostatní jsou sloučené s místní základní 

školou. V MŠ fungují pouze běžné třídy, jejich počet se pohybuje stabilně kolem 30. 

 
Tab. 6: Celkové počty MŠ, dětí a tříd 2010-2016 

Zřizovatel Počet 
MŠ 

Počet dětí 
celkem 

Počet 
běžných 

tříd 

Počet dětí 
v běžných 

třídách 

Počet 
speciálních 

tříd 

Počet dětí ve 
speciálních 

třídách 

2015/2016 

obec 15 670 31 670     

kraj   0         

církev   0         

soukromník   0         

celkem: 15 670 31 670 0 0 

2014/2015 

obec 15 654 30 654     

kraj   0         

církev   0         

soukromník   0         

celkem: 15 654 30 654 0 0 

2013/2014 

obec 15 678 30 649     

kraj   0         

církev   0         

soukromník   0         

celkem: 15 678 30 649 0 0 

2012/2013 

obec 15 647 28 647 0  0 

kraj   0         

církev   0         

soukromník   0         
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Celkem: 15 647 28 647 0 0 

2011/2012 

obec 15 632 27 632     

kraj   0         

církev   0         

soukromník   0         

celkem: 15 632 27 632 0 0 

2010/2011 

obec 15 583 25 583     

kraj   0         

církev   0         

soukromník   0         

celkem: 15 583 25 583 0 0 

Zdroj: Výkazy OSŠ Bystřice nad Pernštejnem 
 

 Vývoj počtu dětí v MŠ 

Ve školním roce 2017/2018 je v MŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem přihlášeno 680 dětí. 

Kapacita všech zařízení byla 817, zaplněnost tedy činila 83 %. Průměrný počet dětí na mateřskou školu 

je 45 dětí a průměrný počet dětí na třídu je 22. Počet dětí navštěvujících MŠ má vzestupnou tendenci 

(Graf 1) a lze předpokládat, že vzrůstající počet dětí bude pokračovat, ačkoliv dlouhodobý trend počtu 

narozených dětí má sestupnou tendenci (viz Graf 2). Ve školním roce 2017/2018 je počet dětí v MŠ na 

malých obcích mezi 16 až 47. Z celkového počtu 680 dětí jich 267 navštěvuje MŠ v Bystřici nad 

Pernštejnem, kde funguje největší mateřská škola, která vznikla spojením 3 MŠ pod jedno ředitelství. 

 
Tab. 7: Celkové počty MŠ, dětí a tříd 2010-2017 

Školní rok 

Počet 
běžných 

tříd  
/speciál. 

Tříd 

Počet 
dětí 

Počet pedag. 
Pracovníků 

(přepočtený stav 
na úvazky) 

Počet dětí na 
1 pedag. 
úvazek 

Počet dětí 
na třídu 

Počet dětí na 
školu 

2017/2018 31 680 50,9 13,6 21,9 45,3 

2016/2107 31 673 50,6 13,4 21,7 44,9 

2015/2016 31 670 50,4 13,3 21,6 44,7 

2014/2015 30 654 50,9 12,8 21,8 43,6 

2013/2014 30 678 51,4 13,2 22,6 45,2 

2012/2013 28 647 45,5 14,2 23,1 43,1 

2011/2012 27 632 47,3 13,4 23,4 42,1 

2010/2011 25 583 43,1 13,5 23,3 38,9 

 
Graf 1: Vývoj počtu dětí v MŠ 
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Zdroj: Výkazy OSŠ Bystřice nad Pernštejnem 

 

 

 
Graf 2: Trend počtu narozených dětí  

Zdroj: ČSÚ 
 

 

 Vývoj počtu pracovníků v MŠ 

 
Tab. 8: Vývoj počtu pracovníků v MŠ 

Šk. rok Celkem Z toho 

Učitelé Přepočtení 
na úvazky 

Ostatní 
pedagog. 
Pracovníci 

Nepedagog. 
Pracovníci 

Přepočtení 
na úvazky 

Pracovníci 
bez 

kvalifikace 
(úvazky) 
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(úvazky) 

2015/2016 94        54 50,4 0 40 26,5 0 

2014/2015 96        58 50,9 0 38 22,3 4,6 

2013/2014 96        57 51,4 0 39 21,3 3,8 

2012/2013 86   49  45,5 1    37  23,9 3,8 

2011/2012     87  50  47,3 2,3 37  23,7 5 

2010/2011 81  45  43,1 0 36  24,1  3,9 

 
Počet pedagogických pracovníků v MŠ se ve školním roce 2015/2016 snížil o 4 (Tab. 8). Poměr 

nekvalifikovaných pracovníků byl dlouhodobě na velice nízké úrovni. V současné době se v mateřských 

školách nevyskytují pracovníci bez potřebné kvalifikace. Na jednoho učitele ve školním roce 2015/2016 

připadlo 12 dětí (po přepočtení na úvazky připadá na jeden úvazek 13,3 dětí). 

 

3.1.4.2 Základní vzdělávání 

 

Základní vzdělání na území ORP Bystřice nad Pernštejnem poskytuje 15 základních škol. Jejich počet je 

dlouhodobě konstantní, stejně jako mateřských škol. Z minulosti, kdy se malotřídní škola nacházela 

téměř v každé obci, jsou dnes na sledovaném území 3 samostatné malotřídní školy a 2 úplné školy. 

Území je dále rovnoměrně pokryto 7 sloučenými zařízeními mateřské školy a malotřídní školy a pouze 

3 sloučenými zařízeními mateřské školy a úplné základní školy. 

Úplné školy jsou ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Bystřice nad Pernštejnem Nádražní, ZŠ a MŠ Dolní Rožínka, ZŠ 

a MŠ Strážek a ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou. Všechny školy jsou zřizovány jako příspěvkové 

organizace obcemi, v nichž sdílí. Výjimkou je úplná Základní škola, Tyršova 106 v Bystřici nad 

Pernštejnem pro žáky se speciálními potřebami, jež je zřizována Krajem Vysočina. Do školního roku 

2006/2007 byla úplná škola také ZŠ a MŠ Rovečné, avšak zde došlo z důvodu dlouhodobě klesajícího 

počtu žáků, a také odlivu žáků do základní školy Olešnice v sousedním ORP Boskovice (Jihomoravský 

kraj), k uzavření druhého stupně a změny na malotřídní školu. 

Neúplné školy jsou ZŠ a MŠ Dalečín, ZŠ Lísek, ZŠ a MŠ Písečné, ZŠ a MŠ Prosetín, ZŠ Rozsochy, ZŠ a MŠ 

Rožná, ZŠ a MŠ Rovečné, ZŠ a MŠ Unčín, ZŠ a MŠ Vír, ZŠ Zvole.  

Děti ze správního obvodu také dojíždějí mimo území ORP, a to především do ZŠ a MŠ Jimramov (ORP 

Nové Město na Moravě), ZŠ a MŠ Bystré (ORP Polička, Pardubický kraj), ZŠ a MŠ Nedvědice (ORP 

Tišnov, Jihomoravský kraj) a ZŠ a MŠ Olešnice (Jihomoravský kraj). Rodiče volí tyto školy především 

z důvodu lepší dopravní dostupnosti. 

 

Vzdělání pro druhý stupeň základního školního vzdělávání nabízí také třídy osmiletého Gymnázia 

v Bystřici nad Pernštejnem. Gymnázium je zřizováno Krajem Vysočina, kapacita 1 třídy je 30 žáků, tedy 

120 studentů v nižším stupni osmileté formy studia. Celkový počet žáků, v prvních čtyřech ročnících 

osmiletého gymnázia, ve školním roce 2014/2015 byl 115 žáků.  

Soukromé ani církevní školy se na území nenacházejí. 
 

Tab. 9: Klasifikace školských zařízení 

  SAMOSTANÉ ZŠ SLOUČENÉ ZŠ A MŠ 

Typ školy neúplné  úplné neúplné úplné 
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ZŠ Lísek ZŠ T.G.M. Bystřice n. P. ZŠ a MŠ Dalečín ZŠ a MŠ Dolní 
Rožínka 

ZŠ Rozsochy ZŠ Nádražní, Bystřice n. P. ZŠ a MŠ Písečné ZŠ a MŠ Strážek 

ZŠ Zvole   ZŠ a MŠ Prosetín ZŠ a MŠ Štěpánov n. 
S.  

  ZŠ a MŠ Rovečné   

    ZŠ a MŠ Rožná   

    ZŠ a MŠ Unčín   

    ZŠ a MŠ Vír   

Celkem 3 2 7 3 

 

 
Tab. 10: Popis ZŠ v ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Název ZŠ Kapacita Počet žáků Volná místa 

 3081 1353 1728 

ZŠ a MŠ Dalečín 58 18 40 

ZŠ Lísek 18 14 4 

ZŠ a MŠ Písečné 60 14 46 

ZŠ a MŠ Prosetín 50 17 33 

ZŠ Rozsochy 42 30 12 

ZŠ a MŠ Rožná 60 48 12 

ZŠ a MŠ Rovečné 250 38 212 

ZŠ a MŠ Unčín 18 10 8 

ZŠ a MŠ Vír 120 32 88 

ZŠ Zvole 50 13 37 

ZŠ T. G. Masaryka 800 424 376 

ZŠ Nádražní 615 810 360 450 

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka 250 127 123 

ZŠ a MŠ Strážek 230 82 148 

ZŠ a MŠ Štěpánov nad 
Svratkou 

265 126 139 

Pozn. Údaje o kapacitě a počtu dětí jsou uvedeny k 1. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 Obecné informace o ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem  

 

ZŠ Dalečín je malotřídní škola, koncipovaná jako jednotřídní, sídlící společně s MŠ v jedné budově. 

Škola udržuje přátelské vztahy s okolními školami v rámci sportovních a neformálních setkání. Zapojuje 

se do projektů jako je např. Ovoce do škol nebo EU – peníze školám. 
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ZŠ Lísek je neúplná základní škola s 1. - 3. ročníkem v 1 třídě. Škola si zakládá na rodinné atmosféře, 

odtud také název ŠVP -  „Otevíráme bránu“ – bránu ke vzdělání, nových zkušeností atd. Škola je 

zapojena do řady projektů zaměřujících se na ekologii, zdravou výživu a podporu vzdělávání. 

 

ZŠ Písečné je malotřídní ZŠ s 1. - 5. ročníkem v 1 třídě. Škola si zakládá na rodinné atmosféře 

a individuálnímu přístupu k žákům. Zapojuje se do mnoha projektů, např. Ovoce a mléko do škol, 

Recyklohraní, Ekolamp atd. 

 

ZŠ Prosetín funguje jako malotřídní škola s jednou třídou spojující 1. - 5. ročník. Velikost školy nabízí 

rodinné zázemí a individuální péči o žáky. V rámci ŠD jsou žákům zprostředkovány různé tematické 

aktivity. Škola se také zapojuje do řady projektů inovujících vzdělání, např. Inkluze - společnou cestou, 

a vedoucích ke zdravému životnímu stylu. 

 

ZŠ Rozsochy je malotřídní škola s 1. - 5. ročníkem ve 2 třídách. Zaměřuje se především na všeobecný 

rozhled, ekologii, jazykovou výuku a zdravý životní styl. Zapojuje se do různých projektů, např. na 

podporu polytechnického vyučování, dále do projektu Recyklohraní a na přísun ovoce a zeleniny do 

škol. 

 

ZŠ Rožná je malotřídní ZŠ s 1. - 5. ročníkem ve 2 třídách. Školní vzdělávací program navazuje na ŠVP 

mateřské školy, která je její součástí. Ve výuce využívají principy ekologické výchovy a hlavními 

prioritami školy jsou poznání a ochrana přírody, mezilidské vztahy a komunikace a mluvený projev. 

Kvalitní zázemí zde naleznou jak žáci se speciálními potřebami, tak i velmi nadaní žáci, kterým je 

věnována i individuální péče. 

 
ZŠ Rovečné patří mezi malotřídní ZŠ s 1. - 5. ročníkem ve 2 třídách. Škola si zakládá na rodinné 

atmosféře a na inkluzivním vzdělání. Výuka je zaměřena na co nejširší všeobecný základ. 

