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Výsledky  

DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO ČLENY Řídícího výboru (ŘV) a pracovních skupin 

(PS) 

 Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč“ (MAP) 
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074 

 
Celkem bylo vyplněno 22 dotazníků s různými variantami a typy odpovědí z celkového počtu zúčastněných 

27 členů ŘV a PS 

 Výsledné počty – četnost odpovědí - se nevztahuje k celkovému počtu odevzdaných dotazníků, 

neboť 1 odpovídající mohl uvádět několik odpovědí zároveň, přičemž této možnosti bylo 

odpovídajícími členy ŘV a PS využito 

 Výsledky jsou uváděny v absolutním počtu. Celkový počet odpovědí (který je tedy vyšší než počet 

odevzdaných dotazníků dle výše uvedeného) je vždy v tabulce u každé otázky uveden 

 Smyslem tohoto stručného dotazníkového šetření bylo – zjištění názorů a doporučení (příklady 

dobré praxe apod.) členů ŘV a PS na tvorbu MAP ORP Přelouč 

 Podáno zjednodušené vyhodnocení dotazníků splňující účel - zjištění názorů členů ŘV a PS na 

tvorbu MAP v ORP Přelouč  

Otázky: 

1) Co očekáváte od projektu tvorby MAP  
- otázka s uvedením příkladu – zda např. investice či měkká oblast a co konkrétně  

- celkový počet odpovědí v otázce č. 1: 33 odpovědí (variant odpovědí) spadajících do 8 kategorií 

níže v tabulce uvedených (tyto kategorie byly určeny odpovídajícími členy ŘV a PS – dle typu 

jejich odpovědí) 

- nejvíce zastoupená je odpověď - Dosáhnout na lepší vybavení pro školy 

Tabulka 1 Očekávání od projektu MAP 

Dosáhnout na lepší vybavení pro školy  18 

Modernizace a zkvalitnění výuky 6 

Předávání informací, orientace v dotačních titulech  3 

Spolupráce zřizovatele a školy na rozvoji školy  2 

Spolupráce škol mezi sebou 1 

Rekonstrukce škol 1 

Propojení škol s NNO a prohloubení vědomí společenské 
odpovědnosti dětí  

1 
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Kvalitní infrastruktura a vybavení pro vzdělávání 
pedagogů  

1 

celkový počet odpovědí k ot. č.1 33 

Zkratka: NNO – Nevládní neziskové organizace 

 

Obrázek 1 Jaké je očekávání od projektu MAP 

 

2) Jaká další témata se domníváte, že je potřebné řešit v rámci projektu 
 

- zadání bylo vybrat 1 a maximálně 2 témata – či stanovit vlastní téma (bylo zahrnuto i více témat 

najednou), jiné téma - shoda na výběru je v kompetenci území ORP 
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Výběr z doporučených témat MŠMT či uvést příklad jiného tématu: 

a) Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

b) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 

dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO) 

c) Kariérové poradenství v základních školách 

d) Jiné téma – zde se mělo konkrétně uvést jiné téma (např. digitální kompetence dětí a žáků, 

kompetence – cizí jazyky, kompetence - sociální a občanské, rozvoj kulturního povědomí dětí a 

žáků, investice do rozvoje kapacit škol, atd. …) 

- celkový počet odpovědí v otázce č. 2: 45 odpovědí (variant odpovědí) spadajících do 11 kategorií 

níže v tabulce uvedených (tyto kategorie byly určeny odpovídajícími členy ŘV a PS – dle typu jejich 

odpovědí) 

- z nejvíce zastoupené odpovědi Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání zazněl 

důraz na přírodovědné kompetence a potřeba motivace dětí a žáků formou pořádání více soutěží  

