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1. Úvod 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, zařízení pro další vzdělávání, o.p.s., zpracovalo v rámci zakázky 

„Zpracování studie proveditelnosti včetně CBA na Popularizaci technických a přírodovědných oborů 

v ÚK“ dokumenty, který se zabývá postupy, jež by vedly k popularizaci technických a přírodovědných 

oborů a tím ke zvýšení zájmu o takto zaměřené studijní obory především u žáků základních škol 

v Ústeckém kraji.  

V analytické části studie mapuje vztah základních, středních, potažmo i vysokých škol, 

zaměstnavatelů a zřizovatelů škol k problematice obecně nízkého zájmu o studium technických a 

přírodovědných oborů, ale zjišťuje také představy o postupech, jak nepříznivou situaci zlepšit. Na 

základě zjištění současného stavu, odhalení klíčových problémů a syntéze představ jednotlivých 

zúčastněných stran se studie snaží navrhnout způsoby řešení, včetně zaměření relevantních projektů 

s vyčíslením potřebných zdrojů k jejich realizaci.  

Analytické šetření proběhlo v měsících květnu a červnu 2014 plošně v celém Ústeckém kraji, bylo 

členěno po okresech, v nichž byl dotazován vždy stejný počet respondentů. 

Data pro analytickou část studie byla získána: 

 Telefonická anketa s představiteli 140 základních škol Ústeckého kraje 

 Řízený rozhovor s 35 výchovnými poradci ze ZŠ Ústeckého kraje 

 Řízený rozhovor s 35 zaměstnavateli z Ústeckého kraje 

 Řízený rozhovor s 35 představitel obcí jako zřizovatelů základních škol Ústeckého kraje 
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2. Nástroje, metodika 

Z hlediska statistického zpracování můžeme realizovaný výzkum rozdělit do dvou částí. První 

zpracovává klasickým způsobem odpovědi v telefonické anketě se zástupci základních škol. Zde 

využíváme znaky základního statistického souboru (průměry, medián, modus, směrodatná odchylka). 

Pokud jde o záležitosti pro výzkum relevantní, upozorňujeme na rozdíly mezi jednotlivými regiony 

(okresy) Ústeckého kraje. Pokud to je pro výzkum zajímavé, zjišťujeme i souvislost mezi odpověďmi  

jednotlivých respondentů pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Této části se zúčastnilo 

celkem 140 tázaných subjektů, v každém z okresů Ústeckého kraje (Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, 

Most, Chomutov, Litoměřice, Louny) dvacet respondentů, kteří odpovídali na stejné otázky. 

Statisticky druhá část práce metodou komparativní analýzy srovnává odpovědi tří zainteresovaných 

stran: škol (jejich výchovných poradců) zřizovatelů (starostové nebo vedoucí odborů školství) a 

zaměstnavatelů (majitelé, manažeři, či personalisté) na otázky ze stejných okruhů problémů. 

Dodáváme však i specifické informace zkoumané problematiky jednotlivých zainteresovaných stran.  

Tato část již neprobíhala telefonickou anketou, oslovené subjekty jsme navštívili a provedli s nimi 

řízený rozhovor s předem připravenou osnovou. Domníváme se, že kromě kvantitativního zpracování 

byl při rozhovorech prostor pro zachycení námětů respondentů, došlo tedy k uplatnění i prvků 

kvalitativního výzkumu. Kromě krystalizace problémů v oblasti technického a přírodovědného 

vzdělávání z pohledu jednotlivých stran, jsme se snažili odhalit i případné sporné momenty ve 

spolupráci těchto subjektů. V návrhové části Studie to může být podkladem pro budování kvalitních 

regionálních sítí.  

Pro tuto část (pouze metodické statistické dělení) jsme oslovili celkem 105 subjektů (35 výchovných 

poradců (5 z každého okresu), 35 představitelů obcí (5 z každého okresu) a 35 zástupců 

zaměstnavatelů (5 z každého okresu). 

V obou statistických částech analýzy se snažíme o reprezentativní rozložení vzorku. O regionálním 

rozložení (bývalé okresy) již byla řeč, v řízených rozhovorech se zřizovateli a pro komparaci i s 

výchovnými poradci, jejichž školy jsou těmito zřizovateli zřizovány, jsme uplatňovali hledisko 

zastoupení velkých a malých škol a hledisko města a venkova. U zaměstnavatelů jsme se snažili o 

oborové rozložení (zastoupení stavební, strojní, dopravní, řemeslné a zemědělské výroby). 

V Ústeckém kraji je přibližně 350 základních škol, oslovili jsme 140, což činí 40 % tedy statisticky 

velice silný vzorek. 
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V závěru analýzy se snažíme získaná data syntetizovat, najít průniky odpovědí, zformulovat 

nejpodstatnější závěry a z těch pak vytvořit návrhy opatření. 

Přehled respondentů: 

A: Management škol 

ZŠ Komenského nám. Děčín Mgr. Olga Křivohlavá ředitel   

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín Mgr. Jitka Nováková  zástupce řed.  

ZŠ Máchovo nám. Děčín Mgr. Bc. Alena Tomášková ředitel  

ZŠ Míru Boletice Mgr. Jaroslav Hauzírek ředitel  

ZŠ Vojanova Děčín                                                                                                                                                  Mgr. Lucie Randáková,  zástupce ředitele 

ZŠ Kamenická  Děčín Mgr. Ivana Trčková zástupce ředitele  

ZŠ Březová 369/25, Děčín III, 
405 02                                                                                                                                                   Mgr. Iva Košková ředitel  

ZŠ Školní – Želenice (Děčín) Mgr. Miroslav Kettner ředitel  

ZŠ Markvartice Mgr. Miroslav Kroupa ředitel  

ZŠ Jílové, Školní 287 Mgr. Markéta Kácová ředitel  

ZŠ Benešov nad Ploučnicí Mgr. Miroslava Šmídová  statutární zástupce ředitelky  

ZŠ Velký Šenov, okres Děčín  Mgr. Olga Kubešová ředitel  

ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho 
Chřibská, p.o. Mgr. Petr Hloušek ředitel  

ZŠ a MŠ  Dolní Poustevna, p.o. Mgr. Olga DIESSNEROVÁ ředitel souč.vých.por. pro 2. st. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p.o. RNDr. Ivana Preyová  

ZŠ Mikulášovice, okres Děčín Mgr. Dagmar Kalousková ředitel   

ZŠ J. Vohradského Šluknov Mgr. Eva Hertlová ředitel 

ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše 
469, p.o. Mgr. Bc. Václav Zemler ředitel  

ZŠ Rumburk, U Nemocnice 
1132/5, okres Děčín, p.o. Ing. Romana BUŠKOVÁ ředitel  

ZŠ Jiříkov, okres Děčín, p.o. Mgr. Bc. Ladislav Obergruber ředitel  

ZŠ a MŠ Libouchec 157 Mgr. Dana Březinová ředitel  

Fakultní ZŠ České mládeže 
2/230 400 01 Ústí nad Labem Mgr. Vlasta Rytířová ředitel   

ZŠ Chabařovice, Masarykova 
559 Mgr. Jiří Sochor ředitel  

ZŠ Palachova 37/400 400 01 
Ústí nad Labem Mgr. Jitka Olšaníková  zástupce ředitele  

ZŠ Rabasova 3/3282 400 11 Ústí 
nad Labem Mgr. Václav Pěkný ředitel  

ZŠ a MŠ SNP 6/2304 400 11 Ústí 
nad Labem Mgr. Jelinková  zástupce ředitele  

ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 
150, p.o. Mgr. Olga Poláková ředitel  

ZŠ a ZUŠ Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, p.o. Mgr. Jaroslava Pšeničková ředitel  



- 4 - 
 

ZŠ Ústí nad Labem, Vojnavičova 
620/5, p.o. Mgr. Jana Linhartová ředitel  

ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 
2734/4, p.o. Mgr. Bc. Kamil Veigend ředitel  

ZŠ Ústí nad Labem, Pod 
Vodojemem 323/3A, p.o. PaedDr. Milan Zelenka ředitel   

ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
p.o. Mgr. Karel Bendlmajer ředitel  

ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 
787/38, p.o. Mgr. Marie Čápová  ředitel   

ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 
1432/5, p.o. Mgr.Martin Kolský   ředitel  

ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 
1016/6, p.o. Mgr. Květoslav Kolařík ředitel  

ZŠ Ústí nad Labem, Školní 
náměstí 100/5, p.o. Mgr. Martin Košnar ředitel  

ZŠ a MŠ Povrly, okres Ústí nad 
Labem, p.o. Mgr. Jaroslava Najmonová ředitel  

ZŠ a MŠ Tisá, p.o. Mgr. Václav Zibner ředitel  

ZŠ Elišky Krásnohorské 3084/8, 
Ústí nad Labem 

Alinče Martin, Mgr. Bc.  
alince@zseliska.cz ředitel  

ZŠ Školní 87, Velké Březno PaedDr. Darsa Jan ředitel  

ZŠ Čestmíra Císaře, Školní nám. 
29, 417 52 Hostomice Aleš Žák ředitel školy 

ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. 
Pešaty 131 Veronika Prchalová ředitelka školy 

ZŠ Hrob, okres TP Alena Knížová ředitelka školy 

ZŠ Proboštov, okres TP Mgr. Pavlína Langenová ředitelka školy 

ZŠ Košťany, Komenského nám. 
351, Košťany Mgr. Věra Macháčková zástupce ředitele 

ZŠ Dubí 1, Školní nám. 177 Jan Holub ředitel školy 

ZŠ Dubí 2, Tovární 110, okr. TP Mgr. Soňa Kosová ředitelka školy 

ZŠ Novosedlice, okr. TP, 
Vrchoslavská 88, Novosedlice Jana Lebrová zástupce ředitele 

ZŠ Teplice, Edisonova ul. 
1732/9, Teplice Vladimír Mašek ředitel školy 

ZŠ s rozšířeným vyučováním 
cizích jazyků Teplice, Metelkovo 
nám. 968 Mgr. Bc. Michal Chalupný ředitel školy 

ZŠ Bílá cesta, Verdunská 2958, 
Teplice Eva Vášová, Šárka Kubešová ředitelka školy, učitelka CH-Př 

ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou, 
Světecká 285, Kostomlaty p/M Mgr. Jana Kudláčková ředitelka školy 

ZŠ Bílina, Za Chlumcem 824, PO Eva Flenderová ředitelka školy 

ZŠ Bílina, Lidická 31/18, okr. TP, 
PO Mgr. Ivana Svobodová řediteka školy 

ZŠ praktická, Bílina, Kmochova 
205/10 Iveta Krzáková ředitelka školy 

http://www.zslidická.cz/
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ZŠ Bystřany, okr. TP, PO Marcela Daníčková ředitelka školy 

ZŠ a MŠ Žalany, Rtyňská 156 Mgr. Lukáš Šimon ředitel školy 

ZŠ Osek, okr. Teplice Luboš Čapek ředitel školy 

ZŠ Bílina, Aléská 270, okr. TP Božena Holková ředitelka školy 

ZŠ a MŠ Teplice, Kopernikova 
2592 Mgr. Bc. Hana Amblerová ředitelka školy 

Základní škola, Most, Zdeňka 
Štěpánka 2912 

Ing. Bc. Hana Šlachtová  ředitelka školy 

Základní škola, Most, J. A. 
Komenského 474 

Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy 

  
Základní škola, Most, Okružní 
1235,  Okružní 1235, 434 01  
Most 

Mgr. Jana Kropáčková ředitelka školy 

Základní škola, Most, Svážná 
2342 

Mgr. Jana Nachtigalová ředitelka školy 

Základní škola U Stadionu 1028, 
Most 

Mgr. Josef  Forman  ředitel školy 

Základní škola a Mateřská škola 
Litvínov – Janov, Přátelství 160 

PhDr. Miroslava Holubová ředitelka školy 

Základní škola, Most, Václava 
Talicha 1855 

Mgr. Alena Lorenzová  ředitelka školy 

Základní škola, Most, Zlatnická 
186 

Monika Kynclová ředitelka školy 

Základní škola Most, Jakuba 
Arbesa 2454  

Libuše Hrdinová ředitelka školy 

Základní škola a mateřská škola 
Bečov 

Mgr.Ivana Turnovská zástupce ředitele 

Základní škola a Mateřská škola 
Braňany 

Petr Kratochvíl ředitel školy 

ZŠ Most, Obránců míru 2944 Mgr. Daniela Emmerová zástupce ředitele 

ZŠ Obrnice Mgr. Vladimíra Strolená výchovná poradkyně 

Základní škola Litvínov- Hamr, 
Mládežnická 220 

Mgr. Radka Jirkovská  ředitelka školy 

 ZŠ a MŠ Meziboří,Komenského 
340 

Mgr. Jan Peška  ředitelka školy 

ZŠ Louka u Litvínova Mgr. Miroslava Fidlerová ředitelka školy 

Základní škola Lom Mgr. Ivana Šabková ředitelka školy 

Základní škola Litvínov, Ruská 
2059 

Mgr. Pavla Tomášová 
ředitelka školy 

Základní škola prof. Zdeňka 
Matějčka, Zdeňka Štěpánka 
340, Most 

PhDr. Hana Ajmová ředitelka školy 

Základní škola, Most, Vítězslava 
Nezvala 2614 

Mgr. Bc. Roman Ziegler ředitel školy 

ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 
519. Monika Bártová ředitel 
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ZŠ Radonice Jaroslav Santner ředitel 

ZŠ Maštov Milena Němcová ředitel 

ZŠ Chbany Vlasta Kalánková ředitel 

ZŠ Spořice Hana Macalíková ředitel 

Základní škola Údlice,Stará čtvrť 
363 Antonín Roušar ředitel 

ZŠ Chomutov Březenecká 4679 Jitka Červená ředitel 

ZŠ Strupčice, Strupčice 29   Jana Mišková ředitel 

ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 Jiří Popelka zást. ředitele 

1. ZŠ Kadaň, ul. Školní 1479 Irena Gahlerová ředitel 

ZŠ a MŠ Březno Michal Vlach ředitel 

ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334 Radmila Zítková  ředitel 

4. ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 Martin Reihs  ředitel 

ZŠ, MŠ a Praktická škola 
Verjprty Tomáš Kluc ředitel 

ZŠ, Klášterec nad Ohří, Krátká 
676, Jana Dimunová ředitel 

1.ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 Dagmar Nitkulincová zást. ředitele 

2. ZŠ Jirkov, Studentská 1427 Jan Duda ředitel 

3. ZŠ Jirkov, Nerudova 1151 Ivana Tejkalová zást. ředitele 

3. ZŠ Chomutov, Na příkopech 
895 Markéta Kanická zást. ředitele 

ZŠ Chomutov, Akademika 
Heyrovského 453 Miloš Zelenka ředitel 

ZŠ Terezín, Na Krétě 354, 411 
55 Terezín Mgr. Štěpánka Šnajdrová zástupce ředitele  

ZŠ T.G.Masaryka, Štětí Mgr. Hana Bílková ředitel  

ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 Mgr. Jana Mátlová zástupce ředitele 

Masarykova ZŠ Litoměřice, 
Svojsíkova 5 Mgr. Petr Hošek zástupce ředitele  

ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 Mgr. Milan SLUKA ředitel   

ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 
355/2, okres Litoměřice Mgr. Jarmila Višňovcová ředitel  

ZŠ Antonína Barákova Lovosice, 
Sady pionýrů 361/4, okres 
Litoměřice Mgr. Daniela Deusová ředitel  

ZŠ a MŠ Třebenice, p.o.Paříkovo 
náměstí 133 Mgr. Stanislav Novák ředitel  

ZŠ Úštěk, Aloise Klára PaedDr. Milena Melcherová ředitel 

ZŠ Horní Beřkovice, okres 
Litoměřice Mgr. Marcela Sekerová ředitel  

ZŠ a MŠ Velemín, okres 
Litoměřice Mgr. Ladislava Malíková ředitel  

ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, 
okres Litoměřice Mgr. Alice Marešová  ředitel  
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ZŠ Budyně nad Ohří, okres 
Litoměřice, p.o. RNDr. Blanka Horáčková ředitel  

ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ 
Libochovice Mgr. Miloš Matějka  ředitel  

ZŠ a MŠ Polepy, okres 
Litoměřice Mgr. Monika Musílková zástupce ředitele  

ZŠ Roudnice nad Labem, 
Jungmannova 660, okres 
Litoměřice Mgr. Jaroslav Král  ředitel  

ZŠ Roudnice nad Labem, Karla 
Jeřábka 941, okres Litoměřice Mgr. Pavel Vičl ředitel  

ZŠ a MŠ Třebívlice Mgr. Tomáš Rulf ředitel  

ZŠ Štětí, Ostrovní 300, okres 
Litoměřice Mgr. Václav Hladík ředitel  

ZŠ a MŠ Mšené-lázně, okres 
Litoměřice, p.o. Mgr. Bc. Šárka Filipová ředitel  

Základní škola Louny, Prokopa 
Holého 2632 

Mgr. Radka Dinková  ředitelka školy 

ZŠ T.G. Masaryka Podbořany, 
Husova 445 

 Dagmar Rathová  
ředitelka školy 

Základní škola a Mateřská škola 
Vroutek Mgr. Milan Armstark  

ředitel školy 

Základní škola Žatec, nám. 28. 
října 1019 Mgr. Jana Hassmanová  

ředitelka školy 

Základní škola Podbořany, 
Husova 276 Mgr. Jana Šipošová 

ředitelka školy 

Základní škola Lenešice Mgr. Jana Ledvinová ředitelka školy 

Základní škola a Mateřská škola 
Krásný Dvůr Mgr. Ivana Bejčková  

ředitelka školy 

Základní škola Peruc, 
Komenského 193, 439 07 Mgr. Traxlová Jaroslava 

ředitelka školy 

Základní škola Louny, 
Přemyslovců 2209 Vlastimil Hubert 

ředitel školy 

Základní škola a Mateřská škola 
Černčice, Fügnerova 424, 439 
01 Černčice Mgr. Jiří Richter  