 

ZŠ Unčín vyučuje 1. - 5. ročník v 1 třídě. Jde o jednu z nejmenších malotřídních škol na území. Díky 

nízkému počtu žáků je možné věnovat se každému individuálně a dle jeho potřeb. 

 

ZŠ Vír je malotřídní ZŠ venkovského a rodinného typu. 1. - 5. ročník je zde vyučován ve 2 třídách. 

V budově sídlí společně s mateřskou školou, s níž je ZŠ spjata nejen organizačně, ale také celkovou 

edukační koncepcí. Škola se zapojuje do řady projektů podporujících inovaci a rozvoj vzdělávání. 

 

ZŠ Zvole je malotřídní ZŠ rodinného typu s 1. - 5. ročníkem v 1 třídě.  

 

ZŠ TGM Bystřice n. P. je úplná škola s devíti ročníky. Prioritami školy je mj. rozvíjet vnitřní motivaci 

žáků, poskytovat kvalitní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti a rozvíjet komunikační dovednosti.  

Během školního orku se žáci mohou účastnit různých projektových dnů, jazykových pobytů a také 

tematických zájezdů i do zahraničí. Jako jediná škola na území zařadila do vyučovacích metod Hejného 

metodu pro výuky matematiky. 

 

ZŠ Nádražní Bystřice n. P. je úplná základní škola, která nese mezinárodní titul Ecoschool (Ekoškola). 

Ve vzdělávání uplatňuje principy tvořivé školy, tedy principů, kdy je žák nabývá znalosti vlastní 
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iniciativou, činností a prožíváním. Žáci také mají možnost spolupracovat se slovenskou základní školou 

z Vranova nad Topľou.  

 

ZŠ Dolní Rožínka poskytuje úplné základní vzdělání. V přístupu ke vzdělání postupuje velmi inovativně, 

například jako jedni z prvních na území zařadili do výuky genetickou metodu čtení nebo užívají prvky 

zážitkové pedagogiky. Netradiční je i umístění mateřské školy a 1. - 4. ročníku v jedné budově a 5. - 9. 

ročníku v budově druhé. Škola má také vypracovaný samostatný ŠVP pro žáky se speciálními 

potřebami. 

 

ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou je úplná ZŠ se spojenými třídami na prvním stupni. Druhý stupeň je 

přitom doplněn také žáky z malotřídních škol v okolí. Součástí školy je jednotřídní MŠ. Hlavním mottem 

je „škola pro zdravý život“, žáci jsou vedeni k péči o tělesné a duševní zdraví, ale také o dobré mezilidské 

vztahy. 

 

ZŠ Strážek je úplná základní škola s devíti ročníky v 6 třídách. Největší předností školy je bezbariérový 

přístup. Na škole je také zřízeno detašované pracoviště ZUŠ Bystřice n. P.  Škola se zapojila do projektů 

EU, čímž výrazně zlepšila vzdělávací podmínky a zmodernizovala její vybavení. Škola má také oprávnění 

ke vzdělávání v oboru ZŠ speciální. 

 

 Vývoj počtu ZŠ v SO ORP  Bystřice nad Pernštejnem 

Počet základních škol na území je dlouhodobě neměnný, nachází se zde 15 základních škol, z nichž 5 je 

vedeno samostatnými ředitelstvími, a zbylé jsou sloučené s mateřskými školami. Na území se dále 

nachází jedna základní škola pro žáky se speciálními potřebami (Základní škola Tyršova, Bystřice nad 

Pernštejnem B21 - Základní škola praktická dle databáze MŠMT), ta je však zřizována Krajem Vysočina. 

Tato základní škola disponuje 2 speciálními třídami a 3 třídami pro žáky tělesně postižené.  

 
Tab. 11: Celkový počet ZŠ, tříd a dětí 

Školní rok Počet ZŠ  Samost. 
ZŠ 

Počet běžných tříd  Počet speciálních 
tříd  

Počet dětí 

2017/2018 15 5 73 0 1353 

2016/2017 15 5 73 0 1383 

2015/2016 15 5 73 0 1359 

2014/2015 15 5 73 0 1371 

2013/2014 15 5 74 0 1361 

2012/2013 15 5 75 0 1384 

2011/2012 15 5 75 0 1410 

2010/2011 15 5 74 0 1418 

2009/2010 15 5 77 0 1454 

2008/2009 15 5 81 0 1506 

Pozn. Do tabulky nezahrnujeme ZŠ Tyršova, jelikož je jejím zřizovatelem Kraj Vysočina. 

Na území funguje 5 úplných a 15 neúplných škol. V obcích území se nachází 6 malotřídních základních 

škol, které mají jednu třídu pro 5 ročníků, průměrný počet žáků na tuto školu je 17. Dvoutřídní základní 

školy jsou 4. Tento stav je dlouhodobý a zapříčiněný nedostatkem žáků, dále se jedná o základní školy 

v obcích do 650 obyvatel, které mají velmi malé spádové okolí. ZŠ Štěpánov nad Svratkou je ve školním 
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roce 2017/2018 sedmitřídní a ZŠ Strážek byla šestitřídní. V těchto školách došlo ke sloučení dvou 

ročníků druhého stupně z důvodu velmi malého počtu žáků na třídu. Tento krok je používán jen 

v nutných případech a na kvalitu výuky v těchto třídách má negativní dopad. Úbytek žáků druhého 

stupně je prohlubován mj. odlivem žáků na osmileté gymnázium. 

 

Tab. 12: Počet úplných a neúplných škol, vč. tříd ve školním roce 2017/2018 

ORP Bystřice nad 
Pernštejnem 

Počet 
škol 

Počet 
úplných 

škol 

 
 

Počet tříd v 
úplných 
školách 

  

Počet 
neúplných 

škol 

Počet tříd v 
neúplných školách 

Název obce 
CELKEM 15 5 59 10 15 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

 
2 37     

Dalečín 1     1 1 

Dolní Rožínka 1 1 9     

Lísek 1     1 1 

Písečné 1     1 1 

Prosetín 1     1 1 

Rovečné 1     1 2 

Rozsochy 1     1 2 

Rožná 1     1 3 

Strážek 1 1 6     

Štěpánov nad 
Svratkou 

1 1 7     

Unčín 1     1 1 

Vír 1     1 2 

Zvole 1     1 1 

 

Celkově se na území nachází 74 běžných tříd v úplných i neúplných školách, speciální třídy se zde 

nevyskytují. Z celkového počtu 15 škol je na území 12 malotřídních zařízení (viz tab. níže).  

 
Tab. 4: Počet malotřídních škol v jednotlivých obcích ORP 

ORP Bystřice nad 
Pernštejnem Počet škol  

Z toho  

Název obce Jednotřídní Dvoutřídní Vícetřídní 

CELKEM ŠKOL 12 6 4 2 

Dalečín 1 1     

Lísek 1 1     

Písečné 1 1     

Prosetín 1 1     

Rovečné 1   1   

Rozsochy 1   1   

Rožná 1   1   

Strážek 1     1 

Štěpánov nad 
Svratkou 

1     1 
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Unčín 1 1     

Vír 1   1   

Zvole 1 1     

 

 Vývoj počtu žáků v ZŠ 
 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje základní školy na území 1353 žáků, celkově byla kapacita škol 

zaplněna ze 44 %. Aktuální počet žáků je výsledkem dlouhodobě se snižujícího počtu žáků, oproti 

školnímu roku 2008/2009 klesl počet žáků o 10 %. Úbytek žáků je dlouhodobý problém zdejšího 

školství.  

 

Graf 3: Vývoj počtu dětí v ZŠ v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

 

 

 Vývoj počtu pracovníků v ZŠ 

 
Počet pedagogických pracovníků základní škol se za posledních 7 let výrazně nezměnil. Za sledované 

období tedy klesl počet žáků na třídu i na učitele, ale zároveň se zvýšily nároky na výuku, individuální 

přístup k žákům a tedy se zvýšily i nároky na přípravu.  

 
Tab. 5: Počet žáků/třída a počet žáků/učitel 

Školní rok 
Počet běžných 

tříd  
Počet 
dětí 

Úv. pedag. 
Počet dětí na 1 
pedag. Úvazek 

Počet dětí 
na třídu 

Počet dětí 
na školu 

2015/2016 73 1359 105,8 12,8 18,6 90,6 

2014/2015 73 1371 103,0 13,3 18,8 91,4 

2013/2014 74 1361 107,5 12,7 18,4 90,7 

2012/2013 75 1384 105,4 13,1 18,5 92,3 

2011/2012 75 1410 108,1 13,0 18,8 94,0 

1200
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2010/2011 74 1418 105,1 13,5 19,2 94,5 

 
Tab. 15: Vývoj počtu pracovníků 

   Z toho 

  
Celk
em 

Učit
elé 

Přepočtení 
na úvazky 

Ostatní 
pedagogičtí 
pracovníci 

Přepo
čtení 
na 
úvazk
y 

Nepedagogičt
í pracovníci 

Přepočtení 
na úvazky 

Nekvalifikovaní 
pracovníci 

2015/
2016 

202 112 105,8 24 15,0 66 47,4 5,9 

2014/
2015 

209 113 103,0 29 17,9 67 48,7 7,7 

2013/
2014 

211 122 107,5 22 14,4 67 48,8 11,2 

2012/
2013 

207 
 11

7 
 105,4  23 15,3  67  48,3  12,7 

2011/
2012 

223 
 12

4 
 108,1  27 17,7  72  51,6  18,1 

2010/
2011 

214 116 105,1  24 16,5  74 55,5  11,3 

 

 Počet absolventů ZŠ 

Počet žáků ukončujících základní školní docházku se za posledních 10 let snížil o 103 žáků, což odráží 

demografický vývoj. Počet žáků, kteří nastupují na osmileté gymnázium, zůstává stejný.  

Tab. 16: Počet dětí, které ukončily základní docházku, a které během ní nastoupily na gymnázium 

Děti ukončivší základní docházku Děti nastoupivší na gymnázium 

  v 9. tř. v 8. tř. v 5. tř. v 7. tř. 

2016/2017 133 2 22 1 

2015/2016 95 0 24 0 

2014/2015 138 7 29 0 

2013/2014 143 6 30 1 

2012/2013 139 7 26 0 

2011/2012 156 5 20 0 

2010/2011 158 1 27 0 

2009/2010 189 5 26 0 

2008/2009  204 0 27 0 

2007/2008 204 1 27 0 

2006/2007 236 3 27 0 

Zdroj: Výkazy OSŠ Bystřice nad Pernštejnem 

 

 Projekty OPVK, do kterých se ZŠ a MŠ zapojily 

V uplynulém dotačním období 2007 – 2013 využily školy dotační podporu především na vybavení 

odborných učeben, vzdělávací pomůcky a materiály (výuka jazyků, výuka na prvním stupni).  

Z prostředků evropských fondů byla dále opravena infrastruktura budov (zateplení pláště, výměna 

oken).  
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Tab. 17: OPVK na školách v území ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Název projektu Registrační číslo Žadatel Partneři 

Učíme se pro život CZ.1.07/1.4.00/21.1326 Základní škola Bystřice nad 

Pernštejnem, Tyršova 106 

 

Interaktivní mezipředmětová 

výuka 

CZ.1.07/1.1.01/02.0017 Základní škola a Mateřská 

škola Štěpánov nad 

Svratkou 

ZŠ a MŠ Vír 

ZŠ a MŠ Prosetín 

Inovace výuky na ZŠ 

Štěpánov 

CZ.1.07/1.4.00/21.2739 Základní škola a Mateřská 

škola Štěpánov nad 

Svratkou 

 

Výuka jinak ZŠ Bystřice n.P., 

Nádražní 615 

CZ.1.07/1.1.00/56.1927 
 

Základní škola, Nádražní 

615 Bystřice nad 

Pernštejnem 

 

Efektivní výuka a učení se CZ.1.07/1.4.00/21.0210 
 

Základní škola Bystřice n.P. 