- v rámci dvou odpovědí: potřeba řešit téma Kompetence sociální a občanské a rozvoj kulturního 

povědomí dětí a žáků mj. zaznělo, že je nezbytné vzbudit zájem žáků o své okolí – tradice, 

zvláštnosti, příroda (včetně znalostí a povědomí o významných osobnostech a památkách) a též 

zájem o celý svět včetně aktuálního dění 

- jako zajímavé v odpovědích lze vyzdvihnout téma Zvýšení možností pohybových aktivit dětí a žáků 

– kvalitní vybavení kroužků a tělocvičen  

Tabulka 2 Témata k řešení v rámci projektu MAP 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  14 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  10 

Jazykové kompetence dětí a žáků  5 

Kariérové poradenství  3 

Digitální kompetence dětí a žáků (včetně vybavení učeben školy PC)  3 

Rozvoj kulturního povědomí dětí  3 

Zvýšení možností pohybových aktivit dětí a žáků – kvalitní vybavení 
kroužků a tělocvičen 

2 

Kompetence sociální a občanské a rozvoj kulturního povědomí dětí 
a žáků 

2 

Investice do rozvoje kapacit MŠ – snížení počtu dětí ve třídách při 
zachování počtu pedagogů a jejich úvazku  

1 

Informační gramotnost včetně vybavení  1 

Mediální gramotnost – schopnost kritického čtení masové reklamy, 
sociálních sítí  

1 

celkový počet odpovědí k ot. č.2 45 
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Obrázek 2 Jaká témata je potřebné v projektu MAP řešit 
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3) Jak si představujete náplň aktivity budování znalostních kapacit v území 
 

- otázka s uvedením předdefinovaných 2 možností výběru a) semináře, workshopy, b) exkurze či 

c) uvedení vlastního návrhu, vlastní představy + v případě vlastního návrhu/představy uvést 

konkrétně doporučení příkladu dobré praxe 

- celkový počet odpovědí v otázce č. 3: 26 odpovědí (variant odpovědí) spadajících do 3 kategorií níže 

v tabulce uvedených  

 

V odpovědích na tuto otázku jednoznačně převažovala možnost seminářů či workshopů přímo ve 

školách – zajímavé bylo doplnění k této odpovědi – součástí by měly být také kurzy první pomoci 

(zdravotní téma) a další odpověď týkající se spolupráce s NNO Apolenka Pardubice v přípravě 

seminářů a workshopů. 

 

Z navrhovaných exkurzí, kdy četnost odpovědí pro tuto variantu byla o polovinu menší než pro 

variantu semináře a workshopy přímo ve školách, zazněla tato 2 doporučení příkladů dobré praxe:   

- ZŠ Krouna – digitalizace ve výuce – výjezd pedagogů 

- Toulcův dvůr, z.s. (Středisko ekologické výchovy Praha) - „od MŠ až po VŠ“ 

Tabulka 3 Náplň vzdělávacích aktivit v rámci projektu MAP 

Semináře a workshopy ve škole   13 

Exkurze 4 

Semináře a workshopy ve škole + 
exkurze zároveň 

5 

celkový počet odpovědí k ot. č.3 22 
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Obrázek 3 Jaké jsou představy konkrétní realizace projektu MAP  

 

 

 

Závěr: 

Toto stručné dotazníkové šetření podalo zajímavé podnětné výsledky – podalo zpětnou vazbu členů 

Řídícího výboru (ŘV) a pracovních skupin (PS). Byl tak splněn účel - zjištění názorů členů ŘV a PS na 

tvorbu MAP – zjištěn „vhled“ do tvorby MAP. Jako nejvíce potřebné téma k řešení (kromě 

stanovených tří povinných témat MŠMT) se dle těchto výsledků jeví Rozvoj kompetencí dětí a žáků 

v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a Jazykové kompetence 

dětí a žáků. 

S těmito výsledky bude v průběhu projektu dále pracováno a dílčí témata rozvíjena – vše 

v souvislosti s dalším vývojem a závěry jednání pracovních skupin a dle postupů a metodik 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro tvorbu Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání. 
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