ředitel školy 

Základní škola Louny, Školní 
2426 Mgr. Věra Benešová 

ředitelka školy 

ZŠ Panenský Týnec Mgr. Jana Ruumlová ředitelka školy 

ZŠ J. A. Komenského Louny, 
Pražská 101 Mgr. Dana Tužilová 

ředitelka školy 

Základní škola Žatec, 
Komenského ale 749 

Mgr. Zdeněk Srp 
ředitel školy 

Základní škola Kryry Hana Lehnerová ředitelka školy 

Zš Lipenec, Lipenec čp. 119 Mgr. Loulová  ředitelka školy 

Základní škola, Žatec, Petra 
Bezruče 2000, Mgr. Zdeňka Pejšová 

ředitelka školy 

Masarykova základní škola 
Lubenec Ing. Mgr. Romana Klimentová 

ředitelka školy 
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Základní škola a Mateřská 
škola, Žatec, Dvořákova 24 Mgr. Radka Vlčková stat. zást. ŘŠ a SPC 

ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny, 
příspěvková organizace Mgr. Jan Táborský ředitel 

 

B: Výchovní poradci 

ZŠ Děčín 1, Komenského náměstí 
622/3 

Mgr. Jiřina Matějů, Mgr. Monika 

Ramešová vých. poradce (dlouhodobě 
nemocná)  

ZŠ Na Stráni Děčín Mgr. Jitka Šolcová  

ZŠ Vojanova Děčín                                                                                                                                                  Mgr. Simona Wisurová  

ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5,  
p.o.  Mgr. Věra RUTTOVÁ  

ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho 
Chřibská, p.o. Mgr. Daniel Hadámek  

ZŠ Hluboká 150, Ústí nad Labem Longinová Monika  

ZŠ Neštěmická 787/28, Ústí nad 
Labem Mgr. Zemanová Jitka  

ZŠ Chabařovice, Masarykova 559 
Mgr. Jiří Morávek, Mgr. Hana 
Hrstková (dlouh. nemoc)  

ZŠ a MŠ SNP 6/2304 400 11 Ústí 
nad Labem Mgr. Zdeněk Lutovský  

ZŠ a MŠ Libouchec 157 p.uč. Březinová, vých. Poradenství,   

ZŠ a MŠ Tisá, p.o. Mgr. Iveta Burianová  

ZŠ Čestmíra Císaře Hostomice Mgr. Dana Boušová  

ZŠ Proboštov, Kpt. Jaroše 130 Mgr. Jiřina Klašková  

ZŠ Dubí 1, Školní nám. 177 Mgr. Hana Dubnová  

ZŠ Novosedlice, Vrchoslavská 88 Mgr. Dana Škarydová  

ZŠ Teplice, Edisonova ul. 1732/9, 
Teplice Mgr. Ivana Majerová  

Základní škola, Most, Zdeňka 
Štěpánka 2912 

Mgr. Jana Pátková – SPU, Mgr. 
Jitka Jermanová – kariérové 
poradenství  

Základní škola, Most, J. A. 
Komenského 474 

Mgr. Jaroslav Hasil, Mgr. Dagmar 
Šoralová  

Základní škola, Most, Okružní 
1235,  Okružní 1235, 434 01  Most Mgr. Ivana Pechová  

Základní škola, Most, Svážná 2342 Mgr. Alena Čechová  

Základní škola U Stadionu 1028, 
Most Mgr. Bohuš Kyselo  

2 ZŠ Jirkov Zdenka Pokorná  

ZŠ Radonice Marcela Staňková  

3. ZŠ Jirkov Zuzana Pokorná  

1. ZŠ Jirkov L. Brindová  

4. ZŠ Jirkov Ludmila Bínová  

ZŠ Na Valech 53,  412 Litoměřice Mgr. Korábová Jitka  
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ZŠ Terezín, okres Litoměřice Mgr. Zdenka Loudínová  

ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2,  Mgr. Miloslava Beránková  

ZŠ Štětí, Školní 559 
Mgr. Marie Dvořáková, výchovný 
poradce  

ZŠ Roudnice nad Labem, Školní 
1803,  

Mgr. Miroslav Novák, výchovný 
poradce a učitel  

Základní škola Louny, Prokopa 
Holého 2632 Mgr. Lucie Holubcová  

ZŠ T.G. Masaryka Podbořany, 
Husova 445  Dagmar Rathová   

Základní škola a Mateřská škola 
Vroutek Mgr. Jitka Kouřilová  

Základní škola Žatec, nám. 28. října 
1019   

Základní škola Podbořany, Husova 
276 Mgr. Lenka Hanušová  

 

C: Zřizovatelé škol 

Varnsdorf  Mgr. Naděžda Vaňharová  vedoucí odboru 

Rumburk  Bc. Iva Štefáčková   vedoucí odboru školství a kultury 

Statutární město Děčín  Mgr. Bc. Iva Bajerová  vedoucí odboru školství a kultury 

Benešov nad Ploučnicí Mgr. Dagmar Tesarčíková    starosta 

Česká Kamenice Ing. Jitka Volfová vedoucí finančního odboru  

Město Chlumec, Krušnohorská 39, 
403 39 Chlumec Hana Kokošková vedoucí Finančního odboru 

Obec Libouchec Ing. Štěrba Jiří starosta 

Město Chabařovice, Husovo 
náměstí 186, 403 17 Mgr. Josef Kusebauch 

p. Kopřivová - vedoucí 
ekonomického odboru ) spadá i 
školství) 

Město Trmice Mgr. Jana Oubrechtová starosta  

Tisá Ing Jiří Jandásek starosta 

Obec Žalany Jindřich Mouka starosta 

Město Košťany Ing. Ladislav Novák místostarosta 

Město Hostomice Ivan Holota starosta 

Obec Novosedlice Kalaš Karel starosta 

Obec Bystřany Ivan Vinický starosta 

Most Petra Trojnová 
vedoucí oddělení školství odboru 
školství, kultury a sportu 

Obrnice Drahomíra Miklošová starostka 

Meziboří Ing. Lipertová referentka 

Bečov Jitka Sadovská starostka 

Braňany Vlastimil Krupka starosta 

Chomutov Dagmar mikovcová vedoucí odboru školství 

Kadaň J. Zvorníková pracovník v oboru školství 
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Klášterec nad Ohří Milan Doležal vedoucí odboru školství 

Jirkov Karel Bernt vedoucí odboru školství 

Strupčice L. Pěnkava starosta 

Město Litoměřice 
 Mírové náměstí 15/7,  412 01 
LITOMĚŘICE  Ing. Andrea Křížová 

vedoucí - odbor školství kultury, 
sportu a památkové péče 

Město Lovosice, Školní 407/2, 
41030 Lovosice Alena Zelenková 

referent (samosprávní činnosti v 
odboru školství) 

Město Roudnice nad Labem, 
Karlovo náměstí 21, 41301  Ing. Petr Kaspar 

vedoucí odboru školství, kultura a 
sport 

Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 
41145  Jana Koryťáková 

 referent fin. odboru, zástupce 
vedoucího 

Město Terezín, nám. ČSA 179, 
41155 Terezín Rožcová Hana místostarosta 

Lubenec Jiří Chaloupecký  místostarosta  

Podbořany mgr. Martin Gutzer  tajemník MěÚ  

Kryry Miroslav Brda starosta 

Louny Ing. Martina Kladivová  

vedoucí oddělení školství a 
příspěvkových organizací, 
ekonomický odbor 

Žatec Bc. Renata Sedláková 
vedoucí finančního odboru (včetně 
problematiky školství) 

 

D: Zaměstnavatelé 

Stroj-Union s.ro., Teplická 395, 405 
02 Děčín 4 Ing. Rudolf Šparlinek  jednatel  

Transportkabel - DIXI a.s., Děčín - 
Nebočany Ing. Bednář Luděk  ředitel společnosti  

STROJÍRNY RUMBURK s.r.o., 
Vojtěcha Kováře 38/40, Rumburk 
2-Horní Jindřichov Ing. Brada Ladislav  ředitel 

Děčínský stavební podnik s.r.o. 
Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 
2 Aleš Adam  Jednatel, výr.ředitel 

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 
Děčín III p. Stolínová   jednatel společnosti  

STADO CZ.s.ro, Oldřichovská 
194/6, Děčín VIII - Oldřichov 405 
02 Doležal Vladimír   jednatel 

PÉROVNA Ústí n. L. s. r. 
o. (Ústí nad Labem - Božtěšice), 
Chuderovská 17 Stárek Zdeněk  jednatel 

North stav, a.s., Jateční 3377/47, 
400 01 Ústí nad Labem Martin Bilčák  jednatel 

Progplast, s.r.o., Špitálské náměstí 
609/11 Ústí nad Labem 40001 Karel Hladík   jednatel 

Spolek pro chemickou a hutní 
výrobu, a.s. Spolchemie, Revoluční 
1930/86 Ústí nad Labem 40032 p. Zemanová  

JIKOGAS, Železničářská 27, Ústí p. Vrabec Aleš  
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nad Labem 

Toyota Logistics Service Czech 
s.r.o.  Karel Švejnoha Assistance manager maintenace 

FRK Technik s.r.o. Lenka Cachová as. ředitele 

CzechPak Manufacturing, s.r.o. D. Hrnčiříková HR specialista 

KNAUF INSULATION, spol. s.r.o. Eva Dvořáková PR manager 

AUTO-KABEL KRUPKA s.r.o.    

HSC Computers s.r.o Martin Beran jednatel 

BrusTech s. r. o.  Ing. David Smetánka, Ph.D. jednatel 

R-Bit Technology, s. r. o. Ing. Radek Šiman jednatel 

DELFY, s.r.o. Pavel Chýle jednatel 

VVV MOST spol. s r.o.  Ing. Jaroslav Jochman jednatel 

CZC Chomutov Jan Hanzlík zástupce šéfa pobočky 

JAS Chomutov Milan Gugh dispečer 

Geoprojekt Chomutov Miloš Fridrichovský vedoucí firmy 

Hunter Douglas Kadaň   pracovník personálního oddělení 

Parker Chomutov Lukáš Vacula vedoucí výrobní divize 

HKS CZ, s.r.o., Mlékojedská 
1994/7, Předměstí, 412 01 
Litoměřice 1  Dlouhá Monika asistent ředitele 

ENERGO PRŮMYSLOVÉ STAVBY 
s.r.o., Kamýcká 1777/31, 
Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 Pazderka Miroslav jednatel 

GLANZSTOFF BOHEMIA s.r.o., 
Terezínská 879/60, 410 02 
Lovosice 2 Jan Hellcl  jednatel 

ICT EXPERT s.r.o., Roudnice nad 
Labem, Dobříň 118, PSČ 413 01 Jana Červená  jednatel  

PLYNOSERVIS.LT spol. s r.o., 
Osvobození 859/21, Předměstí, 
Litoměřice Bc. Říha Tomáš  jednatel 

AGRIMA ŽATEC s.r.o. Ing.Šubik Matouš jednatel 

SEKO Aerospace, a. s. Mgr. Štajner personalista 

FUJIKOKI Pavel Škorpil personalista 

EKOSTAVBY LOUNY Mgr. Pavlína Kalitová jednatel, personální ředitel 

Aisan bbb bbbbbbbbbbbbbbbb 
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3. Výsledky šetření se zástupci škol - analýza A 

Materiálně technické vybavení 
 
V této části analýzy jsme zjišťovali, jak jsou na tom školy se zajištěním výuky technických a také 
přírodovědných předmětů. Mezi ně řadíme především předměty vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
na 1. stupni ZŠ a Člověk a příroda na 2. stupni. Průřezově je pak stěžejní vzdělávací oblast Člověk a 
svět práce na obou stupních, a to jak vlastní oblast Svět práce, tak i jednotlivé praktické tematické 
celky.  
 

Otázka číslo 1 

Znění otázky: Je potřeba, aby se na vaší škole zlepšilo materiálně technické vybavení pro výuku 

technických a přírodovědných předmětů? Ano x Ne 

Tabulka číslo 1: Potřeba zlepšení materiálně technického vybavení škol 

Otázka č. 1 
Počet Ano Ne 

140 130 10 

Ano  Ne 

 

92,8 % respondentů se domnívá, že materiálně technické vybavení jejich školy není dostatečné a je 

potřeba ho zlepšovat. Deset respondentů ze 140 pokládá vybavení své školy v oblasti materiálně 

technického zajištění technických předmětů za dobré a není potřeba ho zlepšovat. Někteří 

respondenti, kteří odpověděli Ano, přitvrzují svoji odpověď (Pořád žádáme, nic nám nedají). Někteří 

zase změkčují (Stále je co zlepšovat). Regionálně nejsou patrné příliš výrazné rozdíly, nejvíce 

spokojeni jsou s vybavením školy v okrese Teplice a Chomutov, nejméně v Lounech a Litoměřicích. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf číslo 1: Potřeba zlepšení materiálně technického vybavení škol Záporné odpovědi podle okresů) 

 



- 13 - 
 

 

 

Otázka číslo 2 

Znění otázky: Materiálně technické vybavení pro zajištění výuky technických a přírodovědných 

předmětů se liší od zajištění výuky ostatních předmětů:  Ano – je lepší, Ano je horší, Ne 

  

Tabulka číslo 2: Srovnání vybavení škol k výuce technických a humanitárních oborů dle okresů 

 

  Ano, je lepší Ano, je horší Ne Nejde srovnat 

DC 1 7 9 3 

UL 1 12 5 2 

TP 2 8 10 0 

MO 2 9 9 0 

CV 6 3 11 0 

LT 1 7 11 1 

LN 2 10 7 1 

Celkem 15 56 62 7 

 

 

Graf číslo 2: Srovnání vybavení škol k výuce technických a humanitárních oborů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastější odpověď respondentů je, že se vybavení pro technické a humanitární předměty neliší, 

takto odpovědělo 44,2 % respondentů, ale v četnosti hned následuje odpověď ano - je horší se 40 % 

odpovědí. Pouze 10,7 % respondentů vidí vybavení pro technické a přírodovědné předměty jako 

lepší. Zbývajících 5 % tázaných upozorňuje, že se nedají srovnávat nároky na technické předměty, 
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např. vybavení dílen, je daleko nákladnější než vybavení pro humanitární předměty, mapy, učební 

panely…  Pro regionální srovnání je zajímavé využít modus, tedy nejčastěji se vyskytující hodnotu. U 

čtyř okresů (DC, TP, CV a LN) je modem odpověď Neliší se. U dvou okresů UL a LN je to odpověď Ano, 

je horší, U Mostu je shodný modus 9 u obou zmíněných kategorií. Zajímavá hodnota je u odpovědi 

Ano je lepší, kdy z celkem 15 odpovědí takto odpovědělo šest respondentů z Loun. 

 

Otázka číslo 3 

Znění otázky: Můžete odhadnout, kolik bylo do podpory materiálního (neinvestiční náklady) a 

technického (investiční náklady) vybavení investováno v posledních 5 letech? 

 

Tabulka číslo 3: Srovnání nákladů na vybavení škol v posledních pěti letech dle okresů 

 

 

  

Celkem za 
vyčíslené 
položky 

Průměr za 
vyčíslené 
položky 

Průměr za 
respondované 
školy 

Uvedené 
maximum 

Uvedené 
minimum 

Počet 
nevyčíslených 
položek 

DC 5 360 000 357 333 268 000 1 200 000 20 000 4 

UL 6 317 500 451 250 315 875 4 000 000 0 5 

TP 2 985 000 271 364 149 250 500 000 2 500 7 

MO 8 503 000 447 526 425 150 2 000 000 7 000 1 

CV 5 967 000 459 000 298 350 1 000 000 2 000 7 

LT 14 930 000 933 125 746 500 10 000 000 10 000 4 

LN 4 417800 232 516 220 890 900 000 1 800 1 

Celkem 48 480 300 450 302 346 288 10 000 000 0 29 

 

 

Mnozí zástupci škol se vyhýbali odpovědi, nebo ji opravdu nevěděli, žádný údaj neuvedlo 29 

respondentů. Tři čtvrtiny však na otázku odpověděly. Součet vyčíslených položek je bezmála 50 

miliónů korun, avšak rozptyl těchto částek je obrovský. Nejnižší hodnota je 0, nejvyšší pak 10 miliónů, 

kdy škola v Litoměřicích prošla kompletní rekonstrukcí. Jedna velká „miliónová“ částka zcela změní 

statistické charakteristiky souboru. Obecně platí, že vysoké částky uvádějí velké školy, malé vesnické 

školy se pohybují v řádu desetitisíců korun. Mnohé položky ve škole se odvíjejí od počtu žáků, ale 

v investičních položkách tato linearita neplatí. Např. pořízení dílen nebo odborných učeben s velikostí 

školy téměř nesouvisí. Průměr uváděných částek je 450 000 Kč, pokud bychom počítali všechny 

respondované školy je to 350 000 Kč. Nejvyšší průměr vykazují školy v okrese Litoměřice, což je 

ovlivněno jednou velkou investicí. Nejmenší hodnoty vykazují okresy Louny a Teplice, jde zhruba o 

polovinu vypočítaného průměru všech škol.  Nejvíce vypovídající je kvartilový graf, z kterého lze 
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vyčíst, že prostřední hodnota částek seřazených podle velikosti je 200 000 Kč. Celá čtvrtina 

vyčíslených hodnot se pohybuje v částkách do 30 000 Kč, čtvrtina pak od 30 000 Kč do 200 000. 