Nádražní 615 

 

Výzva č. 56 CZ.1.07/1.1.00/56.1974 
 

Základní škola T. G. 

Masaryka 

 

Výzva č. 57 CZ.1.07/1.1.00/57.1411 Základní škola T. G. 

Masaryka 

 

Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2840 Základní škola T. G. 

Masaryka 

 

Studujeme jazyky a 

metodiku v Evropě 

CZ.1.07/1.1.00/56.0631 
 

Základní škola a Mateřská 

škola Dolní Rožínka 

 
 

Vzdělání, inovace, 

individuálních přístup 

CZ.1.07/1.4.00/21.0011 Základní škola a Mateřská 

škola Dolní Rožínka 

 
 

Inovace ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2950 
 

Základní škola a Mateřská 

škola Rovečné 

 

Výzva č. 57 CZ.1.07/1.1.00/57.0431 
 

Základní škola a Mateřská 

škola Strážek 

 

Efektivita výuky CZ.1.07/1.4.00/21.0855 
 

Základní škola a Mateřská 

škola Strážek 

 

Inovace výuky na ZŠ Dalečín CZ.1.07/1.4.00/21.2675 Základní škola a Mateřská 

škola Dalečín 

 

Do Víru EU CZ.1.07/1.4.00/21.3152 Základní škola a Mateřská 

škola Vír 

 

Inovace výuky na ZŠ Lísek CZ.1.07/1.4.00/21.2990  Základní škola Lísek  

Individualizace výuky na ZŠ 

Unčín 

CZ.1.07/1.4.00/21.3464  Základní škola a Mateřská 

škola Unčín 

 

Inovace a individualizace 

výuky 

CZ.1.07/1.4.00/21.1832 Základní škola Rozsochy  

Inovace výuky CZ.1.07/1.4.00/21.1933 Základní škola a Mateřská 

škola Rožná 
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Zdravá záda na Vysočině CZ.1.07/1.2.02/03.0003 Základní škola Telč Základní škola a 

Mateřská škola 

Rožná 

 Hospodaření škol 

Hlavní část finančních prostředků, které zřizovatel investuje do budov základních a mateřských škol 

je věnována na provozní výdaje. Školní budovy jsou často historické objekty, ty novější jsou postaveny 

v 70. letech. V posledních letech téměř všechny zřizovatelské obce využily dotací a investovaly 

do zateplení budov, obnovy pláště a výměny oken. Problémem jsou inženýrské sítě (rozvody vody, 

otopného systému, odpadů a elektřiny), které jsou často původní, a tedy v současné době 

v nevyhovujícím stavu. Rekonstrukce sítí probíhá zpravidla částečně, a to ve vazbě na obnovu učeben 

nebo sociálních zařízení. Kompletní rekonstrukce sítí jsou pro zřizovatele velmi finančně náročné 

a do této obnovy se obce zpravidla zatím nepustily. 

Tab. 18: Přehled financování vzdělávacích subjektů zřizovatelskými obcemi 

Výdaje obcí do školství (investice i neinvestice) 

Obec Zařízení Výdaje (v tis.) dle monitror.statnipokladna.cz 

2013 2014 2015 

Bystřice nad Pernštejnem MŠ                 5 837                     4 077                4 223     

ZŠ              10 815                  10 686              19 025     

ZUŠ                    327                        411                    691     

Dalečín ZŠ a MŠ                    907                     4 329                    797     

Dolní Rožínka ZS a MŠ                 2 335                     1 715                2 181     

ZUŠ                       10     

Lísek MŠ                    284                        300                    579     

ZŠ                    285                        180                    200     

ZUŠ                         9     

Písečné MŠ                      487                       280     

ZŠ                    542                        895                    523     

ZUŠ                         2     

Prosetín ZŠ                    554                        894                    825     

2st ZŠ                            2       

Rovečné MŠ                    250                        463                3 222     

ZŠ                 1 415                     1 425                1 721     

Rozsochy MŠ                    301                        300                    282     

ZŠ                    752                        997                2 278     

Rožná ZŠ a MŠ                 2 901                     1 921                1 039     

Strážek ZŠ a MŠ 1 865,8 1 585,8 1 450 

Štěpánov nad Svratkou MŠ                       37                           15                       43     

ZŠ                 2 208                     1 600                2 068     

Unčín ZŠ a MŠ                    501                        303                    376     

Věchnov MŠ                    319                        320                    300     

ZUŠ                       10     

DDM                         3     

Vír ZŠ a MŠ                    814                        869                1 148     

Zvole MŠ                    300                        389                    675     
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ZŠ                    255                        448                    359     

Ʃ MŠ                 7 027                     5 564                9 042     

ZŠ              16 826                  17 125              26 999     

SLOUČENÉ                 7 458                     9 137                5 541     

ZUŠ                    327                        411                    722     

VŠE              31 612                  32 615              41 892     

 

3.1.4.3 Základní umělecké vzdělávání, jeho dostupnost a rozbor 

 
Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem byla zřízena v roce 1956, kdy fungovala 

pod názvem Lidová škola umění. Původně byla zřizována Krajem Vysočina, od roku 2010 přešla pod 

Město Bystřice nad Pernštejnem. ZUŠ Poskytuje umělecké vzdělání celému ORP Bystřice nad 

Pernštejnem, buď v budově ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem anebo v některém z detašovaných 

pracovišť v obcích. V minulosti se detašovaná pracoviště provozovala také v obci Nedvědice a 

Jimramov. Přechodem obce Nedvědice pod Jihomoravský kraj, však bylo nutné pracoviště zrušit. 

 

Tab. 19: Seznam detašovaných pracovišť a v nich vyučovaných předmětů 

Detašovaná pracoviště Vyučované předměty 

Dalečín akordeon, klavír 

Dolní Rožínka dechové nástroje, klavír 

Rožná zobcová flétna, klavír, zpěv 

Strážek klavír, dechové nástroje 

Štěpánov nad Svratkou klavír, keyboard, zpěv 

 
ZUŠ nabízí vzdělání ve dvou oborech: hudebním a výtvarném. V minulosti se na ZUŠ vyučovala také 

taneční a dramatická příprava, která však byla v důsledku nízké kapacity školy zrušena. Současná 

kapacita školy, nařízená Krajem Vysočina, je 405 žáků a v  je stále nedostatečná. Ideální kapacita ZUŠ 

by byla 500 žáků. Aby bylo vyhověno zájemcům o umělecké vzdělání, kteří se z důvodu nedostatečné 

kapacity nemohou zapsat na výuku do ZUŠ, jsou některé předměty nabízeny formou kroužku a také 

v rámci činnosti Spolku uměleckého vzdělávání ART, založeným při ZUŠ, který nabízí výtvarné, hudební 

i dramatické kroužky, čímž je rozšířena nabídka služeb ZUŠ. 

 

 

Výtvarný obor: 

Výtvarný obor vyučuje Mgr. Libuše Zítková, která vystudovala obor „Užitá malba v architektuře, 

propagaci a scénografii“, své „know-how“ předává dále žákům a pravidelné prezentuje jejich tvorbu. 

Studium výtvarného oboru má žáky naučit rozvinout citlivost k různorodým podnětům pro jejich 

tvorbu, vnímavost k výtvarné kultuře. Studium si dále zakládá na jedinečnosti každého žáka a rozvoji 

jeho vlastního potenciálu, dále na kvalitě vzdělání, které by jim mělo především usnadnit přijetí na 

umělecké školy, ale také rozvinout celou osobnost k morálním zásadám, přijímat i dávat kritiku a umět 

naopak pochválit. Studium má být prováděno v přátelské atmosféře a mělo by žáka bavit a být součástí 
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jeho relaxace. Hlavními body výuky je seznámení se s teorií a historií výtvarné kultury, vlastní originální 

tvorba a interakce s ostatními žáky formou diskuse, hodnocení tvorby, povzbuzování apod. 

 
Tab. 20: Počet dětí navštěvujících výtvarný obor 

Školní rok Počet dětí 

2017/2018 69 

2016/2017 78 

2015/2016 77 

2014/2015 81 

2013/2014 75 

2012/2013 60 

2011/2012 41 

2010/2011 40 

 
Hudební obor: 

V rámci hudebního oboru jsou vyučovány následující předměty (individuální studium): 

 
Tab. 21: Vyučované předměty a počty zapsaných žáků ve šk. roce 2017/2018 

Název předmětu Počet zapsaných dětí 
Klavír 97 

El. Klávesové nástroje 14 

Akordeon 28 

Housle 32 

Violoncello 1 

El. kytara 4 

Kytara 10 

Zobcová flétna 43 

Flétna (mimo zobc.) 17 

Fagot 3 

Klarinet 13 

Saxofon 7 

Trubka 23 

Lesní roh 1 

Pozoun 1 

Hra na tenor 3 

Hra na baryton 1 

Tuba 2 

Bicí nástroje 9 

Sborový zpěv 8 

Sólový zpěv 19 

CELKEM 336 

 
Při studiu výše uvedených oborů je nutné absolvovat také předmět Hudební nauka. Ve vyšších 

ročnících pak přibývají tyto povinné předměty: Klavírní korepetice, komorní hra, hra v souboru, hra 

v orchestru a sborový zpěv. 
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Tab. 22: Počet žáků navštěvujících ZUŠ 

Obor 
2017/ 
2018 

2016/ 
2017 

2015/ 
2016 

2014/ 
2015 

2013/ 
2014 

2012/ 
2013 

2011/ 
2012 

2010/ 
2011 

výtvarný 69 78 77 81 75 60 41 40 

hudební 336 327 328 323 329 344 362 365 

Celkem 405 405 405 404 404 404 403 405 

Zdroj: Výkazy OSŠ Bystřice nad Pernštejnem; počty jsou uváděny od šk. roku 2010/2011, kdy se stalo 
zřizovatelem ZUŠ město Bystřice nad Pernštejnem. 

 
Tab. 23: Vývoj počtu učitelů v ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem 

Šk. rok 

Počet učitelů fyzicky Přepočtení na úvazky Nepedago
gičtí 
pracovníci 
  
  

Přepočt
ení na 
úvazky 
  
  

Celkem Z toho Celkem Z toho 

  Inter
ní 

Externí   Interní Externí 

2015/2016 22 19 3 16,3 15,5 0,8 3 2,5 

2014/2015 22 21 1 17,2 16,9 0,3 3 2,5 

2013/2014 22 21 1 16,9 16,8 0,1 3 2,5 

2012/2013 22 21 1 16,9 16,8 0,1 3 2,5 

2011/2012 22 20 2 17 16,3 0,7 3 2,5 

2010/2011 22 20 2 16,5 15,9 0,6 3 2,5 

Zdroj: Výkazy OSŠ Bystřice nad Pernštejnem 

3.1.4.4 Neformální a zájmové vzdělávání, jeho dostupnost a rozbor 

 
DDM je volnočasové středisko v Bystřici nad Pernštejnem, které každý rok nabízí více jak 30 zájmových 

kroužků. Ve školním roce 2017/2018 si mohou zájemci vybrat z 34 zájmových útvarů. Nabídka kroužků 

v DDM Bystřice nad Pernštejnem je velmi pestrá, zahrnuje jak sportovní a technické, tak i umělecké 

a praktické aktivity. Zřizovatelem DDM je od roku 2010 Město Bystřice nad Pernštejnem, do té doby 

to byl Kraj Vysočina.  

 

Tab. 24: Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2017/2018 dle zaměření 

Sportovní kroužky Výtvarné/praktické Technické Hudební 
Aerobic Keramika Elektronika Kytara začátečníci 

Airsoft Keramika - točení na 
kruhu 

Hry na PC Kytara mírně pokročilí 

Badminton Korálkování-fimování Merkur   

Cvičení pro dospělé Kreativní šperk Uživatelé PC  

Judo Modelářský kroužek Videotvorba 
 

Judeo sebeobrana Šití 3D modelování 
 

Mažoretky Vaření 
  

Orientální tance Všeuměl 
  

Péče o koně Výtvarný kroužek 
  

Plavání  
  

Roztleskávačky 
   

Rybářský kroužek 
   

Sebeobrana pro ženy 
   

Stepmanie 
   

Stolní tenis  
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Střelecký kroužek 
   

Šachy 
   

  Zdroj: Nabídka DDM dle webových stránek http://ddmbystrice.webnode.cz/ 

 
Dlouhodobě je v rámci činnosti DDM řešena otázka nevyhovujících prostor, v nichž volnočasové 

středisko sídlí. Budova je zastaralá a dispozičně nevyhovuje dnešním požadavkům. Tuto situaci by měla 

vyřešit plánovaná rekonstrukce budovy TJ Sokola v Bystřici nad Pernštejnem, kam by se měl DDM 

přestěhovat. Zatím však rekonstrukce neprobíhá z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

Zřizovatel se také potýkal s problémem financování odměn, rozdíl v rozpočtu mnohdy přesahoval 

až 100.000,-, úspory měly velký vliv na platy zaměstnanců, které se pohybovaly na hranici únosnosti, 

a bylo zapotřebí tento problém řešit. Nyní funguje systém příspěvků obcí na účastníka kroužku, 

nicméně na tento systém všechny obce nepřistoupily a je tedy spíše přechodným řešením. 

Na financování prostředků DDM je také závislý rozvoj nabídky kroužků. Přestože se tedy zájem 

o kroužky stále zvyšuje, z důvodu nedostatečného financování je rozvoj téměř nemožný. 

 
 

Tab. 25: Vývoj počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků DDM 

Šk. rok 

Počet pedagogických 
pracovníků Přepočtené 

úvazky 
Nepedagogičtí 

pracovníci 
Přepočtené 

úvazky 
celkem z toho 

  interní externí interní interní externí interní 
2015/2016 17 4 13 4 2 - 1,6 

2014/2015 21 4 17 4 2 - 1,6 

2013/2014 19 6 13 5,6 2 - 1,6 

2012/2013 19 4 15 3,4 2 20 1,8 

2011/2012 17 4 13 3,8 2 2 1,8 

2010/2011 14 4 10 3,8 2 2 1,8 

 
 
Graf 4: Vývoj počtu žáků v DDM 

450

500

550

600

650

700

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016



 

31 

 

3.1.4.5 Neziskové organizace zabývající se vzděláváním a volným časem 

 
Tabulka v příloze uvádí seznam neziskových organizací, soukromých subjektů a spolků, které 

se zabývají, vzděláváním, aktivitami vyplňující volný čas dětí a mládeže a pořádají pravidelné akce 

se zapojením dětí a mládeže. 

 

 

3.1.5 Zajištění dopravní dostupnosti do škol v území 

 
Území SO ORP se geomorfologicky nachází ve vrchovině až hornatině. To předznamenává ztíženou 

dopravní obsluhu nejen díky reliéfu, ale i díky povětrnostním podmínkám v zimním období. Z těchto 

důvodů je dopravní obsluha obcí ztížená, v zimních měsících komplikovaná a díky údržbě silnic i pro 

místní samosprávy nákladná. Přesto je každá obec se školským zařízením dopravně obsloužena 

v takové míře, že v současné době nejsou ze strany starostů informace, že by chtěli situaci zlepšovat 

či měnit. Problém vidí ředitelé škol v situaci, kdy výuka končí a dojíždějící žáci čekají na potřebný 

dopravní spoj do domovské obce i dvě hodiny. Tyto proluky by školská zařízení ráda řešila mimoškolní 

výukou, kroužky atp. Nicméně je omezují finanční prostředky na financování personálního zajištění 

této mimoškolní výuky a na nejnutnější materiálové vybavení. Jiné zdroje financování těchto 

mimoškolních aktivit nejsou pro malé školy dostupné, tedy v této oblasti chybí finanční podpora.  

 

3.1.6 Sociální situace 

 
 Sociálně patologické jevy 

 
Ve školském prostředí ORP Bystřice nad Pernštejnem se nevyskytují žádné sociálně patologické jevy 

převyšující republikový průměr. Dle Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bystřice n. P. patří 

k nejčastěji řešeným problémům ve školství na území požívání alkoholu u mladistvých (i pod 15 let) 

a užívání některých návykových látek (marihuana). V menší míře se také vyskytuje šikana či agresivita 

mezi spolužáky. Učitelé ve školním roce 2014/2015 řešili také případ odmítavého postoje k docházce 

či nevhodné použití elektronických médií.  Data jsou srovnatelná s ostatními ORP v republice, 

nevyskytují se zde žádné problémy, které by z průměru vybočovaly nebo byly na území unikátní. 

Zkoumání sociálně patologických jevů je nicméně ztíženo dnešními možnosti využití kyberprostoru, 

kde se sice dějí, ale je téměř nemožné dohledat pachatele, neboť to anonymita internetu dovoluje. Dle 

OSPODu Bystřice nad Pernštejnem je situace na území ORP mnohem lepší, než byla před několika lety. 

Vysvětlují si to mj. stárnutím populace a dlouhodobým úbytkem dětí a také tím, že se, jak bylo zmíněno 

výše, dějí nežádoucí aktivity v internetovém prostoru, kde nejsou dohledatelné. 

Školská zařízení se věnují především prevenci sociálně patologických jevů. Všechny školy na 

území mají vypracovaný tzv. Minimální preventivní program, nebo poskytují poradenské služby 

prostřednictvím výchovné poradkyně či školního metodika prevence. Některé základní školy také 

provádí prevenci šikany či mají svůj vlastní program proti šikanování. Poměrně častou součástí školního 

preventivního programu jsou tzv. schránky důvěry umístěné v budově školy, kde mohou žáci zanechat 

vzkaz (i anonymní). Tato metoda je poměrně osvědčená a žáky využívaná. Každý případ je přitom řešen 

individuálně s žákem, potažmo s rodiči. V rámci programu prevence některé školy uskutečňují také 

besedy s třídními učiteli na nejvíce problematická témata, např. na chování se k sobě, chování 
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k seniorům, šikanu a kyberšikanu a její dopad. Jako důležitý faktor hodnotí školy sjednocení názorů 

učitelů v oblasti chování žáků a potrestání přestupků. Často také využívají konzultací v pedagogicko-

psychologické poradně, která se nejblíže nachází ve Žďáru nad Sázavou.  

 

Základní školy v ORP Bystřice nad Pernštejnem také spolupracují s Centrem prevence Cépéčko 

zřizované Oblastní charitou, které připravuje pro žáky všech ročníků speciální bloky, semináře a další 

akce. Pro žáky 6. tříd například pořádají tzv. Bloky primární prevence, kde se účastní kolektiv žáků 

včetně třídního učitele, po časovém odstupu následuje diagnostika kolektivu, která má ve většině 

případů pozitivní výsledky.  Krom toho, připravuje Centrum prevence Cépéčko například tyto tematické 

bloky: 

  Nedej se!    prevence šikany 

  Jiný svět    prevence rasismu a xenofobie 

  Den pro mě  

Školní pravidla   rozvoj dobrých vztahů žák-žák a žák-učitel 

  Já versus droga   prevence užívání drog, pro žáky 6. - 8. tříd 

 

Další zařízení věnující se prevenci, s nímž základní školy v území spolupracují, je Spektrum se sídlem ve 

Žďáru nad Sázavou, v rámci něhož působí Centrum primární prevence. Pro školy nabízí speciální 

programy speciálně upravené pro jednotlivé ročníky; např.: 

   

  Moje bezpečí   1. – 2. třída 

Kdo jsem a co smím   3. – 4. třída 

Co mi (ne)prospívá   3. – 4. třída 

Umím (se) rozhodnout   5. – 6. třída  

Jak (si) neublížit   2. stupeň ZŠ 

Láska (ne)bezpečně   2. stupeň ZŠ 

 

 

 Sociálně vyloučené lokality 
 
Sociálně vyloučené lokality se na v území nevyskytují. V sousedních ORP se obvykle řeší romská 

problematika vyloučené lokality, ovšem území ORP Bystřice nad Pernštejnem není touto situací 

zatíženo, romská populace se poměrně snadno začlenila do pracovního i školského systému v území. 

 

 Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče 

Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Nízkoprahové centrum Nadosah funguje v Bystřici nad Pernštejnem a nabízí zázemí pro děti a mládež 

od 6 do 26 let, které jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy, závislostí nebo závislostí na 

návykových látkách, či které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy.  

Za nepříznivé situace jsou považovány: experimentování s návykovými látkami, závislosti, problémy 

se zákonem, nezdravý životní styl, šikana, narušení mravního vývoje v sexuální oblasti, pasivní 

trávení volného času.  

Služba nízkoprahového centra Nadosah je poskytována zdarma, a to ambulantně a terénně. Centrum 

poskytuje podmínky pro společensky přijatelné trávení volného času, zdokonalování zručnosti, 

schopnosti komunikovat a „být v pohodě“. Dále nabízí pomoc s přípravou na vyučování a při vyřizování 
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běžných záležitostí na úřadech, ve škole, při kontaktu s rodinou a dalších situacích. Zásady centra jsou: 

dostupnost, dobrovolnost a bezplatnost; respekt a rovnost; mlčenlivost a možnost anonymity 

a individuální a celostní přístup. Cílem služby je předávání informací, které pomohou uživatelům zvýšit 

povědomí o světě a společnosti, v níž žijí; snížení sociálních rizik vyplývající z nepříznivé životní situace, 

zvýšení schopností a dovedností uživatelů. 

Dětský domov  

Obec Rovečné zřizuje Dětský domov rodinného typu s kapacitou 24 dětí rozdělených do 3 „rodinných“ 

skupinek po 8 dětech. Základní vzdělání pro děti umístěné v dětském domově poskytuje do 5. ročníku 

Základní a Mateřská škola v Rovečném, od 6. ročníků dojíždějí děti do Základní školy Nádražní v Bystřici 

nad Pernštejnem.  

3.1.7 Návaznost na dokončené základní vzdělávání 

 

 Vazba na středoškolské vzdělání 
 

Absolventi základního vzdělání v území ORP Bystřice nad Pernštejnem mají možnost pokračovat ve 

studiu na některé ze dvou středních škol v Bystřici nad Pernštejnem. Nachází se zde všeobecné 

gymnázium či zemědělsko-technická střední škola.  

 

 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 

 

Všeobecné gymnázium nabízí osmileté a čtyřleté studium. Ve školním roce 2016/2017 bude 

gymnázium navštěvovat celkově 306 žáků a z toho 266 z  ORP Bystřice nad Pernštejnem.  

 

Tab. 26: Počty studentů na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem ve školním roce 2016/2017 

  Celkem z ORP z Bystřice n.P. 

Nižší gymnázium 119 107 56 

Vyšší gymnázium 187 159 95 

z toho:       

4-leté 91 72 39 

8-leté 96 87 56 

Celkem  306 266 151 

Zdroj: Výkazy Gymnázia 

Gymnázium připravuje absolventy především k dalšímu studiu na vysoké škole, každoročně je 

úspěšnost přijatých studentů na VŠ vysoká. Studentům je v rámci studia nabízeno kromě povinných 

předmětů také několik povinně volitelných a volitelných předmětů, především z oblasti cizích jazyků, 

administrativy a IT. Škola také zajišťuje partnerskou spolupráci s několika zahraničními školami, v rámci 

čehož jsou studentům nabízeny i výměnné pobyty. Gymnázium dále zajišťuje řadu exkurzí, zájezdů 

a účastí na soutěžích z mnoha předmětů. Studenti také mají možnost seznámit se s nabídkou trhu 

práce, například exkurzemi do místních i vzdálených firem (např. tradiční exkurze do bystřické firmy 

Wera-werk pro studenty 3. ročníku). 

 

 SOŠ a VOŠ zemědělsko-technická. 
 