V horní části grafu vidíme, že třetí čtvrtina uvedených částek se pohybuje od 200 000 Kč do 500 000 

Kč.  Pouze jedna čtvrtina respondentů, kteří vyčíslili částku (těch je 28) uvádí částku přes půl miliónu, 

částku milión a více uvádí devět respondentů.  

 

Graf číslo 3:  Kvartilový graf rozložení částek investovaných v posledních pěti letech 
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Otázka číslo 4 

Znění otázky: Pokud byste dostali pro školu dostatečné finanční prostředky na materiálně technické 

vybavení pro výuku technických a přírodovědných předmětů, co byste pořídili? Minimálně pět 

příkladů: 

 

Tabulka číslo 4: Nejčastěji uváděné požadavky na materiálně – technické vybavení 

Učebna přírodopisu - rekonstrukce či 
zřízení 

32 
Rekonstrukce zahrady pro pěstitelské 
práce 

10 
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Učebna fyziky - rekonstrukce či zřízení 64 
Počítače a IT technika bez vazby na 
předmět 

45 

Učebna chemie - rekonstrukce či zřízení 55 Rekonstrukce kuchyňky 14 

Dílny pro pracovní činnosti - 
rekonstrukce, či dovybavení 

71 Učebna v přírodě 7 

Pomůcky pro FY, CH, PŘ - včetně 
elektronických 

90 Skleník 5 

 

Tuto otázku jsme nechali otevřenou, ani jsme striktně nekvantifikovali množství a strukturu námětů. 

Procentuální poměr jednotlivých kategorií tedy nelze odlišovat (některé školy uváděly více, některé 

se vešly do jedné kategorie). Taktéž by bylo obtížné a zbytečné rozlišovat jednotlivé okresy, 

domníváme se, že tady statisticky významné rozdíly nejsou. Kategorie jsme stanovovali až ex post, 

proto nemusí být disjunktní, v textu se velice těžko hledá např. rozdíl mezi rekonstrukcí učebny a 

razantním dovybavením systémovými a nákladnými pomůckami. Vše jsme dělali záměrně s úmyslem 

získat co nejvíce nápadů ze škol. V této otázce jsme se snažili kvalitativně zachytit trendy 

v materiálních potřebách škol.  

 Zaznívá potřeba rekonstruovat a moderně zařídit odborné učebny fyziky, chemie a 

přírodopisu.  

 Zaznívá potřeba rekonstruovat a moderně zařídit školní dílny. Dle našeho názoru ve většině 

škol dílny existují, ale nepoužívají se, nebo se používají v omezeném provozu s velice starým 

zařízením. 

 Převažující potřeba pracovních činností směřuje do školních dílen, v pozadí zůstává 

rekonstrukce kuchyněk, či pozemků pro pěstitelské práce. 

 Vlna potřeby počítačů a IT techniky (univerzální) již kulminovala, školy chtějí IT techniku 

přímo spojovat s výukou odborných předmětů, v tomto případě FY, CH, BI a pracovních 

činností. 

 Méně častěji zaznívají další nové nápady: zařízení učebny pro pracovní činnosti pro 1. stupeň, 

pro terénní práce, včetně využití GPS, učebny Světa práce, naučné stezky, cvičného bytu či 

geoparku. 

 Z řady škol zaznívá zajímavý trend k integraci přírodovědných předmětů ve formě zřízení 

společné odborné učebny či laboratoře pro výuku FY, CH, BI. 

 Stejně tak je zajímavý nápad na integraci všech pracovních předmětů zbudováním 

polytechnického pavilonu. 

 

 

Otázka číslo 5 

 



- 17 - 
 

Znění otázky: V jakém rozsahu a časové dotaci vyučujete na vaší škole na 1. stupni tematický okruh 

Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce? 

 

Naprostá většina škol učí doporučenou (minimální) dotaci a formou dle Rámcově vzdělávacího 

programu. 118 škol učí tyto tematické okruhy jako samostatné, a to v každém ročníku po jedné 

hodině týdně. U dalších tří škol je odlišnost v rozložení do ročníků systémem 0,1,1,1,2, tedy dotace je 

stejná, ale v první třídě tato témata neučí a přesouvají je do vyšších ročníků, v pátém ročníku je 

dotace dvě hodiny týdně. Jedna škola uvádí systém obrácený, tedy 2,1,1,1,0. Celkem tedy 122 škol, 

což je 87 %, vyučuje jmenované tematické celky samostatně v dotaci 5 hodin týdně za 1. stupeň.  

Celkem sedm škol uvádí dotaci dvě hodiny týdně, tedy 8 hodin za 1. stupeň. Celkem tři školy uvádějí 

6 hodin na prvním stupni, s různým posílením v jednotlivých ročnících. Dvě školy mají tyto tematické 

celky integrovány s výukou výtvarné výchovy, 5 škol uvádí, že předmět nevyučují samostatně, ale je 

zakomponován do ostatních předmětů. Z dalších poznámek vyplývá, že profilovým je celek Práce s 

drobným materiálem, „šizené“ jsou Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce. Zajímavé je v jednom 

případě vyučování pracovních činností spojené s výukou anglického jazyka, nebo zařazení do 

projektových dnů. 

 

Otázka číslo 6 

Znění otázky: Který z následujících vzdělávacích okruhů se učí na druhém stupni vaší škole:  Práce s 

technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba 

domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií, Máte pro 

jeho výuku dostatečné materiální podmínky?  

Vyhodnocení výuky tematických celků vzdělávací oblasti jsme provedli tak, že jsme vypočítali četnost 

neuvedení tematického celku v relevantní odpovědi. Relevantní odpověď byla pro nás ta, kde jsou 

jmenovány celky, které se na škole vyučují. Osmnáct subjektů neuvedlo jednotlivé celky, nebo v jejich 

odpovědi byl výčet nejistý. Tedy pro relativní četnost jsme vzali základ 122 odpovědí.  Zajímalo nás 

tedy, které celky se učí nejméně, zda to souvisí s materiálním vybavením a potažmo, zda to ovlivňuje 

motivaci k technickým a přírodovědným oborům. 

 

Graf číslo 4:  Graf s tabulkou ukazující nejméně vyučované tematické celky oblasti Světa práce 
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Z grafu je patrné, že nejméně vyučovanými celky vzdělávací oblasti Svět práce jsou design a 

konstruování a práce s laboratorní technikou. Oba tyto celky se ve většině škol nevyučují (učí se jen 

v 36 % resp. v 37 % respondovaných škol). Tematický celek design a konstruování zcela jistě hraje 

profilovou roli v přípravě (a motivaci) pro studium technických oborů především strojního zaměření 

(nejenom ve strojařině, ale i v obsluze a údržbě zařízení v zemědělských, textilních, dopravních i 

dalších oborech).  Práce s laboratorní technikou je základem řemeslné zručnosti pro přírodovědné a 

vědecké obory. Celkem překvapivě po těchto celcích následuje využití digitálních technologií, opět to 

souvisí s nedostatkem kvalitní techniky, ale možná i s nízkou kvalifikací učitelů. Následují pěstitelské 

práce a chovatelství a údržba domácnosti. Nejčastěji vyučovanými celky jsou práce s technickými 

materiál a úplně nejčastěji je vyučován tematický celek příprava pokrmů. 

Co se týká názoru škol na dostatečnost materiálních pomůcek, třetina škol uvádí podmínky jako 

dobré či pro výuku dostatečné, dvě třetiny hodnotí materiální podmínky jako nedostatečné. 

 

Graf číslo 5: Spokojenost s materiálními podmínkami pro jmenované tematické celky vzdělávací oblasti Člověka svět práce 

 

Ano 32 % Ne 68 % 

 

 

Otá

zka 

čísl

o 7 

 

Zně

ní 

otázky: Máte dostatečné materiální a technické podmínky pro výuku povinného okruhu Svět práce? 



- 19 - 
 

 

Otázka se ptá na tu část vzdělávací oblasti Člověk a svět práce s názvem Svět práce, která je dle 

Rámcově vzdělávacího programu povinná a zabývá se přímo přípravou žáků ZŠ pro jejich profesní 

život. Převažují negativní odpovědi (57 %), odpověď Ano zazněla ve 43 %. Více než polovina škol 

považuje technické a materiální podmínky za nedostatečné.  Je to však méně (o 11%) než u 

„technických témat“ této vzdělávací oblasti. 

 

Graf číslo 6:  Spokojenost s materiálními a technickými podmínkami pro celek Svět práce vzdělávací oblasti Člověka svět 
práce 

 

 

 

 

Otázka číslo 8 

Znění otázky: Kolik hodin týdně se na vaší škole vyučují předměty:  Přírodopis 

 

Tabulka číslo 5: Četnosti jednotlivých týdenních hodinových dotací předmětu Přírodopis a charakteristiky statistického 
souboru 

 

 

 

 

 

Rámcově vzdělávací program nechává školám možnost upravit si ve svých školních vzdělávacích 

programech dotaci jednotlivých předmětů podle své profilace.  Dominantní četnosti se pohybují od 

šesti do osmi hodin, menší či větší časová dotace je poměrně vzácná, oba extrémy tvoří dohromady 

sedm procent. Sem mohou být také započítány omyly či nedorozumění při telefonické anketě.  

Modus (nejčastěji udávaná hodnota) i medián (prostřední ze seřazených hodnot dle velikosti) je 

osmihodinová dotace během druhého stupně. Většinou se vyučují v každém ročníku dvě hodiny 

týdně, ale jsou i odlišnosti. Aritmetický průměr se přiklání spíše k hodnotě sedm (7,29) než osm. Více 

než polovina škol udává pro týdenní hodnotu přírodopisu na druhém stupni hodnotu osm. 

V některém z ročníků (nedá se určit celková preference) je ubrána jedna hodina, pak dotace činí 

sedm hodin, což nastává ve čtvrtině případů. Šestnáct procent škol učí na druhém stupni biologii 

s dotací šest hodin týdně. Směrodatná odchylka je malá, tedy školy se v hodinovém dotování 

přírodopisu velice shodují. 

Ano 43 % Ne 57 % 

Méně než šest 7 Aritmetický průměr 7 

Šest hodin 23 Medián 8 

Sedm hodin 36 Modus 8 

Osm hodin 71 
Směrodatná 
odchylka 1,35 

Více než osm 3     
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Graf číslo 7: Znázornění četností týdenních hodinových dotací předmětu Přírodopis 

 

Otázka číslo 9 

 

Znění otázky: Kolik hodin týdně se na vaší škole vyučují předměty:  Fyzika 

 

Tabulka číslo 6: Četnosti jednotlivých týdenních hodinových dotací předmětu Fyzika a charakteristiky statistického souboru 

 

Méně než šest 10 Aritmetický průměr 7 

Šest hodin 23 Medián 8 

Sedm hodin 34 Modus 8 

Osm hodin 72 
Směrodatná 
odchylka 1,64 

Více než osm 1     

 

 

U fyziky je situace podobná jako u přírodopisu. Opět nejčastější udávanou dotací (51 % respondentů) 

je osm hodin s převahou dvou hodin v každém z ročníků druhého stupně. Následuje sedmihodinová 

týdenní dotace (24%) a pak šestihodinová (16%). Vyšší dotaci než osm hodin uvedla pouze jedna 

škola, nižší než šest hodin deset ze 140 škol. Medián čili prostřední hodnota je osm, aritmetický 

průměr je nižší než u fyziky 7,04. Směrodatná odchylka je opět poměrně nízká, tedy shoda na 

dotacích pro fyziku je mezi školami vysoká. 
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Graf číslo 8: Znázornění četností týdenních hodinových dotací předmětu Fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 10 

Znění otázky: Kolik hodin týdně se na vaší škole vyučují předměty:  Chemie 

 

Tabulka číslo 7: Četnosti jednotlivých týdenních hodinových dotací předmětu Chemie a charakteristiky statistického souboru 

 

Méně než dvě 
hodiny  4 Aritmetický průměr 4 

Dvě hodiny 16 Medián 4 

Tři hodiny 3 Modus 4 

Čtyři hodiny 113 Směrodatná odchylka 1,21 

Více než čtyři 4     

 

 

U Chemie je situace jednoznačná. Všechny charakteristiky střední hodnoty (aritmetický průměr, 

medián a modus se shodují na hodnotě čtyři hodiny týdně. Více než osmdesát procent škol učí chemii 

systémem dvouhodinové dotace v osmé a dvouhodinové dotace v deváté třídě. Vyšší dotaci (zřejmě 

díky volitelným předmětům) uvádějí 4 školy (3%), tříhodinovou dotaci tři školy, dvouhodinovou 

dotaci 16 škol (11%) a méně než dvě hodiny čtyři školy (3%). Shoda na nejčastějším modelu je velká, 

proto směrodatná odchylka je nejnižší ze všech zkoumaných předmětů. 
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Graf číslo 9: Znázornění četností týdenních hodinových dotací předmětu Chemie 

 

 

Otázka číslo 11 

Znění otázky: Kolik hodin týdně se na vaší škole vyučují předměty:  Matematika 

 

Tabulka číslo 8: Četnosti jednotlivých týdenních hodinových dotací předmětu Matematika a charakteristiky statistického 
souboru 

 

Patnáct a méně 3 Aritmetický průměr 17 

Šestnáct 47 Medián 17 

Sedmnáct 22 Modus 16 

Osmnáct 38 
Směrodatná 
odchylka 2,07 

Devatenáct 8 

  

Dvacet 20 

Více než dvacet 2 

 

 

Matematika má samozřejmě dotaci vyšší než přírodovědné předměty. Nejčastějším modelem je 

šestnáctihodinová dotace, v každém z ročníků 2. stupně čtyřhodinová dotace. To uvádí 34 % tázaných 

škol. Většina škol však tuto dotaci navyšuje, o jednu hodinu na 17 je to 16 % škol, na 18 hodin je to 27 

%, devatenáctihodinovou dotaci má 6 % škol, systém v každém ročníku druhého stupně pět hodin 

(celkem 20) je zaveden u 14 % škol. Směrodatná odchylka je vyšší než u předchozích předmětů, 

pokud sáhneme k aritmetickému průměru (výrazně vyšší než u předchozího), vidíme, že se školy na 

dotaci matematiky poměrně shodují. 
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Graf číslo 10: Znázornění četností týdenních hodinových dotací předmětu Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka 

číslo 12 

 

Znění otázky: Kolik hodin týdně se na vaší škole vyučují předměty:  Informační technologie 

 

Tabulka číslo 9: Četnosti jednotlivých týdenních hodinových dotací předmětu Informační technologie a charakteristiky 
statistického souboru 

 

Jedna 43 Aritmetický průměr 3 

Dva 29 Medián 2 

Tři 18 Modus 1 

Čtyři 28 
Směrodatná 
odchylka 1,91 

Pět nebo šest 19 

  Více než šest 3 

 

 

Naprosto největší roztříštěnost má dotace pro informační technologie, což ukazuje směrodatná 

odchylka a hlavně variační odchylka přepočítána vzhledem k aritmetickému průměru. V procentech 

pak udává 66 %. Nejčastější hodnotou je pouze jedna hodina týdně na druhém stupni, většinou 

umístěna do šestého ročníku. To uvádí 31 % škol. Druhým nejčastějším počtem je dotace dvě, resp. 

čtyři hodiny, kterou uvádí 21 % resp. 20 % respondentů. Některé školy uvádějí dotaci 3 hodiny (13 %), 

pěti či šesti hodinovou dotaci uvádí 14 % respondentů, tři školy uvádějí dotaci vyšší než šest hodin. 
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Graf číslo 11: Znázornění četností týdenních hodinových dotací předmětu Informační technologie 

 

 

Otázka číslo 13 

 

Znění otázky: Jaký volitelný či nepovinný předmět zaměřený k výuce přírodovědných či technických 

oborů učíte na vaší škole v letošním roce? 

 

Tabulka číslo 10: Zaměření technických a přírodovědných volitelných předmětů s jejich četnostmi 

 

Semináře, praktika směřující k: 

integrovanému přírodovědnému základu 15 

přírodopisu 21 

fyzice 6 

chemii 11 

matematice 16 

informatice 41 

domácnosti, vaření, ručním pracím 18 

ekologii a environmentální výchově 15 

pěstitelství, pečovatelství, zdravovědě 12 

technickým a pracovním činnostem 16 
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Zjistili jsme, že předmětů nabízených či spíše žáky zvolených z oblasti techniky a přírodovědy je 

poměrně málo. Opět jsme nechali otázku pro školy otevřenou a potom jsme teprve strukturovali. 