Střední odborná škola v Bystřici nad Pernštejnem nabízí pro studenty tyto studijní obory: 
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4 leté studijní obory SOŠ 
Management služeb a cestovního ruchu 
Aplikovaná informatika ve službách 
Ekologie, životní prostředí a zemědělská 
výroba 

3 leté učební obory SOŠ 
Farmářka, farmář 
Automechanik 
Mechanik opravář - svářeč 
Zámečník strojní výroby

     
Zámečnické práce ve stavebnictví 
 

 
Kuchařské práce

 Nástavbové studium na SOŠ 
3 leté dálkové nástavbové studijní obory SOŠ: 
Dopravní služby 
Podnikání ve službách 

 
Škola je významným místem umožňujícím vzdělání zemědělského a technického směru nejen v rámci 

studia na střední odborné škole či učilišti, ale také v rámci odborných seminářů a kurzů pořádaných 

školou pro veřejnost. Spolupracuje s několika místními podniky, kde mohou studenti absolvovat praxi. 

Zkušenosti z oblasti cestovního ruchu získávají studenti například ve zdejším turistickém centru Eden, 

informačním centru a cestovní kanceláři AKSI. Ve firmě Wera-werk, která se zabývá výrobou 

utahovacího nářadí, se studenti učí práci s CNC stroji, soustruhy a dalšími technickými zařízeními. Praxi 

získávají i v práci se zvířaty, ať už na Farmě Eden či teletníku v obci Rožné. Krom toho škola nabízí 

studentům další vzdělání, např. zisk řidičského oprávnění na různé typy dopravních prostředků, 

jezdecký výcvik a další.  

Studenti tříletých nematuritních oborů mohou pokračovat v nadstavbovém studiu a maturitu získat. 

Studenti maturitních borů mají dále možnost pokračovat ve vzdělání na vyšší odborné škole v oboru 

Agroturistika. 

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo střední odbornou školu (včetně nematuritních oborů 

a nástavbového studia) 249 studentů, z čehož jich bylo 155 z území ORP Bystřice nad Pernštejnem. 

 

Absolventi základních škol, kteří nevyužijí zdejších středních škol, či do nich nejsou přijati, obvykle 

dojíždějí do středních škol v okolí. Nejčastěji nastupují na střední školy ve Žďáru nad Sázavou, dále 

dojíždějí do Velkého Meziříčí, někteří žáci volí také střední školy v Brně. 

 

 Možnosti uplatnění na trhu práce 
Absolventi gymnázia by měli být především připraveni k dalšímu studiu na vysoké či vyšší odborné 

škole a dále se specializovat k výkonu budoucího povolání. Obstát by však také měli na trhu práce mezi 

ostatními absolventy středních škol.  

 

Studenti střední odborné školy zemědělsko-technické by měli být připraveni na výkon práce v rámci 

své specializace při výběru studijního oboru. Uplatnění studentů na trhu práce je tak poměrně široké. 

Absolventi by měli být schopni vykonávat své povolání ve vlastní výrobě či podnikání, dále by měli 

naleznout uplatnění v příbuzných odvětvích svého oboru. Jedná se například o opravy a výrobu strojů, 

seřizování, hodnocení provozní spolehlivosti techniky, dále uplatnění ve strojírenských provozech, 

lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, agroturistiky, zemědělského hospodářství, zoologie. Obory 

typu management či ekologie připravují studenty také na práci ve státní správě, vlastním podnikání, 

obchodu, ve správách národních parků, studenti se orientují také v problematice EU. Studenti mají 

také velkou možnost uplatnit se ve všech odvětvích cestovního ruchu. 
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 Trh práce v ORP Bystřice nad Pernštejnem 
Město Bystřice nad Pernštejnem disponuje velkou průmyslovou zónou o ploše téměř 60 ha, která je 

plně vybavena inženýrskými sítěmi a je tedy připravená k okamžité investici. Zájem investorů byl ale 

dlouhou dobu minimální, především z důvodu špatného napojení oblasti na dálnici, která je vzdálená 

33 km, ale dopravně problematicky dostupná, především v zimním období. Míra nezaměstnanosti 

v Bystřici nad Pernštejnem a okolí se neustále pohybuje nejen zřetelně nad republikovým průměrem, 

ale trvale překračuje i průměr okresu Žďár nad Sázavou. Zejména proto je již od druhé poloviny 90. let 

vznik nových pracovních příležitostí jednou z hlavních priorit vedení města, průmyslová zóna k tomu 

měla přispět.  

Nad krajským průměrem se pohybuje pouze počet malých firem s počtem 10 – 49 zaměstnanců. 

V neprospěch ekonomické situace vypovídá nejnižší poměr podniků s 50 – 249 zaměstnanci a podniků 

s více než 250 zaměstnanci. Těchto podniků je na ORP Bystřice nad Pernštejnem nejnižší podíl na 100 

obyvatel v rámci Kraje Vysočina (Benchmarking Projektu Meziobecní Spolupráce, 2014). Hlavními 

odvětvími, ve kterých jsou ekonomické subjekty činné, jsou technické obory, zemědělství, stavebnictví 

a velkoobchod a maloobchod.   

V ORP je ve srovnání s dalšími oblastmi kraje Vysočina nadprůměrně zastoupen primární sektor. 

Největším zaměstnavatelem byl s.p. DIAMO, o. z. GEAM, který byl posledním činným uranovým dolem 

ve střední Evropě, nicméně jeho činnost byla ukončena v dubnu 2017. V současné době zaměstnává 

několik zaměstnanců na povrchové úpravy související s ukončením provozu dolu. Dalšími významnými 

zaměstnavateli jsou Wera Werk s.r.o., společnost, která sídlí v Bystřici nad Pernštejnem již patnáct let 

a zabývá se celkovou výrobou utahovacího nářadí. Nabízí zaměstnání z oblasti mechanického 

zpracování kovů, chemické úpravy kovů, galvanické úpravy, kalení, tepelné úpravy plastů, montáž 

a balení. Firma zde má i své ekonomické a vývojové středisko a zaměstnává v současné době 550 

zaměstnanců. Tato firma také úzce spolupracuje se Střední školou zemědělskou a s odborným 

učilištěm ŽĎAS a v rámci stipendií a praxí nabízí následně zaměstnání pro absolventy technický 

a strojírenských oborů.  Rathgeber k.s. se zabývá výrobou reklamních a průmyslových značení 

a samolepek. Společnost CORMEN s.r.o., taktéž se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem zajišťuje výrobu 

a prodej kosmetiky, bytové a průmyslové drogerie, chemické přípravky a dezinfekce.   

Železárny Štěpánov s.r.o. jsou pozůstatkem zpracování kovů v této oblasti, zabývá se výrobou 

litinových a hliníkových odlitků. GAMA GROUP a.s. se zázemím v Dalečíně se zabývá výrobou 

zdravotnických potřeb a prostředků, veterinárních technických prostředků a výrobou obalů. ADOZ, 

s.r.o. je další firmou, která se zabývá výrobou strojních součástí, ložisek, řetězových převodů a dalších 

produktů, při jejichž výrobě dochází ke zpracování kovů.  

V červenci roku 2017 otevřela svoji pobočku v Bystřici nad Pernštejnem firma Cooper-Standard 

Automotive. Firma se zabývá montáží dílů do automobilů a měla by vytvořit až 500 pracovních míst. 

Přítomnost nové firmy v průmyslové zóně v Bystřici nad Pernštejnem je velmi zásadní. V roce 2017 se 

však podařilo podepsat smlouvy s dalšími firmami na výstavbu pracovních hal v průmyslové zóně. 

Rozšíření do průmyslové zóny plánují i některé bystřické firmy jako ADOZ či Wera Werk, s.r.o.  
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4 Specifická část MAP 
 

4.1 Dotčené skupiny 
Dotčené skupiny v oblasti vzdělávání v řešeném území byly definovány na základě specifik projektu 

MAP a na základě jejich vlivu na vzdělávání v území. Jejich následující souhrn je širší než stanovené 

cílové skupiny v dokumentu Implementační plán MAP. Bližší popis je uveden v následující tabulce. 

Společným cílem všech skupin je kvalitní vzdělávání dětí a žáků ve školách pro zlepšení 

konkurenceschopnosti na trhu práce v budoucnu. Očekáváním jednotlivých skupin je uspokojení jejich 

požadavků a potřeb od kvality výuky a zázemí, přes vzdělávání pedagogických pracovníků až po 

celkovou informovanost a možnost diskuse a zapojení se do celého procesu v oblasti vzdělávání. 

Způsob zapojení vždy souvisí s charakterem dotčené skupiny a většinou se jedná o členství v řídících 

orgánech, pracovních skupinách, nebo jinou formu zapojení a podpory. Způsob komunikace byl dán 

způsobem zapojení do oblasti vzdělávání, od formální i neformální diskuse, přes webové stránky 

příjemce, jednotlivých organizací až po regionální periodika. Vymezení problémových oblastí probíhalo 

na základě sběru dat a vyhodnocení dotazníkového šetření z MŠMT. 

 
Hlavní dotčené skupiny 

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 
Jedná se o ředitele a zástupce ředitelů jednotlivých základních a mateřských škol a školských zařízení. 

Tato cílová skupina je zastoupena v pracovní skupině, která tvoří složkou odborné části realizačního 

týmu. Cílová skupina byla oslovena prostřednictvím mailové či telefonické komunikace a následně 

prostřednictvím osobních schůzek. Dalším krokem seznámení bylo setkání formou kulatých stolů, 

workshopů a sdílením dobré praxe s ostatními odborníky ze školství. Práce s touto skupinou byla 

usnadněna díky pozici metodika, kterou zastoupil vedoucí pracovník odboru školství při MěÚ Bystřice 

nad Pernštejnem, který má dlouholeté zkušenosti a navázanou komunikaci s uvedenou cílovou 

skupinou. 

 

 Pedagogičtí pracovníci 
Pedagogičtí pracovní pracující v mateřských, základních a speciálních základních školách. Speciální 

pedagogičtí pracovníci, výchovní poradci, asistenti. Skupina byla oslovena prostřednictvím ředitelů 

a odborné části realizačního týmu. Skrze vedoucí pracovníky subjektů, se pedagogové zapojili do 

kulatých stolů a pracovních skupin. Práce s touto cílovou skupinou byla zásadní pro naplnění cílů 

projektu a na komunikaci s touto skupinou byl kladen největší důraz. V první fázi projektu nebylo 

snadné navázat spolupráci, a to v případě počáteční nedůvěry z řad vedoucích pracovníků. 

Prostřednictvím seminářů v rámci aktivity Budování znalostních kapacit se však rozšířil počet zájemců 

o spolupráci na výsledcích MAP.  

 

 Děti a žáci 
Děti navštěvující mateřské školy v území. Žáci navštěvující 1. a 2. druhý stupeň úplné nebo malotřídní 

ZŠ. Děti a žáci ohroženi sociálním vyloučením, žáci ohroženi školním neúspěchem. Ve správním obvodu 

ORP Bystřice nad Pernštejnem. Tato skupina v podstatě nejdůležitějším článkem a nejvíce ji ovlivní 

dopad cílů, které budou výsledkem projektu. Práce s touto skupinou je v přeneseném smyslu 

v kompetenci pedagogů, ředitelů, zřizovatelů a lidí podílejících se na strategickém plánování v oblasti 

školství. 
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 Rodiče dětí a žáků 
Rodiče dětí a žáků navštěvují mateřské, základní a základní speciální školy. Rodiče dětí a žáků 

ohroženým sociálním vyloučením. Rodiče dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Rodiče 

v budoucnu potenciálních dětí navštěvujících MŠ a potenciálních dětí navštěvující základní školu, 

případně speciální základní školu. Ve správní území ORP Bystřice nad Pernštejnem. Cílová skupina byla 

oslovena prostřednictvím institucí, které souhlasili se zapojením do projektu. Bližší práce se skupinou 

bude vedena členy pracovní skupiny (ta je složena ze zástupců MŠ, ZŠ, spec. ZŠ). Cíleně bude hledána 

zkušenost rodičů s problémem s inkluzí a rodičů se zájmem o inkluzi dítěte na úrovni MŠ/ZŠ. Vybraní 

zástupci této skupinu byli dle potřeby přizváni k jednání odborného týmu a pracovní skupiny. Zároveň 

mohou být zájemci přítomni při vzdělávacích aktivitách souvisejících s budováním znalostních kapacit. 

Tato skupina byla informována prostřednictvím webů a místního tisku. 