Respondenti mohli uvést samozřejmě více těchto předmětů, které vyučují. Přesto četnost 

jednotlivých vyčleněných tematických oblastí je velice nízká. Některé školy uvádějí, že již pro tyto 

předměty nemají hodinovou dotaci, nebo že o ně žáci nejeví zájem. Žáci, potažmo školy, dávají 

přednost jazykovému a humanitnímu vzdělávání. Katastrofálně nízký je zájem o semináře z fyziky. 

Rýsujícím se trendem je zavedení předmětů přírodovědného základu, alespoň takto se dá sesbírat 

minimální počet žáků pro otevření volitelného předmětu. Volitelné předměty nejčastěji směřují 

k práci s počítači a informatice, překvapivě často k domácnosti, relativně je na tom lépe i 

environmentální výchova.  Technické pracovní činnosti jsou dle našeho soudu málo zastoupeny, např. 

technické kreslení se objevuje 5 x, modelářství 1 x. 

 

 

 

Otázka číslo 14 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Fyziky 

 

Otázka číslo 15 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Chemie 

 

Otázka číslo 16 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Přírodopisu 

 

Tabulka číslo 11: Společná tabulka pro otázky 14 – 16, dispozice učeben fyziky, chemie, přírodopisu 

 

  Učebna fyziky Učebna chemie Učebna přírodopisu 

  ANO NE ANO NE ANO NE 

DC 17 3 19 1 15 5 

UL 15 5 15 5 9 11 

TP 16 4 14 6 13 7 

MO 13 7 14 6 13 7 
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Interpretace otázek 14 – 16: 

Odborné učebny fyziky, chemie a přírodopisu má zřízené většina námi dotazovaných škol v Ústeckém 

kraji. Učebny fyziky a chemie má 71 % dotázaných, učebnu přírodopisu má vybudovanou 56 % 

dotázaných škol. Některé školy mají tyto učebny sdruženy v jednu (dva nebo tři předměty), 

odhadujeme, že to je maximálně v pětině případů. Meziregionálně je na tom nejlépe okres Děčín a 

nejhůře okres Litoměřice (pouze 60 % učeben ve srovnání se školami okresu Děčín). Celkově se dá 

říct, že odborné učebny přírodovědných předmětů na školách jsou, byly však vybudovány v minulosti 

a jejich zařízení se velice málo obnovovalo. 

 

 

Otázka číslo 17 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Matematiky 

Samostatnou učebnu matematiky má zřízeno 25 škol, tedy 18 % z celkového počtu. „Nejlépe jsou na 

tom v Chomutově, „nejhůře“ v Litoměřicích. Matematika nemá takovou závislost na pomůckách jako 

přírodovědné předměty, pomůcky jsou lehce přenositelné.  

Otázka číslo 18 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: IKT 

Šestnáct škol, což je 11 %, udává, že nemá zřízenu učebnu Informačních a komunikačních technologií. 

Ze tří čtvrtin jsou to školy venkovské, ale vyskytují se i školy se sídlem v okresním městě. Z hlediska 

regionálního nejde vysledovat žádné velké rozdíly.  

Otázka číslo 19 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: laboratoře Fy, CH, BI 

CV 13 7 12 8 10 10 

LTM 11 9 12 8 8 12 

LN 14 6 14 6 11 9 

Celkem 99 41 100 40 79 61 
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Do kategorie Ano, jsme zahrnuli všechny odpovědi, které uvedly alespoň jednu z laboratoří. Přesto 

tyto laboratoře vlastní pouze 24 % škol.  Opět nejlépe je na tom Děčín a Chomutov, nejhůře 

Litoměřice.  

Tabulka číslo 12: Společná tabulka pro otázky 17 – 19, dispozice učeben matematiky, IKT a laboratoří pro FY, CH, BI 

 

  Učebna matematiky Učebna IKT Laboratoře FY, CH, BI 

  ANO NE ANO NE ANO NE 

DC 3 17 18 2 7 13 

UL 1 19 20 0 4 16 

TP 3 17 17 3 4 16 

MO 6 14 19 1 4 16 

CV 8 12 17 3 7 13 

LTM 0 20 18 2 2 18 

LN 4 16 15 5 5 15 

Celkem 25 115 124 16 33 107 

 

 

 

Otázka číslo 20 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Dílny 

Dílny pro pracovní činnosti školy ve velké většině mají, jsou však ve velice špatném stavu, dvacet až 

třicet let nedocházelo k žádné obnově či rekonstrukci. Dílny má 76 % škol, podle tohoto výzkumu je 

nejlepší situace v Mostě a v Děčíně, nejhorší opět v litoměřických školách. 

Otázka číslo 21 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Pozemky (skleník, záhony) 

Pozemky zahrady, skleníky jsou na tom hůře než dílny. Vlastnictví prostoru, který se dá využívat 

k pěstitelským pracím, udává 57 % respondovaných škol. Pozemky jsou však málo využívány a pro 

lepší využití by bylo třeba je rekonstruovat. Nejhůře jsou na tom se zahradami pánevní okresy Most a 

Chomutov, nejlépe Louny a Teplice. 

 

 

Otázka číslo 22 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Učebny v přírodě 
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Učeben v přírodě je podstatně méně, jejich využívání udává 32 % respondentů. Tyto učebny byly 

budovány později po roce 1989, jejich stav je poměrně dobrý.  Nejmenší počet (pouze jedna škola) 

vykazuje okres Litoměřice, procentuálně nejvíce je jich na Mostecku a Lounsku.  

 

 

Tabulka číslo 13: Společná tabulka pro otázky 20 – 22, dispozice dílen, pozemků či zahrady, učebny v přírodě 

  Dílny Pozemky, zahrada Učebny v přírodě 

  ANO NE ANO NE ANO NE 

DC 18 2 12 8 6 14 

UL 14 6 11 9 6 14 

TP 14 6 14 6 5 15 

MO 19 1 9 11 10 10 

CV 16 4 8 12 7 13 

LTM 12 8 11 9 1 19 

LN 14 6 15 5 10 10 

Celkem 107 33 80 60 45 95 

 

 

Otázka číslo 23 

Znění otázky: Jaké jiné učebny pro technické a přírodovědné vzdělávání máte k dispozici. 

 

Nejčastěji školy uvádějí kuchyňku (35 x), ateliér či výtvarnou dílnu 18 x, keramickou dílnu 14 x, dílnu 

pro domácnost či cvičný byt 5 x. Dále jsme se dozvěděli, že na školách existují (většinou jednotlivě) 

prostory pro chovatelství, učebny světa práce, environmentální laboratoř, přírodovědný koutek, 

zimní zahrada, či kreativní dílna a ukázkové místo pro výuku o alternativních zdrojích energie na 

střeše školy. 

 

 

Otázka číslo 24 

Znění otázky: Které odborné učebny byste rádi vybudovali zcela nové 

 

Tabulka číslo 14: Rozložení potřeb vybudování nových technických či přírodovědných prostorů 

 

Žádnou 21 
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Dílny 29 

Učebna přírodních věd 5 

Učebna přírodopisu 30 

Učebna fyziky 28 

Učebna chemie 30 

Učebna v přírodě 18 

Prostory pro pěstitelství, pozemky 8 

Kuchyňka 5 

Učebna IKT 7 

Multifunkční laboratoř 14 

Učebna matematiky 4 

 

 

Jak jsme již konstatovali, školy odborné učebny často mají, ty ale ve většině případů potřebují  

rekonstrukci. Většina škol by však ráda vybudovala zcela novou odbornou učebnu. Pouze 15 % škol 

udává, že nové učebny nechce budovat, převažujícím důvodem není, že je nepotřebují, ale že na ně 

ve škole nemají prostory. Pokud se týká účelu a předmětu činnosti, nejčastěji je uváděna následující 

skupina: dílny, učebny přírodopisu, fyziky či chemie. Často je uváděna i učebna v přírodě, resp. 

multifunkční laboratoř pro přírodní vědy, pouze 5 x je uvedena učebna IKT. Jednotlivě se objevují: 

geopark, environmentální učebna, naučná stezka, arboretum či dílna starých řemesel.  
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Graf číslo 12: Rozložení potřeb vybudování nových technických či přírodovědných prostorů 

 

 

Otázka číslo 25 

Znění otázky: Které odborné učebny byste rádi dovybavili a čím (počítače, stolky, nářadí, pokusné 

soupravy, mikroskopy, tiskárny, programové vybavení atd.: 

 

Tabulka číslo 15: Rozložení potřeb dovybavení technických či přírodovědných učeben 

 

 

 

 

 

 

Rýsuje se pět základních učeben, které chtějí školy dovybavit. K fyzice, chemii a přírodopisu školy 

nejčastěji přiřazují dílny a rychle stárnoucí učebny IKT. Nejvyšší četnost mají přírodovědné předměty 

v pořadí fyzika, chemie, přírodopis. Tyto odborné učebny ve školách byly zřízeny v 60. – 80. letech 20. 

století (mnohdy i dříve), od té doby nebyly rekonstruovány ani příliš dovybavovány. Podobná situace 

je i v prostorách dílen či učeben techniky, kdy v posledních 20 letech docházelo k jejich útlumu. Školy 

uvádějí potřebu od totální rekonstrukce k dovybavení pomůckami, nejvíce zaznívá jakési 

digitalizování těchto učeben, tak aby bylo možno ukazovat, kam se jednotlivé vědy posunuly 

Zařízení či rekonstrukce směřující do: 

Dílen 55 

Učebny přírodopisu 73 

Učebny fyziky 91 

Učebny chemie 87 

Učebny IKT 31 
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v posledních 50 letech. U dílen je potřeba rekonstruovat základní vybavení učeben (stoly, ponky…) a 

dovybavení spotřebním učebním materiálem. 

Graf  číslo 13: Rozložení potřeb dovybavení technických či přírodovědných učeben 

 

 

 

Otázka číslo 26 

Znění otázky: Dokážete odhadnout finanční náklady na zkvalitnění materiálního (neinvestiční 

náklady) a technického (investiční náklady) vybavení pro výuku předmětů s technickým a 

přírodovědným zaměřením (učebny nebo laboratoře, výukové programy) – stačí pouze orientačně. 

 

Tabulka číslo 16: Rozložení potřeb na zkvalitnění vybavení technických či přírodovědných učeben 

 

Regionální rozložení Celkové charakteristiky 

DC 14 800 000 Součet 100 360 000 

UL 9 880 000 Aritmetický průměr 872 696 

TP 13 350 000 Medián 500 000 

MO 16 240 000 Modus 500 000 

CV 12 800 000 Maximum 5 000 000 

LT 16 540 000 minimum 40 000 

LN 16 750 000 variační rozpětí 4 960 000 

Celkem 100 360 000 směrodatná odchylka 1 033 175 

 

Odpovědi na tuto otázku musíme vnímat pouze jako velice hrubý odhad, nebyla zadána přesná 

kritéria a podklady pro odhadování, představitelé škol měli na odhad při telefonické anketě málo 



- 32 - 
 

času. Regionální rozdíly nejsou velké, tedy neprokázali jsme statisticky významný rozdíl mezi regiony. 

Přesto „nejnáročnější“ jsou školy v okresech Most, Louny, Litoměřice, „nejskromnější“ odhady mají 

v Ústeckém okrese. Pokusili jsme se zjistit pomocí Pearsonova korelačního koeficientu, zda existuje 

nějaký vztah mezi výší investovaných prostředků v posledních pěti letech (otázka č. 3) a odhadem 

možných finančních potřeb. Tedy hypotéza, zda při velkých investicích v minulých letech je potřeba 

již nasycena a představitelé škol proto uvádějí nižší částku, nebo hypotéza že náročné školy budou i 

po rozsáhlých investicích „potřebovat“ další velké částky. Ani jedna z hypotéz se nepotvrdila, v tomto 

smyslu se jeví výsledky otázky 3 a 26 jako nezávislé (korelační koeficient 0,07)  

Celková vyčíslená suma lehce přesahuje 100 miliónů, přičemž odhadu se zúčastnilo 114 škol. 

Aritmetický průměr „vytahují“ vysoké částky, a tak činí téměř 900 000. Další charakteristiky střední 

hodnoty – medián a modus se vzácně shodují na částce půl miliónu korun. Nejvyšší částka je 

5 000 000 Kč. Dvě školy udávaly částku 11 a 14 miliónů jako součást velkých stavebních investic, po 

dohodě jsme tuto částku pro tento účel upravili. Nejnižší uváděná částka je 40 000 korun.  

Směrodatná odchylka je cca 1 mil Kč.  

 

Graf číslo 14: Kvartilový graf rozložení částek odhadovaných školami pro dovybavení technického a přírodovědného zázemí 
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Otázka číslo 27 

Znění otázky: Je podle vás prospěšné speciálně se zaměřovat na zkvalitňování výuky technických a 

přírodovědných předmětů? 

 I v minulosti, pokud se zaváděly nové či staronové předměty či přístupy (volba povolání, výchova ke 

zdraví, sexuální a další druhy výchov), vždy bylo důležité, jak to přijmou učitelé a ředitelé škol. 

Z tohoto průzkumu zcela jasně vyplývá, že školy souhlasí s názorem, že technické a přírodovědné 

předměty (hlavně z hlediska vybavování) byly upozaděny a že je potřeba tuto výuku na moderním 

principu oživit. 135 představitelů škol (96%) se domnívá, že je prospěšné se zaměřovat na 

zkvalitňování výuky technických a přírodovědných předmětů. Ozývají se však hlasy, které varují před 

zanedbáním ostatních potřeb škol.  

 

Otázka číslo 28 

Znění otázky: Máte nějaký zatím nerealizovaný návrh pro zlepšení výuky technických a 

přírodovědných předmětů? 

Dá se konstatovat, že školy v této oblasti mají poměrně velký zásobník projektů. Nejčastěji se jedná o 

návrhy na vybudování či zkvalitnění odborných učeben nebo laboratoří všech tří přírodovědných 

předmětů, dále jde o rekonstrukce a vybavení dílen, kuchyněk, pozemků. Objevují se i projekty na 

vytvoření či pořízení skleníků, arboreta, naučné stezky, technické učebny pro 1. stupeň, infocentra 

pro žáky, kovodílny, dřevodílny, 3D tiskárny, keramické pece. Jsou připraveny například projekty: 

 učebna v přírodě - multifunkční prostor (dřevěná konstrukce a zastřešení, kolem záhony a 

malá botanická zahrada (arboretum),  

 úprava půdních prostor pro činnost přírodovědných kroužků, 

  vytvoření „technických koutků“ na chodbách vybavených zařízením k praktickému ověření 

fyzikálních, matematických a přírodovědných zákonitostí (princip IQ parku). 

 

 

Otázka číslo 29 

Znění otázky: Čím byste se pochlubili, co může být inspirativní v této oblasti pro ostatní školy? 

 

Školy se v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání chlubí buď svými učebnami a prostory, 

dále způsobem výuky, činností a úspěchy svých žáků v soutěžích nebo zapojením do projektů a 

spoluprací s různými institucemi. 

Uvádíme zajímavé a dle našeho soudu inspirativní příklady: 

 Prostory: školní zoologická zahrada – prodej zvířat zpět do Zverimexu, 2 mobilní PC učebny, učebna 

se sadou měřicích čidel PASCO, naučná stezka, lesopark, přírodní učebny, arboretum, venkovní 
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učebna, sad, chov koz, školní arboretum s výukovými zónami a s naučnou stezkou v areálu školy, 

elektronický mikroskop, školní meteostanice, vybudovaná botanická zahrada a vlastní zastřešený 

prostor-skleník pro výuku pěstitelských prací, vyvýšené záhonky na pozemku školy a mateřské školy,  

bylinková zahrada pro vozíčkáře. 

Způsob výuky: ekologické aktivity školy, Tvořivá škola, celoškolní projekty – ekologie, výuka ICT již od 

3. r., e-learning M, F, nabídka ekoprogramů i ostatním školám, zvláštní výukový program - pracovní 

centra navzájem si pomáhají, titul ekoškola - přenášíme do rodin, titul etická škola; nabídky prohlídky 

školy, pořádáme již dva roky chemické workshopy ve spolupráci UFCHJHAV Praha, realizovali jsme 

projektové vyučování ,,Neboj se vědy", jsme škola se zaměřením na výuku matematiky a přírodních 

věd, projektové dny ve firmách rodičů našich žáků – např. výroba dřevěných hraček apod., statut 

Ekologické školy, obhajoba titulu Ekoškola.  

Činnosti a úspěchy žáků: ŠVP = škola v přírodě; vycházky a učení v přírodě se dětem líbí, CHE - 

úspěchy, absolventi dostávají stipendia, chemické show, I. místo v soutěži poznávaní rostlin, přírodnin. 

Soutěže - poznávání rostlin a akce Červeného kříže, železniční modelářství, včelařství, žáci si v rámci 

pracovních činností udělali svépomocí plot kolem školy, učíme děti manuální zručnost, máme včely, 

ovce, děti si svépomocí vyrábějí různé pomůcky, např. úly pro včely v dílnách. 