 

 
Tab. 27: Přehled dotčených skupin 

Dotčená skupina Očekávání Význam Zapojení v 
projektu 

Informovanosti 

Vedoucí pracovníci 
škol a školských 
zařízení 

Podpora škol ze stran MŠMT 
a zřizovatele, kvalitní 
financování škol 

Vysoký  ŘV, PS Pracovní setkávání, 
osobní rozhovory, 
kulaté stoly, 
konference, 
workshopy, 
vzdělávání, web 

Zřizovatelé Financování, dostupnost 
dotačních programů na 
obnovu a vybavení škol, 
legislativa, zlepšení pozice 
pedagoga v očích veřejnosti 

Vysoký ŘV, PS Komunikace, 
setkávání, kulaté 
stoly, semináře, 
web, novinové 
články 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Poradenství, vzdělávání, 
informování a výklad 
legislativních změn, finanční 
zajištění vybavení pro 
kvalitní výuku 

Vysoký ŘV, PS, workshopy, 
semináře 

Komunikace, 
setkávání, kulaté 
stoly, semináře, 
web, novinové 
články 

Děti a žáci Škola s pravidly, ale se 
zábavou a hrou, tak, abych 
to vyhovovalo potřebám 
dítěte a žáka 
 

Vysoký Setkání zástupců 
školních 
parlamentů 

Osobní setkání, 
diskuze na setkání 
školních 
parlamentů, web, 
novinové články 

Rodiče dětí a žáků Kvalitní vzdělávání, kvalitní 
pomůcky, větší nabídka 
aktivit volného času, větší 
nabídka mimoškolních aktivit 

Vysoký ŘV, PS Webové stránky 
projektu, novinové 
články 

Pracovníci veřejné 
správy působící ve 
vzdělávání 

Finanční zajištění 
plánovaných projektů 
Jasná legislativy 

Vysoký ŘV, PS, realizační 
tým 

Osobní rozhovory, 
setkávání, web, 
novinové články 

Pracovníci působící 
v oblasti sociálních 
věcí, asistenčních 
služeb a 
poradenství 

Vzdělávání, komunikace 
s ostatními aktéry ve 
vzdělávání, finanční zajištění 
pomůcek a materiálů 

Střední PS, kulaté stoly, 
veřejná 
projednávání 

Rozhovory, 
elektronická pošta, 
webové stránky, 
novinové články 

Pracovníci v oblasti 
neformálního a 
zájmového 
vzdělávání 

Odpovídající prostory pro 
realizaci aktivit, vzdělávání, 
komunikace s ostatními 
aktéry ve vzdělávání, 

Střední PS, kulaté stoly, 
veřejná 
projednávání 

Rozhovory, 
elektronická pošta, 
informovanost, 
webové stránky, 
novinové články 
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finanční zajištění pomůcek a 
materiálů 

Pracovníci 
popularizující vědu 
a kurikulární 
reformu 

Financování, strategické 
vedení MŠMT 

Střední PS, kulaté stoly, 
veřejná 
projednávání 

Rozhovory, 
elektronická pošta, 
informovanost, 
webové stránky, 
novinové články 

Veřejnost Kvalitní dostupné školství Střední PS, kulaté stoly, 
veřejná 
projednávání 

Webové stránky, 
novinové články 

 

4.2 Výsledky dotazníkové šetření 
Pro zjištění konkrétních potřeb jednotlivých zapojených škol, pro mapování jejich problémů a pro popis 

aktuální situace na všech základních i mateřských školách v rámci území obce s rozšířenou působností 

Bystřice nad Pernštejnem, byly použity výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření ze strany 

poskytovatele dotace, tedy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Dotazníkové šetření 

proběhlo na území ORP Bystřice nad Pernštejnem v termínu prosinec 2015 – leden 2016. Zúčastnily se 

jej všechny subjekty na území, z čehož jedna škola dotazník neodeslala, tj. 93,8 % kompletně 

vyplněných dotazníků.  

Na základě agregovaných výsledků, poskytnutých od MŠMT jsou sestaveny tyto výsledky: 

 
Kterou oblast je v rámci podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020 potřeba nejvíce rozvíjet? 

1. Rozvoj infrastruktury škol, vč. rekonstrukcí a vybavení 

2. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 

3. Podpora rozvoje matematické 

4. Podpora polytechnického vzdělávání 

5. Podpora čtenářské gramotnosti 

6. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 

 

Které další oblasti je potřeba rozvíjet? 

1. Jazykové vzdělání 

2. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

3. ICT včetně potřeb infrastruktury 

 

Tyto klíčové výsledky byly porovnány s místním šetřením. Na základě diskuzí s vedoucími pracovníky 

škol a představiteli obcí je často, především na menších obcích, problém v technickém stavu a základní 

infrastruktuře budov. 

Vybavení, pomůcky a moderní doplňky výuky jsou potřebné také, ale základním problémem 

je infrastruktura a sítě.  

 

 

 

 

Doplňující šetření na základních školách 

Na zapojených školách bylo provedeno doplňující šetření v průběhu duben – červen 2016. Šetření 

probíhalo osobně a individuálně na každé zapojené škole. Byly tak porovnány výsledky z dotazníkového 

šetření a doplněny potřeby škol. 
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4.3 Témata MAP v řešeném území 
 
Témata MAP ve studovaném území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem byla vybrána na základě 

dokumentu Postupy zpracování místních akčních plánů vydaného řídícím orgánem a na základě diskuze 

aktérů v území. Témata se dělí na povinná, doporučená, průřezová a volitelná opatření. 

 

Opatření Kód Název 

1. Povinné opatření PO 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Povinné opatření PO 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Povinné opatření PO 3 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

1. Doporučené opatření DO 4 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

2. Doporučené opatření DO 5 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
(podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
technologií, inženýringu, matematiky) 

3. Doporučené opatření DO 6 Kariérové poradenství (KP) v základních školách 

1. Průřezové a volitelné opatření VO 7 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

2. Průřezové a volitelné opatření VO 8 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 
jazyka 

3. Průřezové a volitelné opatření VO 9 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

4. Průřezové a volitelné opatření VO 10 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

5. Průřezové a volitelné opatření VO 11 Investice do rozvoje kapacit základních škol 

6. Průřezové a volitelné opatření VO 12 
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a 
aktivity dětí a žáků 

 
Výše uvedená opatření byla řešena během zpracovávání MAP a byly hledány průniky s problémovými 

okruhy navrženými realizačním týmech, diskutovány v pracovních skupinách a závěrem odsouhlasena 

řídícím výborem. Pro další potřeby zpracování MAP byly definovány čtyři problémové okruhy, prioritní 

oblasti, které byly dále rozpracovány do strategických a dílčích cílů. 

Ty byly postupně díky pracovním skupinám, komunikací s řediteli škol a jejich pedagogy, naplňovány 

aktivitami jednotlivých škol a aktivitami spolupráce uvedenými v akčním plánu. Tyto priority a cíle 

vycházejí ze závěrů a výsledků analytické části, berou v úvahu definované problémové oblasti a klíčové 

problémy území. 

 
 

5 Východiska pro strategickou část 

5.1 Vymezení problémových oblastí a priorit 
Problémové oblasti, jejich definice a stanovení probíhalo na základě sběru dat a vyhodnocení 

agregovaných dat z dotazníkového šetření MŠMT ČR (prosinec 2015-leden 2016), vlastního místního 
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šetření spolu s diskusí s respondenty, pracovními skupinami, diskuzemi v řídícím výboru, osobními 

pohovory s řediteli škol i dalšími aktéry vzdělávání v území.  

Velkou problémovou oblastí je infrastruktura budov a jejich základní vybavení. Tato problémová oblast 

se týká jak předškolního, základního tak volnočasového a neformálního vzdělávání. S tím souvisí i další 

rozvoj a kvalita předškolního vzdělávání obdobně jako vzdělávání základního, zájmového 

i neformálního. Kvalita předškolního a základního vzdělávání je tedy identifikována jako výchozí 

priorita, do které jsou začleněny jednotlivé strategické, popř. dílčí cíle a návrhy na příslušná opatření. 

Cíle a opatření jsou zaměřeny na oblasti, ve kterých děti a žáci škol řešeného území v obecném měřítku 

nejsou tak úspěšní, nebo oblasti, které mají v řešeném regionu nižší úroveň kvality vzdělávání, ať už 

z pohledu infrastrukturního vybavení nebo kompetencí pedagogů apod.  

Zvlášť je zahrnuto jazykové vzdělávání. Vlastní prioritu také získalo technické i řemeslné vzdělávání 

s čímž souvisí potřeba rozvíjet kompetence žáků v oblasti přírodních věd a digitálních dovedností.  

Největší částí priorit je ale zhodnocení infrastruktury, která musí odpovídat současným požadavkům 

souvisejícím s inkluzí a také musí odpovídat kvalitním vzdělávání na úrovni 21. století.  

Prioritní oblasti budou zaměřeny na získávání finančních prostředků ze všech dostupných zdrojů. 

Vymezeny jsou tedy 3 hlavní problémové a tedy prioritní oblasti: 

Priorita 1 Kvalitní předškolní péče a základní školní vzdělávání 

Priorita 2 Polytechnické, přírodovědné, řemeslné vzdělávání a výuka jazyků s důrazem 

na uplatnění na trhu práce 

Priorita 3 Zájmové a mimoškolní vzdělávání, družiny, kluby, mezigenerační vzdělávání 

a základní umělecké vzdělávání 

K uvedeným prioritám se váží následující cíle: 

Cíl 1 Zdravé a vyhovující prostředí pro výchovu a vzdělávání, kvalitní výuka, spokojený učitel, 

žák a rodič  

1.1 Obnova základní infrastruktury školních budov a venkovních prostor, materiálové 

a technické vybavení, bezbariérovost  

1.2 Rozvoj IT vybavení a IT infrastruktury škol  

1.3 Zvýšení úrovně pregramotnosti, čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti 

1.4 Vzdělání učitelů, rozvoj spolupráce a sdílení dobré praxe, podpora ředitelů, rozvoj 

manažerských dovedností, supervize, spolupráce s rodiči 

Cíl 2 Kvalitní vzdělávání všech žáků s rozvojem schopností a zájmu žáka o polytechnické 

a řemeslné vzdělávání a výuku jazyků  

2.1 Modernizace a obnova technického a materiálního vybavení učeben polytechnické výuky 

2.2 Modernizace učeben a laboratoří přírodovědného vzdělání a učebny jazyků 

2.3 Spolupráce škol, motivace, rozvoj technických dovedností ve spolupráci s firmami 

s důrazem na zapojení cizích jazyků 

Cíl 3 Rozvoj a podpora kroužků, kurzů, základního uměleckého vzdělávání, školních klubů 

a mimoškolních aktivit 

3.1 Materiální a finanční podpora družin, školních klubů, kroužků a mimoškolních aktivit 
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3.2 Individuální a společné projekty se zapojením veřejnosti, mezigenerační 

vzdělávání, projekty s vazbou na region a regionální témata 
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5.2 SWOT 3 analýza  
 
SWOT analýza byla sestavena z poznatků získaných během sestavení analytické části a během procesu 

sestavování priorit a cílů. Cílem bylo vyjít nejen z hlavních problémů území, ale také z priorit 

dlouhodobých záměrů strategických dokumentů a lokální, krajské i státní úrovni.  

Projednání SWOT analýzy bylo součástí programu jednání kulatých stolů a následně byly návrhy 

poskytnuty k připomínkování ostatním aktérům. SWOT analýza je vytvořena pro povinné oblasti MAP 

(zadány pokyny MŠMT) a následně jsou stručné SWOT přehledy připojeny k prioritám území. 

Jednotlivé priority MŠMT a vlastního MAP se provazují, proto byla snaha jednotlivé body neopakovat. 

5.2.1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Silné stránky Slabé stránky 
1. Mateřské školy vytvářejí dostatek prostoru pro 

komunikaci s rodiči 
2. Mateřské školy podporují bezproblémový 

přechod všech dětí na základní školy, spolupráce 
na velmi dobré úrovni 

3. Učitelé MŠ provádějí pedagogickou diagnostiku 
dětí, vyhodnocují její výsledky a v souladu s nimi 
volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče 
o děti 

4. Pedagogové MŠ při naplňování potřeb dětí 
uvnitř MŠ spolupracují  

5. Bezpečné prostředí MŠ 

6. Spolupráce s obcí, Mikroregionem Bystřicko 

1. Mateřské školy nejsou bezbariérové 
2. Mateřské školy dostatečně nezajišťují dětem se SVP 

účast na aktivitách směřujících k rozvoji dovedností, 
schopností a postojů dítěte nad rámec základní 
práce v MŠ (z důvodu nedostatku odborného 
personálu, financí/pro rodiče neúnosná zátěž/ a 
zdravotních překážek dětí) 

3. Systém podpory pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami (problémové, 
hendikepované, i talentované) není v MŠ 
dostatečně vytvořený a mateřské školy dostatečně 
nedokáží přijmout ke vzdělávání všechny děti bez 
rozdílu v místě bydliště (odborný personál, stavební 
úpravy, diagnostika, finančních důvodů nejsou MŠ 
vybaveny pomůckami a nevyužívají služeb AP, 
apod.)  

4. Vysoké počty dětí ve skupině/na učitele 
5. Legislativa a vyhlášky s nejasným výkladem 
6. Nízké personální kapacity (chůva, asistent, logoped) 

 

Příležitosti Hrozby 
1. MŠ mohou nabídnout ostatním školkám v ORP 

sdílení dobré praxe 
2. Z prostředků MAP a návazných projektů do OP 

VVV a dotačních titulů MŠMT lze zabezpečit 
společné DVPP a další vzdělávací akce, 
workshopy, semináře 

3. Díky zapojení ZŠ a MŠ do společné platformy 
MAP je příležitost k provazbě, sdílení, domluvě, 
vzájemnému poznání, společnému vzdělávání, 
mentoring … 

4. MAP může umožnit vytvořit metodické 
materiály a postupy 

5. IROP – finanční prostředky na rekonstrukce a 
výstavby, modernizaci, bezbariérové úpravy a 
vybavení mateřských škol 

6. Pedagogové MŠ vnímají rozdíly mezi dětmi a 
mají zájem naučit se s nimi pracovat 

7. Legislativní změny MŠMT 

1. Nedostatečná a nesystémová státní finanční 
podpora na zajištění personálních nákladů na práci 
s dětmi se SVP, a heterogenními skupinami dětí (AP, 
pedagogické i nepedagogické pracovníky) 

2. Nedostatek finančních prostředků pro realizaci 
dalších činností pro znevýhodněné děti nad rámec 
základní výuky v MŠ (např. výstavy, exkurze, 
kroužky…) 

3. Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogů MŠ 
v oblasti inkluze 

4. Nedostatečná kampaň/osvěta státu v oblasti 
inkluze/společného vzdělávání pro většinovou 
veřejnost, pro rodiče, pro rodiče dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami, apod. 

5. Nezájem rodičů, problémová komunikace u dětí se 
SVP  

6. Povinný poslední ročník MŠ a příjem 2letých dětí – 
nedostatečná kapacita 

7. Technická nemožnost bezbariérových úprav 
mateřských škol 
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5.2.2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 
1. Proškolení pedagogové v čtenářské gramotnosti 
2. Postupné zapojení nových metod do výuky, 

ochota zapojení nových metod 
3. Zkušenosti pedagogického sboru, ochota 

vzdělávat se, modernizovat výuku 
4. Mimo výukové aktivity – Realizace projektu Čtení 

dětem (spolupráce s Mikroregionem Bystřicko 
5. Spolupráce s knihovnami, knihovna v každé 

škole/v každé obci 

6. ICT vybavení pro výuku matematické gramotnosti 

1. Nedostatečný časový prostor na školení, semináře 
na rozšíření nových metod (na malotřídních ZŠ je 
problematické zajistit suplování) 

2. Chybí finanční prostředky na pomůcky, nové knihy, 
učebnice 

3. Absence nabídky podporujících kroužků, kluby 
logiky 

4. Nezájem dětí o rozvoj matematické gramotnosti 
5. Nízký počet aprobovaných pedagogů 

v matematické gramotnosti 
6. Slabá spolupráce rodič – škola v oblasti 

matematické gramotnosti 
7. Nízké zapojení efektivní výuky finanční gramotnosti 
8. Vzdálenost vzdělávacích center 

 

Příležitosti Hrozby 
1. Finanční příležitost – Šablony 
2. MAP – budování znalostních kapacit, výměna 

zkušeností, sdílení dobré praxe (sdílení zkušeností 
školy s již zavedenými metodami výuky) 

3. Sdílení zkušeností s praktickým využitím 
výukových metod ve více ročnících (matematika 
metodou Hejného, splývavé čtení, atp.) 

4. Dotační programy na podporu knihoven a 
vybavení 

5. Rozvoj kreativity dětí 
6. Matematická gramotnost – zvýšení zájmu 

veřejnosti v souvislosti s povinnou maturitou 
z matematiky 

7. Využití atraktivních forem výuky (motivace 
zajímavou formou čtení, ICT do výuky 
matematické a finanční gramotnosti) 

 

1. Zahlcení výuky technologiemi a efektivnost            
používání pro základní úkony 

2. Nízký zájem pedagogů o rozšiřování znalostí o nové 
způsoby výuky čtenářské a matematické 
gramotnosti (časové a finanční hledisko) 

3. Nestabilní prostředí pro vzdělávání (zavádění změn, 
nesystémovost, změny ŠVP, nejasná koncepce 
MŠMT) 

4. Zavádění společného vzdělávání může vést ke 
snížení kvality výuky ve třídě 

5. Nemožnost individuálního přístupu k potřebám 
žáka při stávající naplněnosti třídy 

6. Klesající počet žáků ve třídě 

7. Nestabilní finanční podpora kroužků ze strany 
MŠMT, problematické financování návaznosti 
(mzdy a pomůcky na vedení kroužků) 
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5.2.3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Silné stránky Slabé stránky 
1. Dlouholeté zkušenosti s integrací dětí různého 

znevýhodnění do výuky v prostředí malých tříd 
venkovských škol 

2. Prostřední menších škol je pro žáky důvěrnější a 
otevřenější, lepší spolupráce škol, rodičů a 
zřizovatelů 

3. Fungování nízkoprahového klubu NADOSAH 
4. Fungování klubu Usměváčci z.s. 

1. Podfinancování pracovníků škol podílejících se na 
inkluzi  

2. Nedostatečné personální kapacity 
3. Finanční prostředky (na asistenty pedagoga, 

pomůcky) 
4. Spolupráce a komunikace školy a rodičů 
5. Absence speciálních pedagogů na běžných ZŠ 
6. Nízká motivace pedagogů – nárůst pracovních 

povinností, přípravy, náročnější výuka bez navýšení 
finančního ohodnocení 

7. Rámcový a školní vzdělávací program, nedostatek 
času na zapracování změn 

8. Nedostatek prostoru pro individuální přístup ke 
každému žáku (kapacita třídy, spojené ročníky,…) 

9. Finanční prostředky na opravy budov 
(bezbariérovost) 

10. Nejsou dostatečné podmínky pro účast žáků se SVP 
na mimoškolních aktivitách (pomůcky, asistenti, ..) 

11. Nové legislativní změny, nevysvětlené dopady, 
přínosy 

12. Zvyšující se počet žáků se SVP 

Příležitosti Hrozby 
1. Legislativní změna – povinný poslední 

předškolní ročník 
2. Finanční příležitost – Šablony, IROP - 

bezbariérovost 
3. MAP – navázání spolupráce, sdílení dobré praxe 

s jinými školami a kantory, navázání spolupráce 
s NNO 

4. Sdílení zkušeností se školou zaměřenou na 
speciální výuku 

5. Sdílení speciálního pedagoga, logopeda, 
školního psychologa, facilitátora, mediátora 

6. Podpora preventivních programů 

1. Nedostatečný prostor pro to, aby se pedagog věnoval 
všem žákům 

2. Zanedbávání podpory nadaných žáků 
3. Neúměrný nárůst administrativy se změnou 

legislativy 
4. Úbytek asistentů, speciálních pedagogů a psychologů 

na trhu práce 
5. Špatné systémové nastavení změn na úrovni 

základního školního vzdělávání 
6. Protichůdné informace ze strany ministerstva, 

vládních institucí, médií 
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5.2.4 SOUHRNNÁ SWOT 

 
SILNÉ STRÁNKY     SLABÉ STRÁNKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLEŽITOSTI      HROZBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nedostatek finančních prostředků na 

pomůcky, lektory, psychology, potřebné 

vybavení 

 Velký počet dětí na třídu, který 

znemožňuje individuální přístup k 

potřebám každého žáka 

 Zastaralé vybavení, zastaralá 

infrastruktura budov znemožňující 

odpovídající úroveň vzdělávání 

 Administrativní zátěž na úkor samotné 

pedagogické, případně volnočasové, práce 

s dětmi 

 Aktivní zapojení škol, dětí a žáků do 

kulturního života obcí 

 Zkušení pedagogové 

 Spolupráce mezi malotřídními školami na 

malých obcích 

 Rozmanité příležitosti volnočasových aktivit, 

existence spolků rozšiřujících nabídku 

volnočasových aktivit a uměleckého 

vzdělávání 

 Zapojení škol do projektů zjednodušeného 

financování OP VVV 

 Nesystémové a nekoncepční změny 

 Nepříznivý demografický vývoj 

 Nedostatek učitelů odborných 

předmětů, školních asistentů, 

speciálních pedagogů a psychologů na 

trhu práce 

 Sdílení praxe a předávání zkušeností, 

malotřídky, nové metody výuky 

 Více volnočasových aktivit navazující na 

školní docházku v oblasti čtenářské, 

matematické a technické gramotnosti 

(finanční podpora vedení a nákupu 

materiálu a vybavení) 

 Spolupráce se vzdělávacími subjekty a 

zavádění nových výukových metod 

 Účast na projektech a soutěžích 
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5.2.5 Dílčí SWOT analýzy 
 

MAP PRIORITA 1 
Kvalitní předškolní péče a základní školní vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 
1. Kreativní pedagogové v MŠ 
2. Spolupráce s místními knihovnami 
3. Spolupráce s dalším subjekty v území - Projekt 

čtení dětem (Mikroregion Bystřicko)  – čtenářská 
gramotnost pro ZŠ i MŠ 

4. Snaha o individuální přístup ke každému 
žáku/dítěti, zkušenosti s prací s heterogenní 
skupinou 

5. Zapojování prevence a ochrany zdraví do výuky 
6. Práce s dětmi s různými druhy poruch učení 
7. Školy a školy rodinného typu na malých obcích 
8. Dostatečná kapacita ZŠ 

9. Spolupráce s odbornými institucemi (PPP, 
OSPOD, SPC) 

1. Infrastruktura, technický stav odborných učeben a 
vybavení učeben 

2. Bezbariérové úpravy budov (nejsou umožněny 
dispozicí budovy, památkovou ochranou, atp.) 

3. Chybí finanční prostředky na pomůcky, učebnice 
4. Nedostatečná prostor pro další vzdělávání 

pedagogů (suplování za DVPP, atp.) 
5. Absence práce školního psychologa 
6. Velké počty dětí ve třídách MŠ 
7. Kapacita MŠ téměř naplněna 

8. Nedostatečná informovanost pedagogů o 
legislativních změnách a důsledcích 

Příležitosti Hrozby 
1.   Legislativní změny, kariérní řád 
2. Spolupráce mezi MŠ a ZŠ, společné akce, sdílení 

zkušeností, dobré praxe, mentoring 
3. Nové formy výuky, venkovní výuka, přírodní 

učebny,  
4. Společné projekty na úrovni škola, obec, 

Mikroregion Bystřicko, MAS Zubří země 

 
 