Projekty, spolupráce: projekt Globe, byli jsme v projektu Kariéra, zapojeni do projektu Přírodovědné a 

technické vzdělávání v TEEN AGE UNIVERSITY s názvem Večerní chemie, projekt Zahrada - náš učitel, 

patříme mezi školy přidružené k systému UNESCO, projekt Planeta Země; Den země, Den Evropy, 

spolupráce s ekology, spolupráce na projektu Matematika pro všechny, spolupráce se SEV SEVER a 

CHKO, spolupráce se střední školou – propojení personální ve výuce chemie, spolupráce s Technickým 

klubem LT (ROZMARÝN) – Dny techniky, environmentální výchova - ochrana přírody a životního 

prostředí - projekty; spolupráce s Lesy ČR, úzká spolupráce s gymnáziem, spolupráce se střední školou 

– ukázka učebních programů, možnost vyzkoušet si jednotlivé obory a pak se věnovat vybraným 

oborům v rámci kroužků, seminářů.  

 

 
Personální a organizační zajištění výuky 
 

Otázka číslo 30 

Znění otázky: Jsou vyučující předmětů F, Ch, Př., M, IKT plně aprobovaní? Učitele s jakými 

aprobacemi byste v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání pro vaši školu potřebovali? 

 

Tabulka číslo 17: Potřeba aprobovaných učitelů dle předmětů 

 

ANO 47 

Potřeba vyučujícího matematiky 18 
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Potřeba vyučujícího fyziky 45 

Potřeby vyučujícího chemie 32 

Potřeba vyučujícího přírodopis 26 

Potřeba vyučujícího dílen, techniky 14 

Potřeba vyučujícího pozemků 9 

Potřeba vyučujícího IKT 34 

 

Do zjišťovaných kategorií jsme zařadili tři přírodovědné předměty (FY, CH, PŘ), dále matematiku, IKT 

a z předmětů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce dílny a pozemky. Na tematický celek Svět práce 

se ptáme v následující otázce. Dle tohoto výzkumu je ve školách největší potřeba vyučujících fyziky, 

následuje chemie a přírodopis. Stále přetrvává silný nedostatek kvalifikovaných učitelů IKT, ale i 

v páteřním předmětu matematika je citelný nedostatek kvalifikovaných a aprobovaných pedagogů. 

Dílny či pozemky mají celkově podstatně nižší dotaci, přesto počet chybějících pedagogů se blíží 

matematice. Celkem 47 škol, tedy jedna třetina oslovených, udává plnou kvalifikovanost a 

aprobovanost v technických a přírodovědných oborech. 

 

Graf číslo 15: Potřeba aprobovaných učitelů dle předmětů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 31 

Znění otázky: Jakou aprobaci a kvalifikaci (kurzy DVPP, např. kurz pro výuku Volby povolání) má 

učitel, který na 2. stupni učí povinný předmět Svět práce ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce? 
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Tabulka číslo 18: Kvalifikace k vyučování tematického celku Svět práce 

Výchovný poradce 35 

Občanská výchova 16 

Jiná aprobace s krátkodobým vzděláváním 27 

Neaprobovaný - humanitární zaměření 9 

Neaprobovaný - přírodovědné zaměření 25 

Neaprobovaný - neudáno 28 

 

Povinné vyučování celku Svět práce (nebo také Volba povolání) přichází se zavedením Rámcově 

vzdělávacích programů, proto personální kvalifikovanost není vysoká (50 %). Za dostatečně 

personálně vybavené v této studii považujeme kvalifikované výchovné poradce, dále aprobované 

učitele Občanské výchovy a také učitele se vzděláním v oblasti DVPP. Zde je problémem neexistující 

certifikace, kdy v jednom případě má pedagog plnohodnotné bakalářské studium Kariérového 

poradenství na univerzitě, ve druhém se jedná pouze o jednodenní či vícedenní školení personálních 

agentur.  

 

Graf číslo 16: Rozložení kvalifikovanosti a aprobovanosti předmětu Svět práce 
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Otázka číslo 32 

Znění otázky: Jezdí žáci vaší školy na odborné technické či přírodovědné exkurze? Uveďte příklady: 

 

 

 

Tabulka číslo 19: Rozložení zaměření žákovských exkurzí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedm % škol na exkurze nejezdí, jako důvod většinou udávají sociální situaci rodin, kdy žáci nejsou 

schopni příspěvek na exkurzi zaplatit. Z odpovědí vyplynula kategorizace uvedená v tabulce. 

Zajímavé je, že do podniků a firem v regionu směřují exkurze 3 x častěji než do učilišť a odborných 

škol. Zvyšuje (dle našeho odhadu) se počet exkurzí do institucí se vzdělávacím programem, nad 

univerzitami převažuje zájem o zařízení typu IQ parku, technolandie apod. Kromě převažujících 

přírodovědných exkurzí, školy poměrně často jezdí do technických muzeí, k technickým památkám, 

k zařízení typu zdymadel, vodáren, železnic… 

 

Exkurze žáků směřují 

do středních škol a učilišť 
23 

do místních firem 
66 

do vzdělávacích institucí či firem se vzdělávacím programem 
42 

do institucí s přírodovědným a ekologickým směrem 
48 

do institucí s technickým směrem  
31 

bez uvedení specifikace 
11 

ne 
10 
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Graf číslo 17: Rozložení zaměření žákovských exkurzí 

 

Otázka číslo 33 

Znění otázky: Pořádá či se účastní vaše škola soutěží s technicko-přírodovědným zaměřením? Jakých? 

 

Dvě školy udávají, že soutěže regionální pořádají. Jedna pětina (22 %) škol udává, že žádnou soutěž 

nepořádají, ani se žádné soutěže neúčastní. Ostatní školy udávají především olympiády – 

matematickou, fyzikální, chemickou, přírodopisnou (biologickou), ale také astronomickou nebo zoo 

olympiádu. Potěšitelné je, že se základní školy účastní soutěží, které pořádají střední školy. Příkladem 

je Litvínovský choroš pořádaný Scholou Humanitas. Další uváděné soutěže se vztahují k vyučovacím 

předmětům, další pak k zájmovým oborům. Do té první skupiny patří: Fyzika pro život, Nejlepší 

chemik, Mladý chemik, do té druhé: Mladý záchranář, Hlídky 1. pomoci, Laický záchranář, Zlatý list, 

Zlatá udice, Florista. Zvláštní skupiny tvoří matematické soutěže - Pythagoriáda, Klokan, Soutěž 

Adama Riese a ekologické soutěže, např. Zelené podnikání, Natura Magica, soutěže v rámci EVVO, 

Ekologické výtvarné soutěže. Některé soutěže jsou koncipovány regionálně - Krajánek, Krušné hory – 

domov můj, Duha.  Zajímavá je pro sledovanou oblast soutěž Řemesla, regionálně pak Pec nám 

spadla, Den řemesel. Dále školy uvádějí soutěže: Zkus si sám, Všeználkova olympiáda, Pohár vědy 

Qvark 2014, Archimediáda, Komes 204, Voda a vodní energie, Mini Globe games, Kolumbus, 

Opeduca, přírodovědný Klokan, Pestrý Bunt, Poznávání stromů a rostlin, či Taktik. 
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Otázka číslo 34 

Znění otázky: S jakými aktivitami zaměřenými na technické a přírodovědné vzdělávání se vaši žáci 

setkávají ze strany středních škol? (výstavy, veletrhy…) 

 

Tabulka číslo 20: Účast na různých aktivitách středních škol směrem k technickému a přírodovědnému vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedenáct procent škol uvádí, že se středními školami nespolupracuje vůbec, neúčastní se jejich akcí. 

Ostatní školy spolupracují, míra spolupráce je různá. K těm jednoduchým formám spolupráce 

nejčastěji patří návštěva dnů otevřených dveří na střední škole (35) a nebo různých výstav středních 

škol či veletrhů vzdělávání (58). V každém z okresních měst se pořádá veletrh vzdělávání. Vyšší 

formou spolupráce (45) jsou pak cílené exkurze do středních škol, kde se pracovníci či studenti 

střední školy přímo věnují žákům konkrétní základní školy. Není výjimkou, že střední škola hradí i 

dopravu přijíždějící základní škole. 19 škol si oceňuje, že si děti ze ZŠ činnost učňů mohou vyzkoušet, 

jsou pak více motivovaní. Stejnému počtu 19 respondentů se líbí na středních školách projektové 

dny, workshopy žáků se středoškoláky a ukázky výroby. Asi nejvyšší formou spolupráce je účast 

základních škol na soutěžích organizovaných střední školou anebo dokonce řešení společných 

projektů  

 

Otázka číslo 35 

Znění otázky: Jakou oblast vzdělání byste pro své učitele v oblasti technického, přírodovědného 

vzdělávání či oblasti Světa práce uvítali v dalším vzdělávání pedagogů? 

 

Soutěže na SŠ nebo společné projekty 15 

Výstavy a veletrhy vzdělávání 58 

DOD, prezentace SŠ a besedy 35 

Exkurze 45 

Ukázky výuky, workshopy, projektové dny SŠ 19 

Zdůraznění možnosti vyzkoušení si 19 

Nespolupracují s žádnými SŠ 15 
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Tabulka číslo 21: Oblasti DVPP,které jsou v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání dle škol potřebné   

 

Nevím, neuvedeno, nedokážu posoudit, žádné  -44 

Matematika 5 

IKT a využití IKT v předmětech 21 

1. stupeň 3 

Fyzika 17 

Přírodopis a ekologie 9 

Chemie 12 

Svět práce 8 

Dílny, technické vzdělávání 13 

Exkurze a aktivity typu stáže 8 

 

 

Téměř třetina škol nenavrhuje žádné téma nebo nemá potřebu DVPP pro své učitele realizovat. 

Ostatní jsme se snažili rozdělit podle předmětů, citujeme některé názory. Mezi předměty ještě stále 

vítězí vzdělávání v oblasti IKT, ale v polovině případů jde především o využití IKT ve vzdělávacích 

předmětech.  Některé postřehy představitelů škol: 

Problémem je nabídka a to, že většina kurzů a školení je v dopoledních hodinách, chybí přenos 

zkušeností, kvalifikovaní, šikovní i vzdělaní nemohou dle zákona o PP učit na ZŠ např. dílny, vzdělávání 

pedagogů matematiky pro zatraktivnění matematiky a její využití v praktickém životě, a tím zvýšení 

zájmu žáků o matematiku, naprostý nedostatek DVPP – Z, Př., Ch, Fy, nic - pedagogové jsou aktivní, 

učitelé jezdí na školení dle vlastního výběru; na začátku roku, ale není možné plánovat, nabídka různá, 

průběžné vzdělání je potřeba; rozhoduje nabídka a finance, workshop s nápady a projekty, odborné 

praktické příklady, příklady dobré praxe, všechny, ale zajištěné kvalitním lektorem a zaměřené na 

didaktiku výuky předmětu, např. školení v badatelské činnosti, setkávání se s odborníky v praxi, 

ukázkové hodiny, které by byly realizovatelné na všech školách, spolupráce s univerzitami, ale na půdě 

školy, problém s uvolňováním učitelů, nic - nabídky jsou k ničemu, pouštím je, ale problémy jsou se 

suplováním, akce nejsou zase tak kvalitní - občas to jsou zbytečně vynaložené prostředky, je třeba 

připravit PP na praxi ze strany VŠ - mají znalosti, ale neví jak učit, 70 – 80 % nastupujících učitelů chybí 

znalosti pedagogiky a zkušenosti z práce s dětmi, někdy zírám!, školení pro PP nestojí za nic!, co 

potřebovali, to absolvovali; problém je suplování, kombinace prezenčního studia, workshopů a e-

learningu,kvalitní exkurze, vzdělávací semináře, vzájemné výměnné akce mezi různými školami v ČR a 

další aktivity, které mají úroveň a učitelům něco přinesou, setkávání se zástupci průmyslových 

podniků, abychom dopředu věděli, o jaké obory bude zájem. 
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Graf číslo 18: Oblasti DVPP,které jsou v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání dle škol potřebné   

 

 

 

 

Mimoškolní aktivity 

 

Otázka číslo 36 

Znění otázky: Nabízí vaše škola volnočasové aktivity zaměřené na přírodní či technické poznávání? 

(kroužky) 

 

Graf číslo 19 a tabulka číslo 22: Rozložení volnočasových aktivit, nabízených školami v oblasti přírodovědného a technického 
vzdělávání 

 

 

Osmdesát procent škol kroužky, nepovinné předměty či jiné volnočasové aktivity v oblasti 
přírodovědného a technického vzdělávání nabízí, školy si však stěžují na nízký zájem žáků. Ze 
zaměření na školní předměty mají největší zastoupení kroužky IKT, matematiky (spíše orientované na 
doučování), přírodovědných předmětů, zatímco kroužků chemie a fyziky je minimum. Poměrně 
výrazně jsou zastoupeny technické volnočasové aktivity jako modelářství, dílny, fotokroužky.  

 

 

Ano 80% Ne 20% 
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Přírodovědné a ekologické kroužky 21 

Rybářský kroužek, včelařství, myslivectví, hasiči, 
venkovské dovednosti 

11 

Keramika 21 

Rukodělné práce, šikovné ruce apod. 24 

IKT 18 

Modelářství, dílny, technika, foto 14 

Domácnost, vaření, pěstitelství, chovatelství 9 

Matematika 9 

Chemie 3 

Fyzika 2 

Geocaching, objevitelé 2 

 

 

Graf číslo 20: Rozložení volnočasových aktivit, nabízených školami v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání 
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Analýza část B 

V této části analýzy zpracováváme řízené rozhovory s 35 výchovnými poradci základních škol 
Ústeckého kraje (vždy pět z každého okresu) na téma podpory technického a přírodovědného 
vzdělávání. Dále vyhodnocujeme 35 řízených rozhovorů (5 z každého okresu) s představiteli obcí, 
coby zřizovateli základních škol. Poslední část je věnována zaměstnavatelům, kteří v řízených 
rozhovorech vyjadřovali své názory na absolventy škol, kteří k nim nastupují do zaměstnání 
technického či přírodovědného zaměření. Opět jsme oslovili 35 respondentů, strukturovaných 
regionálně a odvětvově. Na závěr jsme se snažili porovnat pohledy těchto tří odlišných skupin na 
problematiku podpory technického a přírodovědného vzdělávání (hledali jsme stejné i odlišné 
postoje a názory na řešení). 

 

1. Výsledky šetření s výchovnými poradci základních škol 
 
 
Otázka číslo 1 

Znění otázky: Kdo podle Vás nejvíce ovlivňuje rozhodování žáků pro volbu další profesní cesty? 

Tabulka číslo1: Subjekty ovlivňující profesní rozhodování žáků 

 

Rodiče a rodina 31 

Spolužáci, kamarádi 14 

Škola, VP, TU, učitelé 11 

Média, prezentace, nabídky škol 6 

 

Závěry z řízených rozhovorů s výchovnými poradci potvrzují zjištění z výzkumů, které Pedagogické 

centrum realizovalo v rámci projektů ESF: nezastupitelnou roli při volbě profesní dráhy absolventů 

základních a středních škol mají rodiče a další členové rodiny. V tomto výzkumu to potvrzuje polovina 

respondentů. Druhé místo patří spolužákům, kamarádům - vrstevníkům. Tato skupina má dominantní 

význam podle 22% oslovených výchovných poradců. Můžeme tedy konstatovat, že 72% ovlivnění 

rozhodnutí má zdroj v neprofesionálním kariérovém poradenství. Většina rodičů se sice upřímně 

snaží poradit svému dítěti co nejlépe, ale např. trendy zaměstnanosti, učební plány škol, finanční a 

sociální podmínky profese málokdo z nich sleduje. Až na třetím místě je škola, v pořadí výchovný 

poradce, třídní učitel, učitelé a management škol. Společně se čtvrtou skupinou, do níž zahrnujeme 

média, střední školy, úřady práce, zaměstnavatele, tvoří pouhých 28% vlivu. I když zvláště čtvrtá 

skupina sleduje při poradenství různé zájmy, těchto 28% můžeme považovat za poradenství odborné. 

Je tedy zřejmé, že při volbě povolání je nutné zintenzivnit spolupráci představitelů odborného 

poradenství – především školy s rodiči. Uvědomujeme si, že tato role školy je velice obtížná.  
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Graf číslo 1: Subjekty ovlivňující profesní rozhodování žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 2 

Znění otázky: Jak hodnotíte účinnost propagačních a motivačních akcí středních škol (exkurze, dny 

otevřených dveří, veletrhy vzdělání) na rozhodování vašich žáků o další vzdělávací cestě?  

 

Pouze 2 z 35 oslovených výchovných poradců označuje propagační akce jako neúčinné a zbytečné, 

zbývajících 33 výchovných poradců (93%) je hodnotí jako potřebné a kvalitně provedené. Tito 

výchovní poradci tedy říkají, že tyto akce jsou potřebné pro získání informací o možnostech studia, 

většina z nich však dodává, že vlastní prezentování škol má na rozhodování žáků pouze malý vliv. 

Otázka číslo 3 

Znění otázky: Kolik exkurzí a dalších akcí (výstavy, besedy atp.) ročně v souvislosti s technickými a 

přírodovědnými obory pořádáte? Jaké? 
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Tabulka číslo2: Četnost akcí na podporu technického a přírodovědného vzdělávání ročně  

 

Jednou až dvakrát ročně 3 

Třikrát až pětkrát ročně 17 

Šestkrát a vícekrát ročně 8 

Nastavena trvalá spolupráce, projekt 7 

 

Žádná škola neuvádí, že by se takových akcí neúčastnila. Jedna škola uvádí jednou, dvě školy uvádějí 

dvě akce ročně. Maximum vyčíslených akcí je deset, sedm škol uvádí, že mají nastavenou trvalou 

spolupráci, či realizují (účastní se) projekt, jehož součástí jsou systematické návštěvy žáků na těchto 

akcích. Modus i medián se pohybuje ve škále 3 – 5 návštěv, vážený aritmetický průměr je potom o 

něco vyšší  - 5,5 návštěv. Tyto střední hodnoty jsou dle našeho soudu optimální, výhodou projektové 

spolupráce je komplexnost přísunu informací žákům různorodými formami. 