1. Dvouleté děti v MŠ a povinný poslední ročník MŠ 
- nedostatečné personální kapacity 

2. Nový systém vzdělávání přinášející změny bez 
praktických zkušeností 

3. Nejasná a často se měnící dlouhodobá koncepce 
školství ČR 

3.  Dopravní dostupnost školských zařízení 
4.  Nezájem o spolupráci a izolace především škol na 

malých obcích 
5. Úbytek žáků z důvodů poklesů demografické křivky  

 
MAP PRIORITA 2 
Polytechnické, přírodovědné, řemeslné vzdělávání a výuka jazyků s důrazem na uplatnění 
na trhu práce 

Silné stránky Slabé stránky 
1. Zájem pedagogů, obnova kroužků dílen 
2. Spolupráce se SOŠ a VOŠ  Bystřice nad 
Pernštejnem 
3. Zájem žáků o rozšířenou výuku řemesel a 
řemeslných kroužků 

 

1. Nedostatečně vybavené učebny pro rozvoj 
přírodovědného a řemeslného vzdělání 
2. Nedostatečná hodinová kapacita výuky 
technických předmětů ve školách 
3. Nízký počet jazykových a odborných učeben 
4. Nedostatečně nastavená legislativa pro zajišťování 
školních akcí (exkurze, kurzy) 
5. Absence rodilých mluvčí 

Příležitosti Hrozby 
1. Spolupráce místních škol, sdílení dobré praxe, 

komunikační platformy a síťování škol 
2. Spolupráce s podnikatelskými subjekty 
3. Podpora soutěží podněcujících zájem o 

polytechnické vzdělání a řemesla 
4. Projektové dny a startovací projekty pro žáky 
5. Finanční možnosti z OP VVV 

1. Nedostatek finančních prostředků na rozvoj 
odborných učeben 

2. Metodika výuky polytechnických a řemeslných 
předmětů 

3. Nezájem o spolupráci mezi školami, izolace 
subjektů 

 
 
 
PRIORITA 3 
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Zájmové a mimoškolní vzdělávání, družiny, kluby, mezigenerační a umělecké vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 
1. Zájmové a mimoškolní vzdělání má největší 
základu v Bystřici nad Pernštejnem 
2. Široký a rozmanitý výběr aktivit nabízených DDM a 
ZUŠ, odloučená pracoviště ZUŠ 
3. Podpora trenérů a sportovních aktivit fondem 
Města Bystřice nad Pernštejnem 
4. Národopisné kroužky a aktivity podporující rozvoj 
místních tradic 

 

1. Mimo městské ZŠ mají obce malou nabídku 
volnočasových aktivit 
2. Finanční prostředky pro vedoucí kroužků, celkové 
podfinancování činností 
3. Nízká kapacita družin 
4. Nedostatek finančních prostředků na vybavení 
kroužků 
5. Absence vyhovujících prostor 
6. Informovanost o volnočasových aktivitách 

Příležitosti Hrozby 
1. Nabídka dobrovolníků 
2. Využití aktivit NNO a spolků 
3. Podpora SDH – práce s dětmi 
4. Větší spolupráce mezi organizacemi 
5. Finanční podpora z OP VVV, Fondu Vysočiny, 

z fondů Města Bystřice nad Pernštejnem 
6. Rozvoj aktivit podporující vztah k místním tradicím 
7. Rozvoj aktivit podporujících sociální kompetence 

dětí a mládeže 

1. Financování aktivit, neplnohodnotné ohodnocení 
vedoucích, trenérů a pedagogů volného času 

2. Udržitelnost aktivit 
3. Zhoršující se a nevyhovující stav prostor pro 

realizaci volnočasových aktivit 
4. Legislativní změny omezující aktivity a činnost 
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Seznam zkratek 
 
MAP   Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

SO ORP   Správní obvod obce s rozšířenou působností 

OP VVV   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 

IROP   Integrovaný regionální operační program 

MAS   Místní akční skupina 

SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (community-led local 

development) 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

SWOT analýza silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb (s-strengths, w-

weaknesses, o-opportunities, t-threats) 

DSO dobrovolný svazek obcí 

KAP krajský akční plán 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

RISY  regionální informační systémy 

ZŠ   základní škola 

MŠ   mateřská škola 

ZUŠ   základní umělecká škola 

SVČ   středisko volného času 

DDM   dům dětí a mládeže 

SOŠ   střední odborná škola 

VOŠ   vyšší odborná škola 

OP   operační program 

IT   informační technologie 

IČO   identifikační číslo organizace 

OSŠ   odbor správní a školství 

MěÚ   městský úřad 

ŘV   řídící výbor 

PS   pracovní skupina 

PO   povinné opatření 

VO   volitelné opatření 

DO   doporučené opatření 

KP   kariérové poradenství 

SVP   střediska výchovné péče 

AP   akční plán 

DVPP   další vzdělávání pedagogických pracovníků 

ICT   informační a komunikační technologie 

OSPOD   odbor sociálně-právní ochrany dětí 

PPP   pedagogicko-psychologická poradna 

SPC   speciálně pedagogické centrum 

ŠAP   školní akční plán 

NNO   nestátní nezisková organizace 
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6 PŘÍLOHY 
 
Organizace zabývající se vzděláváním a volným časem dětí a mládeže 

SPORTOVNÍ ORGANIZACE IČO SÍDLO 

4MAX Fitness 22851461 Bystřice nad Pernštejnem  

"HC Lísek" 26559463 Lísek 

"Občanské sdružení sport Třebíč" 22694285 Střítež 

"Sportovní stáj Equitas Vítochov" 26572532 Vítochov, Bystřice nad Pernštejnem  

25. Přední hlídka Royal Rangers v ČR v Bystřici nad 
Pernštejnem 70946442 Bystřice nad Pernštejnem  

ASK Bystřice nad Pernštejnem 70895970 Bystřice nad Pernštejnem  

Atletic-ski-club-Rozsochy 43378455 Rozsochy 

Cyklistický spolek Bystřice 65760956 Bystřice nad Pernštejnem 

Dance Style Bystřice n.P. 22824103 Bystřice nad Pernštejnem  

FC Akademie Vysočina 43381731 Bystřice nad Pernštejnem  

Fit Klokan 02430126 Písečné 

FK Železárny Štěpánov 43383432 Štěpánov nad Svratkou 

Fotbalový klub Domanín 26535343 Domanín, Bystřice nad Pernštejnem 

HO LEZCI Z VYSOČINY 27022293 Bystřice nad Pernštejnem 

Jezdecký klub farmy Mansberk 71155996 Sejřek 

Jezdecký klub Janovičky 26659565 Janovičky 

Jezdecký klub Jasan 26537079 Smrček 

Jezdecký klub Natur Atelier Smrček 48898431 Smrček  

Jezdecký klub Pernštejn 26529351 Býšovec, Smrček 

Jezdecký klub STATEK DOUBRAVA 26537524 Horní Rožínka 

Junák - český skaut, středisko Klen Bystřice nad 
Pernštejnem, z. s. 48895822 Bystřice nad Pernštejnem 

Ledová stěna Vír 22756892 Vír 

Lyžařský oddíl Bystřice n.P. o.s. 22665498 Bystřice nad Pernštejnem 

Orel - Jednota Rovné 48898881 Rovné, Bystřice nad Pernštejnem 

Orel jednota Bystřice nad Pernštejnem 48895857 Bystřice nad Pernštejnem 

Orel jednota Rozsochy 48896772 Rozsochy, Bystřice nad Pernštejnem 

Orel jednota Rožná 86771124 Rožná 

Orel, župa Metodějova 48898503 Bystřice nad Pernštejnem 

   

SK DRAK Dalečín 64439771 Dalečín 

SK Ujčov, o.s. 15545113 Ujčov 

Sport 4U z. s. 22888624 Bystřice nad Pernštejnem 

Sportovně střelecký klub Bystřice nad Pernš. 65757963 Bystřice nad Pernštejnem 

Sportovně střelecký klub Býšovec, o.s. 22662227 Býšovec 

Sportovně střelecký klub Rožná 65758862 Rožná 

Sportovně střelecký klub Strážek 67028519 Strážek 

Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem 43378188 Bystřice nad Pernštejnem 

Sportovní klub Nyklovice 26991756 Nyklovice 

Sportovní klub Písečné 66545552 Písečné 
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Sportovní klub Rožná 26550610 Rožná 

Sportovní klub Věžná, o.s. 48897795 Věžná 

Stáj Šarlota 26550938 Bohuňov, Janovičky 

Středisko jezdeckého sportu nevidomé a 
handicapované mládeže 26994089 Blažkov 

T.J. Rozsochy 43378421 Rozsochy, Bystřice nad Pernštejnem 

T.J. Strážek 48894460 Strážek 

Team Penning & Roping Association CZ z.s. 22848657 Strážek, Mitrov 

Tělocvičná jednota Sokol Bystřice nad Pernštejnem 43378412 Bystřice nad Pernštejnem 

Tělocvičná jednota Sokol Prosetín 48897477 Prosetín 

Tělocvičná jednota Sokol Rozsochy 43379095 Rozsochy 

Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem 43378404 Bystřice nad Pernštejnem 

Tenisový klub Rožná 65758234 Rožná 

TJ Baník Dolní Rožínka 43378773 Dolní Rožínka 

TJ Sokol Rovečné 48894028 Rovečné 

TJ Střítež o.s. 70979677 Střítež 

OSTATNÍ ORGANIZACE IČO SÍDLO 

"Zapnuto Bystřice o.s." 22673491 Bystřice nad Pernštejnem 

Art - spolek uměleckého vzdělávání 3222667 Bystřice nad Pernštejnem 

DC Bystřice nad Pernštejnem, občanské sdružení 26560160 Bystřice nad Pernštejnem 

Děti Vysočiny o.s. 22685511 Dolní Rožínka 

For Family.cz, z. s. 3639096 Bystřice nad Pernštejnem 

GROŠ 26607417 Dolní Rožínka 

Klub MLHA 22856731 Bystřice nad Pernštejnem 

MAS Zubří země, o.p.s. 27686809 Bystřice nad Pernštejnem 

Nadační fond při Vyšší odborné škole, Střední 
zemědělské škole a Středním odborném učilišti 
opravárenském  43383327 Bystřice nad Pernštejnem 

OPS Prosetín, o.p.s. 28286464 Prosetín 

Rytíři Země zubra 65766610 Bystřice nad Pernštejnem 

SONK z.s. 26581108 Bystřice nad Pernštejnem 

SPES - Nadační fond na podporu kulturního dědictví 
a vzdělávání 26895358 Bystřice nad Pernštejnem 

Studentský KLUB Bystřicko, z. s. 22823964 Bystřice nad Pernštejnem 

Úsměváčci - PDRP 22751157 Bystřice nad Pernštejnem 

Zbystři, z. s. 3020924 Bystřice nad Pernštejnem 

SDRUŽENÍ RODIČŮ IČO SÍDLO 

Občanské sdružení rady rodičů při ZŠ a MŠ Střítež 22663711 Střítež 

Rada rodičů při Základní škole 69744025 Dolní Rožínka 

Rada rodičů při ZŠ Dolní Rožínka 43379290 Dolní Rožínka 

Rodiče a přátelé ZŠ Dolní Rožínka, z.s. 3579042 Dolní Rožínka 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Zákl. 
umělecké škole v Bystřici nad Pernštejnem 68727372 Bystřice nad Pernštejnem 

Sdružení rodičů a přátel školy a dětí 3116336 Bystřice nad Pernštejnem 

Sdružení rodičů a přátel školy při SOUZ 43378722 Bystřice nad Pernštejnem 

Sdružení rodičů při SZeŠ Bystřice nad Pernštejnem 1711121 Bystřice nad Pernštejnem 

Sdružení rodičů při ZŠ Rovečné 43379109 Rovečné 



 

53 
 

Sdružení rodičů při ZŠ TGM Bystřice nad 
Pernštejnem 43379851 Bystřice nad Pernštejnem 

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek 43378935 Strážek 

SRPŠ při gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem 43379311 Bystřice nad Pernštejnem 

SRPŠ při zvláštní škole Bystřice nad Pernštejnem 43379303 Bystřice nad Pernštejnem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno Řídícím výborem MAP dne 13. prosince 2017 
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