 

Graf číslo 2: Četnost akcí na podporu technického a přírodovědného vzdělávání ročně  
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Otázka číslo 4 

Znění otázky: Je potřeba podle vašeho názoru propagovat technické a přírodovědné vzdělávání i ze 

strany jiných subjektů než jsou SOŠ? Jak? 

 

Tabulka číslo 3 a graf číslo3: Potřeba podpory technické a přírodovědné vzdělávání 

Ano 33 

Ne 2 

Ano 94 % Ne 

 

Velice podobně jako u managementu škol se výchovní poradci domnívají, že je potřeba cíleně 

podporovat technické a přírodovědné vzdělávání. 94 % výchovných poradců je přesvědčeno o 

nutnosti propagovat technické a přírodovědné obory a motivovat k jejich studiu žáky. 

 

Otázka číslo 5 

Znění otázky: Jaké důvody podle vás vedou k nízkému zájmu žáků o TP obory? 

 

 

Tabulka číslo 4: Důvody nízkého zájmu žáků ZŠ o technické a přírodovědné obory 

Nízká úroveň manuální práce a motivace k ní 
14 

Předpokládaná vyšší náročnost studia technických oborů 
9 

Neobliba předmětů, které se vztahují k technickým a 
přírodovědným oborům 12 

Málo praxe a setkání se s technickými procesy 
10 

Pohled na technické obory v rodině a společnosti 
9 

 

Opět jsme nechali možnost uvést volně otevřené odpovědi, ani jsme neomezovali jejich počet. Až při 

vyhodnocení jsme kategorizovali odpovědi bez ohledu kolik jich ten který učitel uvedl. Výchovní 

poradci velice trefně pojmenovali hlavní důvody nezájmu žáků o sledované obory. Tyto důvody 

můžeme rozčlenit do tří kategorií: osobnostní, školní a společenské. Do první skupiny VP zařadili 

nízkou úroveň manuální práce, nezájem o ní, a s tím související málo praktických zkušeností 

s technikou, s nástroji a materiálem. Dnešní žáci přistupují ke všem věcem uživatelským způsobem, 
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málokdy něco opravuj nebo vytvářejí opracováváním materiálů, málo také bádají o přírodě a jejích 

zákonitostech. Druhá kategorie: Nejméně oblíbené předměty jsou ve škole matematika, fyzika 

chemie, přírodopis. Žáci si uvědomují, že tyto předměty jsou významnou součástí technických a 

přírodovědných oborů, leckdy si vybírají další studijní zaměření právě podle co nejnižší hodinové 

dotace těchto neoblíbených předmětů – hlavně, aby tam nebyla matika. Pokud se tedy nezlepší vztah 

žáků k těmto předmětům, nebude možné zvýšit jejich zájem o technické a přírodovědné studijní 

obory. Třetí kategorie má svůj původ v rodině a atmosféře ve společnosti: Především řemeslné práce 

a učňovské školství má velice špatnou pověst. Proto rodiče pro své děti raději volí studijní a 

humanitní obory.  

 

Graf číslo 4: Důvody nízkého zájmu žáků ZŠ o technické a přírodovědné obory 

 

Otázka číslo 6 

Znění otázky: Čím by škola mohla podnítit vyšší zájem žáků o studium TP oborů? 

Opět odpovědi bez omezení a následná kategorizace. Výchovní poradci uvažují o možnosti změny 

třemi směry – dovnitř školy, vně školy a do systému, jehož je škola součástí. V první kategorii navrhují 

především zlepšení vybavenosti školy, aby se přizpůsobila modernější výuce. 
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Tabulka číslo 5: Možnosti podnícení vyššího zájmu žáků o studium TP oborů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jde především o budování nových učeben a o nové vybavení pro výuku technických a přírodovědných 

předmětů. Další prostor pro probuzení zájmu žáků o TP obory vidí VP v osobnosti učitele a 

zatraktivnění výuky těchto předmětů Třetí vnitřní změnou je rozšíření výuky a široká nabídka 

předmětů (i nepovinných), které by se věnovaly technickému a přírodovědnému vzdělávání (8). 

Směrem ven navrhují poradci širší a systémovou spolupráci se středními školami, firmami, 

vzdělávacími institucemi (6). Vedle toho navrhují více exkurzí a výjezdů mimo školu (12 námětů). 

Třetí kategorie již sahá mimo působnost školy. Výchovní poradci navrhují, více hodin pro technické 

předměty, jiný obsah učiva, to je navrženo v 8 případech. 

 

Graf číslo 5: Možnosti podnícení vyššího zájmu žáků o studium TP oborů 

 

 

Otevření se, spolupráce s různými subjekty 6 

Exkurze 12 

Vybavení pro výuku předmětů 12 

Zlepšení práce pedagogů - motivace žáků 4 

Rozšíření výuky, nabídka nepovinných předmětů 8 

Koncepční změny, modernizace výuky 8 
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Otázka číslo 7 

Znění otázky: Jak hodnotíte kvantitu a kvalitu propagačních materiálů, které by měly ovlivnit profesní 

rozhodování žáků? Jsou dostatečně přitažlivé a motivující? 

 

Tabulka číslo 6: Kvantita a kvalita propagačních materiálů 

 

  Kvalita Kvantita 

dobrá 28 24 

špatná 7 11 

 

Výchovní poradci vyjadřují spokojenost s těmito propagačními materiály, Jako kvalitní a odpovídající 

je hodnotí 80% respondentů, jejich dostatek kvituje 69% poradců. Tedy spíše je kritizován jejich 

nedostatek, než jejich úroveň. Spokojené i nespokojené skupiny však konstatují, že mají pouze 

informativní a orientační roli, faktory, které vyvolají rozhodnutí, se nacházejí někde jinde. 

 

Graf číslo 6: Kvantita a kvalita propagačních materiálů 
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Otázka číslo 8 

Znění otázky: Podílí se na akcích školy směřující k volbě profesní cesty i rodiče vycházejících žáků? 

Jakou formou? 

Tabulka číslo 7 a graf číslo 7: Spolupráce rodičů žáků se školou při profesním rozhodování žáků 

Dostatečná 20 % Nedostatečná 80% 

Návštěva výchovné poradkyně 
a informačních schůzek 11 

Návštěva žáků veletrhů 
vzdělávání a DOD 8 

Návštěva rodičů v hodinách 1 

Pomoc při organizování akcí 3 

 

Výchovní poradci si stěžují na to, že rodiče velice málo spolupracují  se školou (zde 80%). Nejčastější 

formy spolupráce: návštěvy vzdělávacích veletrhů, dnů otevřených dveří, účast na informační schůzce 

výchovného poradce, individuální konzultace s VP o profesních možnostech dítěte. Jen výjimečně se 

vyskytuje hlubší spolupráce, např. účast na organizování besed, burzy středních škol. Výjimečná je i 

realizace představování profesí rodičů žáků ať již ve škole nebo ve firmě.  

Graf číslo 8: Spolupráce rodičů žáků se školou při profesním rozhodování žáků 
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2. Výsledky šetření se zřizovateli škol 
 
 
Otázka číslo 1 

Znění otázky: Obec, jméno a funkce respondenta, název školy: 

Tato data jsou zařazena v úvodní části analýzy popisující metody a způsoby zpracování výzkumu. 

 

Otázka číslo 2 

Znění otázky: Jste spokojeni s materiálním a technickým vybavením školy? 

 Ve větších sídlech, v nichž je vícero škol, zaznívá jedna shrnující odpověď za všechny základní 

školy,malých obcích pak odpověď je za jednu školu. Tedy jde hodnotit názory přepočtu na obce, 

nikoliv na školy.  

Tabulka číslo 1: Spokojenost obcí s materiálním a technickým vybavením jimi zřizovaných škol 

 

 

 

Spokojenost s materiálním a technickým vybavením škol vyjádřilo 34% dotázaných obcí, stejný počet 
udává nespokojenost, zbytek (32 %) je spokojeno částečně. Nedá se vysledovat žádná závislost na 
velikosti města nebo na počtu zřízených škol. Je však zřejmé, že obce jako zřizovatelé jsou s 
vybavením více spokojeni, než samotné školy.Nebo o konkrétních potřebách školy nejsou aktuálně 
informováni.  

 

Graf číslo 1: Spokojenost obcí s materiálním a technickým vybavením jimi zřizovaných škol, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 12 

Částečně 11 

Ne 12 
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Otázka číslo 3 

 

Znění otázky: Kolik finančních prostředků poskytnete v letošním roce na materiální (neinvestiční 
prostředky) a technické (investiční prostředky) vybavení školy? 

 

Většinový model popisuje jeden z představitelů obcí: Základní školy jsou financovány dle počtu žáků a 

počtu tříd. Školy tak obdrží provozní příspěvek na daný kalendářní rok, se kterým hospodaří dle vlastní 

potřeby a uvážení. Nedostávají provozní příspěvek účelově na dané položky rozpočtu. Nelze tedy 

přesně určit, kolik korun školy v letošním roce použijí do materiálního vybavení. Pokud jde o investice, 

ty si školy financují samy ze svých investičních fondů. 

Tedy samosprávné orgány ani úředníci obcí většinou nedokážou rozklíčovat jednotlivé položky 

rozpočtu pro školu. Tím, kdo rozhoduje, je ředitel školy. Námi vypočítaná průměrná částka 

provozního rozpočtu pro školu činí 3 770 000 Kč. Minimální uvedené částky se pohybují v řádu 

statisíců (nejnižší uvedená 250 000 Kč), nejvyšší provozní náklady školy přesahují 10 mil. Kč (10 

136 000). O „malých investicích“ rozhoduje ředitel školy.  Dá se říci, že čím větší obec a více škol v ní, 

je delegování rozhodovací pravomoci z obce směrem k řediteli školy vyšší. U malých obcí samospráva 

vstupuje do rozhodování o realizaci finanční politiky školy častěji.  

Námi sledovaná problematika materiálně technického vybavení pro technické a přírodovědné 

předměty je v gesci vedení škol, investiční položky malého rozsahu si řeší management škol v rámci 

svého rozpočtu. Přímo v rozpočtech obcí se objevují investice do škol pouze při řešení havarijního 

stavu, nebo při rozsáhlých rekonstrukcích školy. Musíme však konstatovat, že tyto částky obce pro 

rok 2014 udávají ve čtyřech případech z 35 sledovaných škol, dvakrát jsou to částky stotisícové, jen ve 

dvou případech jde opravdu o rozsáhlé miliónové investice. 

 

Otázka číslo 4 

 

Znění otázky: Můžete odhadnout, kolik bylo do podpory materiálního (neinvestiční prostředky) a 

technického (investiční prostředky) vybavení investováno v posledních 5 letech? 

Téměř třetina oslovených se do odhadu nechtěla pustit, nebo dokázala uvést pouze celkovou částku 

nerozdělenou na investice a neinvestice. Pracovali jsme tedy s relevantními daty 25 subjektů. 

Průměrná částka neinvestičních nákladů činí na obci a pět let 16 700 000 Kč, tedy přes 3 000 000 

ročně. Neinvestiční náklady obce za pět let jsou v průměru 9 900 000 Kč, tedy téměř dva milióny 

ročně. Samozřejmě rozptyl čísel je obrovský, u okresních měst počítá rozpočet s až 15 školami, malé 

obce zřizují jednu školu s jednou třídou v ročníku. Uvedené maximum je 75 miliónů, dvě obce naopak 

udávají, že během pěti let nevěnovaly škole žádné investiční prostředky. Zajímavým číslem může být 

podíl investičních prostředků vůči provozním, kde investice tvoří 37% a provoz 63% všech 

vynaložených prostředků obcí do škol. U většiny obcí (84%) převažují provozní prostředky do škol nad 
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investicemi. Pouze ve čtyřech školách došlo k tak rozsáhlým rekonstrukcím, že investice pro školu 

převažují nad provozem. 

 

Otázka číslo 5 

 

Znění otázky: Domníváte se, že je potřeba něco změnit v oblasti technického a přírodovědného 

vzdělávání? 

 

Tabulka číslo 2: Potřeba změny v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání? 

 

 

 

Stejně jako skupina ředitelů a pedagogů se i zástupci obcí, zřizující základní školy, domnívají, že 

podpora technického a přírodovědného vzdělávání má smysl a že je potřeba v této oblasti leccos 

změnit. Citujeme jeden z názorů: Domnívám se, že o tuto oblast není v poslední době mezi žáky příliš 

velký zájem. Zajisté by si tato oblast zasloužila větší podporu. Školy by měly upravit školní vzdělávací 

programy. Ty však musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, takže podpora by měla 

vycházet z MŠMT.  Tři čtvrtiny respondentů jsou přesvědčeni, že je v této oblasti potřebná změna, 

pouze 9% se domnívá, že ne. 

 

Graf číslo 2: Potřeba změny v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 26 

Částečně 6 

Ne 3 
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Otázka číslo 6 

Znění otázky: Pokud ano, pak co? 

Opět nechali volnost v odpovědích – v obsahu i kvantitě a následně jsme kategorizovali a 

přepočítávali.  

Tabulka číslo 3: Specifikace potřebných změn v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání? 

 

Vybavení učeben přírodovědných předmětů 9 

Změna učebních plánů a systému výuky 8 

Vybavení a podpora výuky dílen a pozemků 16 

Aprobovanost a zlepšení práce učitelů 
technických a přírodovědných předmětů 13 

Zapojení firem, více exkurzí, praxí 4 

Začít s výukou již dříve od MŠ 3 

Nevím 3 

Nic 4 

 

Nejčastěji směřují návrhy na zlepšení přírodovědného a technického vybavení škol a to z 2/3 do dílen 

a pozemků, z jedné třetiny do laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů. To je 

odlišnost od pohledu škol, které berou zřetel na objem výuky jednotlivých předmětů. Poměrně často 

cítí zřizovatelé potřebu zkvalitnění práce učitelů a potřebu jejich kvalifikačního a i celoživotního 

vzdělávání (častěji než samotné školy). Také u zřizovatelů se objevují náměty na změnu systému 

výuky – posílení především technického vzdělávání, dále zapojení do výuky dalších subjektů, firem a 

odborníků z praxe, pořádání exkurzí, potřeba zvýšení motivace a zatraktivnění a modernizace výuky. 

Ne ojediněle se v této skupině respondentů objevují názory na dřívější (z hlediska věku dítěte) a 

systematičtější zavedení technické výuky a budování manuální zručnosti v jakémkoliv oboru činnosti. 
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Graf číslo 3: Specifikace potřebných změn v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání? 

 

 

 

Tabulka číslo 4: Kategorizace potřebných změn v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání 

 

Investice do:  Četnost v % 

vybavení 25 44 

lidí 17 30 

systému 15 26 

 

 

Snažili jsme se podívat na odpovědi pohledem investora a dle toho odpovědi kategorizovat. 44% by 

investovalo do materiálních hodnot - vybavení, rekonstrukcí učeben, pomůcek …. 30% respondentů 

by investovalo do lidských zdrojů, především do učitelů, ale i pracovníků spolupracujících firem, do 

posílení této výuky a spolupráce s terénem. Odpovědi 26% respondentů jsme označili jako potřeba 

systémových změn ve vyučování, jde o posílení a změnu způsobu výuky.   

 



- 56 - 
 

Graf číslo 4: Kategorizace potřebných změn v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání 

 

 

Otázka číslo 7 

Znění otázky: Dokážete odhadnout výši finančních prostředků, které by školy potřebovaly na 

dovybavení materiální (neinvestiční prostředky) a technické (investiční prostředky) v souvislosti 

s výukou přírodovědných a technických předmětů? (odborné učebny, laboratoře, dílny, výukové 

materiály…) 

Třetina zástupců obcí neuvedla odpověď, či sdělila, že o finančních záležitostech škol nic nevědí. 

Většina představitelů obcí pak částku uvedla, ale nedělila ji na neinvestiční a investiční prostředky. 

Průměr uvedených částek na potřebu dovybavení prostorů technické a přírodovědné výuky je 2,8 

miliónu na jednu školu. Poměrně vysoká částka naznačuje, že respondenti měli na mysli takovou 

úroveň úprav, která by se blížila ideálnímu stavu. U obcí, které udaly i rozdělení na neinvestiční a 

investiční prostředky, je zřejmý trend na zvyšování investičních peněz.  

Otázka číslo 8 

Znění otázky: Co by podle vás mohlo přispět ke zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické 

vzdělávání? 

Opět odpovědi bez omezení a následná kategorizace. 

Tabulka číslo 5: Náměty ke zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání 

Spolupráce s firmami, středními 
školami, exkurze 11 

Atraktivita a praktičnost výuky  12 

Zlepšení práce učitelů 4 

Zlepšení vybavení 11 
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Obce opět uvádějí potřebu zlepšení vybavení škol a to v 23%. Nutnou změnu systému a změnu 

nastavení vzdělávacího systému udává 2 %, zatímco změnu výuky a její zatraktivnění uvádí 

respondenti v 25% odpovědí. Celkově na změnu výuky apeluje 46 % respondentů. Opět se objevuje 

námět zavádění praktického technického a přírodovědného vzdělávání již na první stupeň a do 

mateřských škol. Náměty na zlepšení práce učitelů a řešení personálních otázek udává pouze 8% 

odpovědí. 23% námětů navrhuje rozšíření spolupráce se zaměstnavateli, středními školami, 

vzdělávacími institucemi…  

Graf číslo 5: Náměty ke zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání? Písmo v grafu 

 
 

3. Výsledky šetření se zaměstnavateli 
 

Otázka číslo 1 

Znění otázky: Základní údaje o firmě (zaměření výroby, počet zaměstnanců, poměr vzdělaných 

v technických profesích.) 

 

 

 

 

Financování škol, změna nastavení 
systému 10 
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Tabulka číslo 1: Zaměření respondovaných firem 

pč v 
okrese 

Název firmy obor činnosti 
počet 

zaměstnanců  
poměr vzdělaných v 
technických oborech 

1. 
Stroj-Union s.ro., Teplická 395, 

405 02 Děčín 4 
výroba strojů 50 většina 

2. 
Transportkabel - DIXI a.s., 

Děčín - Nebočany 
strojírenství, vyrábíme stroje a kabely 24 polovina 

3. 
STROJÍRNY RUMBURK s.r.o., 

Vojtěcha Kováře 38/40, 
Rumburk 2-Horní Jindřichov 

strojírenství a obrábění kovů 70 jedna třetina 

4. 
Děčínský stavební podnik s.r.o. 

Folknářská 1246/21, 405 01 
Děčín 2 

stavebnictví - bytová výstavba a průmyslové 
objekty 

40 polovina 

5. 
PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 

Děčín III 
stavitelství 50 většina 

1. 
PÉROVNA Ústí n. L. s. r. 

o. (Ústí nad Labem - Božtěšice), 
Chuderovská 17 

strojírenství, výroba pružin 15 polovina 

2. 
North stav, a.s., Jateční 

3377/47, 400 01 Ústí nad 
Labem 

stavitelství, staví domy a rekonstrukce 50 většina 

3. 
Progplast, s.r.o., Špitálské 
náměstí 609/11 Ústí nad 

Labem 40001 
zaměření stavební 10 většina 

4. 

Spolek pro chemickou a hutní 
výrobu, a.s. Spolchemie, 

Revoluční 1930/86 Ústí nad 
Labem 40032 

chemické 1000 polovina 

5. 
JIKOGAS, Železničářská 27, Ústí 

nad Labem 
zaměření na plyn, 5   ?   

1. 
Toyota Logistics Service Czech 

s.r.o.  
logistické centrum, originální náhradní díly 33 nepotřebují 

2. FRK Technik s.r.o. 
přesné vstřikování a montáž technických dílů 

z termoplastu 
75 polovina 

3. CzechPak Manufacturing, s.r.o. 
výroba a balení nízkokalorických sladidel ve 

formě prášku a tablet. 
 -    ?   
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4. KNAUF INSULATION, spol. s.r.o. 
izolace - skelná vlna, kamenná vlna, foukaná 

izolace, heraklith, technické izolace.  
130 většina 

5. AUTO-KABEL KRUPKA s.r.o.  výroba autokabelů  ?    ?  

1. HSC Computers s.r.o 
správa a podpora ICT firem, škol a státních 

organizací. 
4 polovina 

2. BrusTech s. r. o.  informační technologie 5 jedna třetina 

3. R-Bit Technology, s. r. o. informační technologie 1 plně vzdělán v oboru 

4. DELFY, s.r.o. prodej stavebních materiálů, 4 4    ?   

5. VVV MOST spol. s r.o.  
strojírenská výroba, údržba a obchod s 
náhradními díly pásových dopravníků 

100 jedna třetina 

1. CZC Chomutov oprava a prodej elektroniky 4  ?  

2. JAS Chomutov 
mezinárodní kamionová doprava, Stavební 

firma 
12  ?  

3. Geoprojekt Chomutov 
firma se primárně zabývá geodetickými a 
kartografickými pracemi, zaměstnanců 10 

10  ?  

4. Hunter Douglas Kadaň  výrobce stínicí techniky,  500  ?  

5. Parker Chomutov strojírenský průmysl, automobilový průmysl 500  ?  

1. 
HKS CZ, s.r.o., Mlékojedská 
1994/7, Předměstí, 412 01 

Litoměřice 1  
průmyslový podnik - kovovýroba 86 jedna třetina 

2. 
ENERGO PRŮMYSLOVÉ STAVBY 

s.r.o., Kamýcká 1777/31, 
Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

stavebnictví, malá firma  6 většina 

3. 
GLANZSTOFF BOHEMIA s.r.o., 

Terezínská 879/60, 410 02 
Lovosice 2 

vyrábí vlákna do pneumatik 435 jen někteří 
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4. 
ICT EXPERT s.r.o., Roudnice nad 
Labem, Dobříň 118, PSČ 413 01 

stavebnictví, dřevostavby 10 většina 

5. 
PLYNOSERVIS.LT spol. s r.o., 

Osvobození 859/21, Předměstí, 
Litoměřice 

plynoservis- montáž a prodej;  20 většina 

1. AGRIMA ŽATEC s.r.o. 
prodej zemědělské a komunální techniky, 

servis a opravy zemědělské techniky, prodej 
náhradních dílů, služby  

    ?   

2. SEKO Aerospace, a. s. 

strojírenská výroba (výroba komponentů pro 
letecké motory a parní turbíny) pro letecký a 

energetický průmysl 
 
 

274  80%    

  FUJIKOKI 
strojírenství – výroba dílů pro 

autoklimatizace, 35 THP 
220 jen někteří 

4. EKOSTAVBY LOUNY 

objekty pozemních staveb a silniční 
stavitelství, výstavba objektů staveb 

ekologického charakteru (čistírny odpadních 
vod, vodojemy, kanalizace, plynovody apod.), 

130 většina 

5. Aisan 
Výroba automobilových komponentů, 

montážní procesy, vstřikování plastů, tlakové 
lití hliníku, obrábění hliníku a plastů 

722 jen někteří 

 

Výběr firem je pestrý, z hlediska odvětví jsou nejvíce zastoupeny strojní a stavební firmy. Z hlediska 

počtu zaměstnanců je škála rozmanitá, nejmenší firma má jednoho zaměstnance, největší pak 1000 

zaměstnanců. Čtyřicet procent dotazovaných firem udává, že většina jejich zaměstnanců má 

technické vzdělání, 24 % udává polovinu zaměstnanců, zbývajících 26% udává třetinu (16%) nebo 

odpověď jen někteří zaměstnanci (20%). 

 

Otázka číslo 2 

Znění otázky: Které profese s TP zaměřením by ve vaší firmě nalezly uplatnění (scházejí vám nebo 

víte, že se jich v blízké době bude nedostávat): 

 

Každá firma uvádí alespoň jednu profesi, v které by našli absolventi škol v nejbližší době uplatnění, 

některé několik. Nabízené profese jsme rozdělili do čtyř kategorií – stavební, strojní a obslužné 

profese, Zbylé uvádíme ve skupině ostatních. Pro znázornění vyšší četnosti uvedení profese jsme 

využili odstíny barev – čím vícekrát byla profese uvedena, tím tmavší je barvou znázorněná. Nejčastěji 

uvedená profese byl zedník (4x), elektrotechnik, strojař, operátor CNC strojů, svářeč (3x). 

Tento seznam není možno brát jako podklad pro vzdělávací politiku a otevírání oborů. Lze z něho 

však vyčíst, že technické profese jsou poptávány, a i když výběr zaměstnavatelů byl omezený, 

v poměrně široké škále. 
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Graf číslo 1: Uplatnění profesí v jednotlivých respondovaných firmách 

 

 

Otázka číslo 3 

Znění otázky: Jak hodnotíte úroveň profesní připravenosti u absolventů: výborná – dobrá – 

dostatečná – nedostatečná 

      
o

b
sl

u
žn

é 
p

ro
fe

se
 

technik 
            

  
  

procesní 
inženýr 

     
  

  
  

seřizovač, 
nástrojář 

     
  

  
  

technolog 
výroby 

     
  

  
  

automechanik  

     
  

  
  

mechanik  

     
  

  
  

elektrotechnik  

     
  

stavební profese 
elektromontér, 

elektrikář strojní profese 

stavbyvedoucí 
stavař - 

rozpočtář 
topenář Zedník  

nabízené 
profese 

strojař 
programátor 

strojů 
zámečník  

obráběč 
kovů  

operátor 
CNC 

strojů  
svářeč  

  
   

chemik  

o
st

at
n

í p
ro

fe
se

 

    
  

  
   

plynař 

    
  

  
   

skladník 

    
  

  
   

logistik 

    
  

  
   

údržbář 

    
  

  
   

ICT profese 

    
  

  
   

programátor 

    
  

  
   

grafik 

    
  

  
   

doprava 

    
  

  
   

geodet 

    
  

        
pracovník 

kvality           



- 62 - 
 

 

 

 

 

Tabulka číslo 2: Úroveň profesní připravenosti u absolventů 

 

Výborná 3 

Dobrá 13 

Dostatečná 13 

Nedostatečná 6 

 

Zde od zaměstnavatelů absolventi a potažmo i jejich vzdělavatelé nedostávají příliš dobré vysvědčení. 

I když jsme ze školní klasifikace v nabídce nepoužili stupeň dvě, tedy chvalitebný, přesto můžeme 

vypočítat aritmetický průměr, který činí 3,6. Modus hodnocení jsou známky dobrá a dostatečná, 

medián je známka dostatečná. Sedmnáct procent zaměstnavatelů dokonce hodnotí vzdělání jako 

zcela nedostatečné.  

 

Graf číslo 2: Úroveň profesní připravenosti u absolventů 
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Otázka číslo 4 

Znění otázky: Odpovídá připravenost přicházejících absolventů vašim požadavkům? Pokud ne, co 

považujete za největší nedostatek absolventů SŠ? 

Ve zjišťování spokojenosti jsme přepočítávali na počet 

respondentů, v charakteristice důvodů nespokojenosti na 

počet důvodů (respondenti mohli  uvést důvodů více) 

 

Tabulka číslo 3: Odpovídá připravenost přicházejících absolventů vašim požadavkům? 

 

 

 

 

I v této otázce je vidět nespokojenost zaměstnavatelů s přicházejícími absolventy škol. Sedmdesát 

jedna procent dotázaných hodnotí připravenost pro profesní uplatnění jako nedostatečné, jedenáct 

procent je spokojeno částečně, Jen pro sedmnáct procent připravenost absolventů odpovídá 

požadavkům zaměstnavatelů.  

 

Graf číslo 3: Odpovídá připravenost přicházejících absolventů vašim požadavkům?, 

 

 

 

Ano 6 

Částečně 4 

Ne 25 
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Tabulka číslo 4: Největší nedostatky absolventů  

 

Největší nedostatky absolventů 
středních škol: 

praxe 20 

chuť, motivace 10 

vzdělání, znalosti 5 

disciplína, odpovědnost 3 

myšlení, logika, 
kreativita 6 

 

 

Podle zaměstnavatelů nejvíce absolventům středních škol chybí praktické dovednosti. Dodávají, že by 

praktická výuka ve školách měla dostat výraznější prostor, že kromě odborných učeben by měla 

probíhat i ve firmách konkrétního oboru, střední školy by měly s nimi více spolupracovat, 

zaměstnavatelé jsou na to podle jejich názoru připraveni. Jako velkou bolest a druhý nejvýraznější 

důvod uvádějí představitelé firem nedostatečnou motivaci studentů k práci a oboru. Dvanáct procent 

námětů uvádí i nedostatečné odborné znalosti a šestnáct procent dokonce uvádí absenci logického 

myšlení, nápaditosti a řešení problémů. S nízkou motivací také souvisí nedostatek disciplíny a 

odpovědnosti. Pro ilustraci uvádíme tři zajímavé výpovědi zaměstnavatelů. 

Rozhodně ne. Teorie a praxe jsou již delší dobu odtrženy. Připravenost absolventů ale není jen o 

znalostech, je to také o odpovědnosti přístupu, invenci. I od středoškoláka se dá očekávat kreativita a 

nové přístupy, což zbytečně školy potlačují. Koncept vzdělávání „musíš znát“ již v dnešní době neplatí 

a podstatnější jsou schopnosti, pružnost, kreativita, přístup k práci. 

Absolventi nemají zejména praktické zkušenosti ve svém oboru. Ve škole mají velmi zastaralé učební 

pomůcky. Školy by měly více využívat možnost spolupráce s fungujícími firmami, kde se používá 

moderní výrobní zařízení a technika. Toto by školství mělo nějakým způsobem podporovat. 

Ne! Střední škola XX nedává motivaci studentům, nespolupracuje!!!, ani nemá zájem o spolupráci. 

Většinou ani studenty nic nenaučí. 
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Graf číslo 4: Největší nedostatky absolventů  

 

 

Otázka číslo 5 

Znění otázky: Jste ve spojení se středními školami v souvislosti s ovlivňováním jejich vzdělávacích 

programů? 

 

Tabulka číslo 5  a graf číslo 5: Spolupráce se středními školami v oblasti vzdělávacích programů 

 

Ano 9 

Ne 26 

Ano 26% Ne 74% 

 

 

Ze svého pohledu nedostatečnou spolupráci se školami udává 74 % zaměstnavatelů.  

Dle mého názoru by se školy ve svém okolí měly více zajímat o možnosti budoucího uplatnění svých 

absolventů. Spolupracujeme zejména se střední školou v XX. Praxe absolventů v naší firmě, 

prezentace ve škole, odborné přednášky, exkurze atd. V budoucnu bychom chtěli umožnit odbornou 

výuku přímo v naší firmě na nejmodernější technice. 
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Otázka číslo 6 

Znění otázky: Jaké materiální a technické vybavení podle vás středním školám schází, aby 

absolventi byli lépe připraveni na svou profesi? 

 

Tabulka číslo 6: Potřeba zlepšení materiálně technického vybavení  škol 

Stroje, CNC 2 

Pomůcky, materiální vybavení 9 

Dílny, učebny 7 

Výpočetní technika 2 

 

Zaměstnavatelé udávají především spotřební materiál, vybavení dílen, pozemků a laboratoří. Velice 

často se vyskytují dílny a případně i jiné odborné učebny, dále jsou jmenovány stroje např. CNC a 

také výpočetní technika. Někteří zaměstnavatelé však upozorňují, že tady problém není. Pokud Vám 

chybí vybavení, pojďte do firem, tam středoškoláci uvidí stroje, které opravdu vyrábí. 

 

Otázka číslo 7 

Znění otázky: Co by bylo vhodné podle vás udělat, aby se zvýšil zájem mladých lidí o obory 

s technickým a přírodovědným zaměřením? 

Opět odpovědi bez omezení a následná kategorizace. 

 

Tabulka číslo 7: Náměty na zvýšení zájmu mladých lidí o obory s technickým a přírodovědným zaměřením 

 

Exkurze stáže, praxe, 
spolupráce 14 

Motivace 16 

Pracovní politika, 
systémové úpravy, pohled 
společnosti 6 

Ekonomické a finanční 
nastavení 8 

Školský systém, ne 
každému maturitu 6 
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Představitelé firem vidí problémy především ve třech základních kategoriích. První, která se jich týká 

a mohou ji ovlivni, je spolupráce zaměstnavatelů a středních odborných škol. Volají po více exkurzích, 

stážích a spolupráci, vyzývají k vykonávání praxí středoškoláků v opravdovém výrobním prostředí. 

Úplně největší problém vidí zaměstnavatelé v motivaci absolventů a jejich špatném vztahu k práci. 

Tady částečně viní i školu. Třetí okruh problémů spatřují v přístupu celé společnosti k technickým a 

přírodovědným oborům. Ke změně pohledu na technické a učňovské obory by pomohla větší 

podpora pracovníků ze strany státu (zlepšení finančního ohodnocení a zvýšení společenské prestiže, 

tím se proměnil i pohled rodičů). Další problém vidí ve školském problému, kdy především navrhují 

„nedávat maturitu každému“. 

 

Graf číslo 6: Náměty na zvýšení zájmu mladých lidí o obory s technickým a přírodovědným zaměřením 

 

 

 

Otázka číslo 8 

Znění otázky: Nabízíte školám praxe žáků? Jaké máte zkušenosti z těchto praxí.  

 

Tabulka číslo 8: Nabídka praxí a zkušenosti zaměstnavatelů s praxemi žáků 

Ano 20 Špatné zkušenosti 9 

Ne 15 Dobré zkušenosti 8 
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Převažující počet oslovených zaměstnavatelů poskytuje nabídku praxí pro studenty středních 

odborných škol (57%). Ti, kteří mají zkušenost s praxemi studentů, již nejsou tolik přísní na 

praktikující studenty jako v předchozích otázkách, které se týkaly spokojenosti s úrovní nastupujících 

absolventů. Téměř polovina respondentů má dobrou zkušenost a praktikanty chválí. Více jak polovina 

však opět spokojená není.  

Graf číslo 7:  Nabídka praxí a zkušenosti zaměstnavatelů s praxemi žáků 

                      

  
 

Jste spokojeni? 
 

  

  Ne 53% 

Ano 
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Ano 47%   

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
 

Poskytujete praxe studentů? 
 

  

  
    

Ne 
43% 

    
  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

                      

 

Otázka číslo 9 

Znění otázky: Máte nastavenou trvalou a systematickou spolupráci s nějakou střední školou? 

S kterou? Popište nadstandardnost a význam této spolupráce. 

Tabulka číslo 9 a graf číslo 8: Nastavení trvalé spolupráce se školami 

 Ano 5 

Ne 30 

Ano 14% Ne 86% 

 

Tato otázka směřovala k hlubší a trvalejší spolupráci se středními školami, než je nahodilé poskytnutí 

praxe. Tuto spolupráci uvádí pouze 5 zaměstnavatelů z 30, tedy 14 %. 
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V čem se všechny tři skupiny respondentů shodují: 

1. Na potřebě podpory technického a přírodovědného vzdělávání. 

2. Na oblastech a postupech, jak tuto podporu realizovat: 

a. Zkvalitnění materiálního vybavení škol pro výuku technických a přírodovědných 

předmětů (odborné učebny, moderní učební pomůcky a výukové programy, IKT, 

dílny, pozemky, laboratoře…), nutné je zvýšit investice do této oblasti neboť vybavení 

je zastaralé a neodpovídá praxi moderních firem  

b. Hledání zajímavějších metod a forem práce při výuce zvláště matematiky, fyziky, 

přírodopisu (těsnější sepětí s realitou, cílené směřování výuky k využití v praxi, 

nedělat z MA, FY, PŘ strašáka), budovat jednotlivé kompetence potřebné po nástupu 

do zaměstnání  (Největším problémem absolventů škol (ale i praktikantů) je nízká 

motivace k práci, ke studiu, malá disciplinovanost.) 

c. Změna systému vzdělávání - nedělat z MA, FY, PŘ strašáka, zkvalitnit současnou 

nahodilou spolupráci mezi jednotlivými typy škol i mezi školami a zaměstnavateli a 

převést ji na systematickou, zkvalitnit i zintenzivnit praxe studentů, přenášet výuku 

do výrobních jednotek, absolventi škol mají nízkou úroveň manuální zručnosti a 

technického myšlení. Setkávají se s technikou i přírodou pouze jako uživatelé,  je 

potřeba pracovat na motivaci těchto studentů (v tom je důležitá role nejen školy, ale 

také státních institucí i pohled celé společnosti), zkvalitnit kariérové poradenství 

(propagační materiály mají sice vysokou informační i grafickou úroveň, ale ve volbě 

povolání většinou nerozhodují). 

d. Soustavné vzdělávání učitelů – seznamování s moderními metodami a formami výuky 

(role pedagogických center) 

 

 

V čem se skupiny respondentů neshodují 

1. Školy a zaměstnavatelé mají odlišný pohled na úroveň studentských praxí 

a. Zaměstnavatelé hovoří o tom, že nabídka praxí z jejich strany je dostatečná a kvalitní.  

b. Z úst především SOŠ zaznívá opak, sehnat dobrou praxi pro žáky je problém, žáci 

v podnicích dělají často podřadné nebo zbytečné práce, nijak je neobohacují. 

2. Vedení škol a zřizovatelé se neshodují v názoru na materiální vybavení (zřizovatelé jsou 

s úrovní vybavení výrazně spokojenější než management škol). 

3. Zaměstnavatelé a zřizovatelé se neshodují se školami v názoru na proměnu systému výuky 

technicko-přírodovědných předmětů. (Ve školách na rozdíl od dalších dvou skupin 

respondentů nezazněl názor, že se s výukou techniky mělo začít dříve než na druhém stupni 

ZŠ. ) 

4. Zaměstnavatelé a školy rozdílně vnímají připravenost absolventů škol pro nástup do 

zaměstnání (Zaměstnavatelé nejsou spokojeni s nastupujícími absolventy, připravenost ze 

škol je podle nich nedostatečná, absolventům chybí praktické dovednosti, zaznívají i 
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připomínky k nízké úrovni teoretických znalostí a znalosti cizích jazyků. Méně kritičtí jsou 

zaměstnavatelé k žákům, kteří u nich absolvují školní praxe.) 

 

Další důležité poznatky 

 Zřizovatelé poskytují prostředky na provoz škol, další strukturování rozpočtu již neovlivňují. 

 Ředitelé si vytvářejí svůj investiční fond a z něho pořizují menší investice. 

 Ze strany zřizovatelů prvoplánově nesměřují investice do žádné oblasti výuky, tedy ani do 

technického a přírodovědného vzdělávání, kritéria rozhodování jsou ovlivněna jinými faktory 

než je struktura výuky. 

 Zřizovatelé i školy by chtěli v budoucnu spíše přidat peníze na investice než na provoz. 

 Ve firmách jsou poptávány technické profese, zaměstnavatelé profese potřebují, ale neberou 

každého, vyhlížejí si své pracovníky i prostřednictvím praxí. 

 Velkou roli při profesním rozhodování vystupujících žáků ZŠ hrají rodiče. Je to skupina, která 

většinou nemá odborné znalosti z trhu práce a spolupráce s nimi ze strany škol či jiných 

subjektů není systematická (většinou až v 9. ročníku ZŠ). 
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4. Závěry a doporučení 

Závěry 

1. Je potřeba podporovat technické a přírodovědné vzdělání.  

 
2. Investice (obecně, nejen finanční) by měly směřovat do: 

1. Materiálního vybavení škol 

2. Změn výuky a personální oblasti škol 

3. Systematické spolupráce subjektů na poli profesní připravenosti žáků pro technické a 

přírodovědné profese 

4. Změn systému (obsah výuky, finanční ohodnocení) a společenské prestiže zvláště 

technických profesí, v nichž hraje důležitou roli manuální zručnost.  

 

3. Materiální vybavení základních škol pro výuku technických a přírodovědných předmětů je 

nedostatečné 

 

Devadesát tři procent škol uvádí, že jejich materiálně technické vybavení pro výuku technických a 

přírodovědných předmětů není dostatečné a je potřeba ho zlepšovat. Tento názor mají také 

zřizovatelé těchto škol, ale i zaměstnavatelé ve stejném oboru. Školy udávají, že vybavení pro 

technické a přírodovědné předměty je spíše horší než pro předměty humanitní. Zaznívá potřeba 

rekonstruovat a moderně zařídit odborné učebny fyziky, chemie a přírodopisu (v tomto pořadí 

důležitosti). Dále zaznívá potřeba rekonstruovat a moderně zařídit školní dílny. Ve většině škol dílny 

existují, ale se starým zařízením, používají se proto zřídka nebo v omezeném provozu (dvacet až třicet 

let nedochází k žádné obnově či rekonstrukci). Podobná situace panuje i u přírodovědných předmětů, 

odborné učebny jsou, byly však vybudovány v minulosti a jejich zařízení se velice málo obnovovalo. 

Tedy v investicích je potřeba počítat spíše s rekonstrukcemi než s budováním nových učeben. 

Většina škol má již zařízeny počítačové učebny, vybavení však rychle stárne a bude potřeba jeho 

obnova. Trend v oblasti výuky IKT směřuje od výuky „počítačů“ ve speciální učebně k začleňování této 

techniky do jednotlivých předmětů. Školy tedy požadují vybavování učeben fyziky, chemie, 

přírodopisu a dalších touto technikou.   

Pozemky zahrady, skleníky jsou na tom ještě poněkud hůře než dílny. Vlastnictví prostoru, který se dá 

využívat k pěstitelským pracím, udává polovina škol. Poměrně dobrá situace je v učebnách 

výtvarných, v kuchyňkách, prostorech pro výuku celku domácnost. 

Rýsuje se pět základních učeben, které chtějí školy rekonstruovat. K fyzice, chemii a přírodopisu jsou 

to dílny a rychle stárnoucí učebny IKT. 

 

4. Vycházející žáci ZŠ a středoškoláci nejsou dostatečně motivováni pro praxi v technických a 

přírodovědných oborech 
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Největším problémem absolventů škol (ale i praktikantů) je nízká motivace k vybrané práci a 

k dalšímu vzdělávání. Zaměstnavatelé, ale i management škol se shodují, že je potřeba pracovat na 

motivaci těchto studentů ve škole. Zaměstnavatelé udávají jen výjimečné nedostatky v oblasti 

znalostí, tedy školy nemusí jít za hranice kurikula dané rámcovým vzdělávacím programem. Problém 

motivace nyní vztahujeme pouze k výuce a k učiteli, i když víme, že je dán především osobnostním 

nastavením žáka, ale také rodinným a společenským prostředím.   

Výuka PŘ, FY CH je na většině škol dotována takovým počtem vyučovacích hodin, který doporučuje 

RVP, převažuje teoretická výuka, málo jsou využívány laboratoře. Nejvíce navyšují dotaci ředitelé škol 

matematice, nejméně chemii. Naprosto největší roztříštěnost má dotace pro informační technologie, 

Nejčastější hodnotou je pouze jedna hodina týdně na druhém stupni, většinou je umístěna do 

šestého ročníku. 

V e vzdělávací oblasti Člověk a svět práce si školy mohou z nabízených praktických celků (kromě 

povinného Svět práce) volit. Převažujícími celky jsou příprava potravin, péče o rodinu, nejméně 

vyučovanými celky jsou design, konstruování a práce s laboratorní technikou  

Nabídka nepovinných předmětů a kroužků z oblasti techniky a přírodovědy je malá. Některé školy 

uvádějí, že již pro tyto předměty nemají hodinovou dotaci nebo že o ně žáci nejeví zájem. Žáci, 

potažmo školy, dávají přednost jazykovému a humanitnímu vzdělávání. Zřejmým trendem je zavádění 

předmětů přírodovědného základu, alespoň takto se dá sesbírat minimální počet žáků pro otevření 

volitelného předmětu. Ze zaměření na školní předměty mají největší zastoupení kroužky IKT, 

matematiky (většinou orientované na doučování), přírodovědných předmětů, kroužků chemie a 

fyziky je minimálně.  

Personálně je ve školách největší potřeba vyučujících fyziky, poté chemie a přírodopisu. Stále 

přetrvává silný nedostatek kvalifikovaných učitelů IKT, ale i v páteřním předmětu matematika je 

citelný nedostatek kvalifikovaných a aprobovaných pedagogů. Velký je nedostatek učitelů s dřívější 

aprobací základy techniky. Povinné vyučování celku Svět práce (nebo také Volba povolání) je 

poměrně krátké, přichází se zavedením Rámcově vzdělávacích programů, proto personální 

kvalifikovanost není vysoká. Předmět v dobrých případech učí výchovný poradce, učitel občanské 

výchovy, nebo je řešena v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Téměř třetina škol necítí potřebu organizovat pro své učitele DVPP ve sledované oblasti (technické a 

přírodovědné předměty). U těch ostatních nejčastěji zaznívají požadavky na vzdělávání v oblasti IKT 

s preferencí využití IKT v jednotlivých vzdělávacích předmětech. Z přírodovědných předmětů se 

nejčastěji objevují návrhy na vzdělávání učitelů fyziky, následuje chemie, méně je potřeba 

přírodopisu. Dále se vyskytují požadavky na vzdělávání v profesní orientaci a ve Světě práce, 

v technické oblasti převažují dílny. Nemalý počet požadavků směřuje k zavedení vzdělávání v oblasti  

učitelských exkurzí, návštěvy podniků či stáží.  

 

5. Praktické dovednosti žáků jsou nedostatečné (obzvlášť se tato skutečnost projevuje při 

praxích studentů u zaměstnavatelů), chybí systematická spolupráce relevantních subjektů 
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Většinu absolventů škol charakterizuje nízká úroveň manuální zručnosti a technického myšlení. 

Setkávají se s technikou pouze jako uživatelé. Zaměstnavatelé nejsou spokojeni s nastupujícími 

absolventy, připravenost dle nich ze škol je nedostatečná, absolventům chybí praktické dovednosti.  

Zaměstnavatelé hovoří o tom, že nabídka praxe z jejich strany je dostatečná a kvalitní. Z úst 

především SOŠ zaznívá opak, sehnat dobrou praxi pro žáky je problém, žáci v podnicích dělají často 

podřadné, zbytečné nebo žádné práce. Základní školy, zaměstnavatelé i zřizovatelé ZŠ se shodují na 

potřebě většího rozsahu praxe, ale i jejího obsahového zkvalitnění. Všechny tyto subjekty se také 

shodují na potřebě systematické spolupráce, nyní je hodnotí jako nedostatečnou a nahodilou. 

Jedenáct procent škol nespolupracuje se středními školami, ostatní školy ano, míra spolupráce je 

různá. K těm nižším formám spolupráce, ale nejčastějším, patří návštěva dnů otevřených dveří.   

 

6. Společenská prestiž a ekonomické ohodnocení nepodporuje motivaci žáků pro volbu 

technických a přírodovědných oborů 

 

Obecně zaznívá nespokojenost s finančními prostředky, které školy obecně, ale týká se to 

samozřejmě i oblasti technického a přírodovědného vzdělávání, dostávají. Nejméně jsou spokojeny 

samotné školy, zřizovatelé vykazují vyšší míru spokojenosti. 

Zřizovatelé poskytují prostředky na provoz škol, další strukturování rozpočtu již neovlivňují. Ředitelé 

si vytvářejí svůj investiční fond a z něho pořizují menší investice. Ze strany zřizovatelů prvoplánově 

nesměřují investice do žádné oblasti výuky, tedy ani do technického a přírodovědného vzdělávání, 

kritéria rozhodování jsou ovlivněna jinými faktory, než je struktura výuky. Management škol se 

shoduje, že v posledních letech finanční prostředky od zřizovatelů kryly pouze nezbytný provoz. 

Zřizovatelé i školy by chtěli v budoucnu spíše přidat peníze na investice. Významné je, že školy jsou na 

investování připraveny, mají poměrně velký zásobník originálních projektů.  

Námi oslovené firmy technické profese potřebují, ale nevezmou každého absolventa, prověřují si 

jeho kvalitu a připravenost pro praxi. Zaměstnavatelé vidí problém také v pracovní politice, přáli by si 

větší podporu pracovníků ze strany státu.  

Dalším problémem je, především dle zaměstnavatelů, samotný vzdělávací systém. Stát umožňuje 

svým financováním na jednotlivce odchod žáků na maturitní obory a získávání maturitního 

vysvědčení téměř zadarmo. 

Zaměstnavatelé by si přáli, aby došlo ve společnosti ke změně pohledu na technické a učňovské 

obory, tím by se podle nich změnil i často přezíravý postoj rodičů vycházejících žáků ze ZŠ především 

na učňovské nematuritní obory. Přitom se učitelé shodují, že rozhodující skupinou při profesním 

rozhodování žáků jsou právě rodiče. Jde ale o skupinu, která většinou nemá odborné znalosti z trhu 

práce a spolupráce s nimi ze strany škol či jiných subjektů je nahodilá. 
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Podněty a doporučení 

1. V rámci projektů dalšího programovacího období by měly být investovány prostředky 

do materiálního vybavení základních škol, především do obnovy odborných učeben 

fyziky, chemie, přírodopisu a dílen. Tyto učebny by měly být vybaveny pomůckami 

včetně počítačové technologie. Žáci by na nich měli pracovat aktivně, dělat pokusy, 

včetně jejich virtuální podoby. 

2. V rámci projektů dalšího programovacího období by měly být investovány prostředky 

do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v jednotlivých projektech 

připravovat učitele, aby výuka byla atraktivní, zaměřená k praxi a s co největší mírou 

zapojení žáků. Zaměřit se také na úroveň kariérového poradenství. Podporovat 

výměnu zkušeností učitelů a tvorbu příkladů dobré praxe. 

3. Spolupracovat s vysokými školami, především UJEP, snažit se koordinovat diskuzi 

mezi školami a vzdělávacími institucemi, podporovat vznik a prezentaci institucí typu 

IQ parku ve středních a základních školách v Ústeckém kraji. Zvýšit připravenost 

absolventů pedagogické fakulty.  

4. Moderovat, řídit spolupráci (projektovým způsobem) středních škol a 

zaměstnavatelů a poskytovatelů praxí, ale také úřadů práce, které tvoří pracovní 

politiku. I když projektově již v některých regionech byla tato spolupráce nastavena, 

je potřeba podpořit systém plošně, na úrovni celého Ústeckého kraje. 

5. Moderovat, řídit spolupráci základních a středních škol v oblasti volby povolání. 

Projektově na malé regionální úrovni již existuje, je potřeba podpořit systém plošně, 

na úrovni celého Ústeckého kraje.  

6. Iniciovat změny vzdělávacích programů, metod a forem práce na úrovni vyšší, než je 

právnická osoba školy, diskutovat s učiteli, naslouchat a prosazovat možné oblasti 

zlepšení technického a přírodovědného vzdělávání. 

7. Iniciovat spolupráci škol s rodiči (opět možno projektově) v oblasti volby povolání 

žáků, zapojit rodiče do činnosti školy v oblasti výchovného a kariérního poradenství. 

Vytvořit metodiku a příklady dobré praxe v této oblasti. 

8.  Propagovat technické obory, dávat dobré vzory mladým lidem, vytvářet PR 

technickému a přírodovědnému vzdělávání. 

 


