
 

MAP Železnobrodsko II, registrační číslo projektu:  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009151 

 

 Vyhodnocení Popisu potřeb škol 

Potřeby škol vyhodnocujeme na základě dotazníku, který zahrnoval čtyři oblasti: Čtenářskou 

gramotnost, Matematickou gramotnost, Rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech a Další 

potřeby rozvoje školy. Dotazník zaslalo zpět všech 14 škol a školských zařízení. Školy se v dotazníku 

vyjadřovaly v rámci zmiňovaných oblastí ke čtyřem otázkám, a to v čem byla škola úspěšná, co 

proběhlo dobře, v čem by se mohla škola zlepšit a v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit. 

Vzhledem k tomu, že odpovědi nebyly vybírány z předem navržených tezí, ale byly psány volně, je jejich 

škála velmi široká. Jednotlivé výroky respondentů byly zevšeobecněny a sdruženy do logických 

kategorií. 

 

1. Čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

1.1 V čem byla škola úspěšná 

Tato oblast se v odpovědích respondentů často překrývala s oblastí „co proběhlo dobře“. Nejčastěji 

školy uváděly úspěšnou realizaci aktivit podporujících čtenářskou gramotnost (5 respondentů). Jedná 

se především o čtenářské kluby v rámci realizace Šablon I a II (ZŠ Koberovy a ZŠ Železný Brod, Školní), 

Noc s Andersenem (ZŠ a MŠ Huntířov, SVČ Mozaika Železný Brod), dále pak např. akce „Týden čtení“ 

pro žáky 4.-9. třídy na ZŠ Pěnčín nebo konference „Posilování estetického cítění prostřednictvím 

rozvoje čtenářské gramotnosti“ na MŠ Železný Brod, Na Vápence.  

Odpovědi dále popisovaly vybavenost školních knihoven a dostupnost didaktických materiálů a 

pomůcek (5 respondentů). Nové vybavení knihovny v rámci projektu získala Masarykova ZŠ Zásada. 

Pravidelně doplňovanou knihovnu uvádí dvě školy, a to ZŠ a MŠ Huntířov a MŠ Železný Brod, 

Stavbařů. MŠ Zásada kvituje dostupnost didaktických pomůcek a materiálů k cíleným odpoledním 

aktivitám pro rozvoj čtenářské gramotnosti, MŠ Koberovy zase pořízení interaktivní tabule. 

Rozvoj čtenářských dovedností a zájmu dětí o knihy/čtení uvádí pouze 4 respondenti, a to především 

v mateřských školách (ZŠ a MŠ Huntířov, MŠ Zásada a MŠ Železný Brod, Na Vápence, ale i 

Masarykova ZŠ Zásada). 

Tři školy navázaly spolupráci s městskou či místní knihovnou, a to MŠ Zásada, ZŠ a MŠ Huntířov a MŠ 

Železný Brod, Stavbařů. ZŠ Železný Brod, Pelechovská byla úspěšná v přechodu na genetickou 

metodu čtení a v ZŠ a MŠ Huntířov zase úspěšně proběhlo další vzdělávání pedagogů ke zvyšování 

čtenářské gramotnosti žáků. 

 

1.2 Co proběhlo dobře 

Tato oblast se v odpovědích respondentů často překrývala s oblastí „v čem byla škola úspěšná“. 

Nejčastěji školy uváděly realizaci aktivit podporujících čtenářskou gramotnost (3 respondenti). Jedná 

se konkrétně o Slavnost slabikáře (ZŠ Pěnčín, ZŠ a MŠ Huntířov), již zmiňovanou Noc s Andersenem 

(ZŠ a MŠ Huntířov, SVČ Mozaika Železný Brod), školní čtenářský projekt (ZŠ a MŠ Huntířov) a spaní 

s dílničkami a večerním předčítáním (SVČ Mozaika Železný Brod). 
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Třem základním školám se podařilo revitalizovat školní knihovnu, a to ZŠ Koberovy, Masarykově ZŠ 

Zásada a ZŠ Železný Brod, Pelechovská. 

Ve dvou mateřských školách úspěšně probíhá předčítání rodičů a prarodičů dětem v rámci aktivity 

„Pohádková babička v MŠ“ (MŠ Pěnčín, ZŠ a MŠ Huntířov). 

Respondenti dále v dotazníku uváděli spolupráci s externími subjekty (3 respondenti), a to již 

zmiňovanou spolupráci s místní knihovnou (MŠ Zásada, ZŠ a MŠ Huntířov a MŠ Železný Brod, 

Stavbařů) či s Pedagogicko-psychologickou poradnou (MŠ Zásada). 

Na dvou školách proběhlo školení pedagogů (MŠ Koberovy a ZŠ Železný Brod, Pelechovská).   

Zvýšení motivace dětí ke čtení a zvýšení komunikačních schopností uvedly v dotazníku dvě školy, a to 

MŠ Železný Brod, Stavbařů (především seznámení s ilustracemi, práce s textem) a MŠ Zásada 

(zaměření na podporu logopedické prevence, nabídka knih k zakoupení). 

Na MŠ Železný Brod, Na Vápence proběhl nácvik a realizace divadelního představení v Městském 

divadle Železný Brod a v ZŠ Pěnčín se pyšní nadprůměrnými výsledky v jednotných přijímacích 

zkouškách v r. 2018 z českého jazyka. 

 

1.3 V čem by se mohla škola zlepšit 

Z dotazníku vyplynulo, že největší prostor ke zlepšení vidí školy zejména v motivaci žáků ke čtení (4 

respondenti). Vzbudit u žáků větší zájem o četbu by chtěla ZŠ Železný Brod, Pelechovská, ZŠ Železný 

Brod, Školní, ZŠ Koberovy i MŠ Pěnčín. 

Zvýšení čtenářské gramotnosti chtějí školy dosáhnout samotnou lepší prací s knihami (4 respondenti), 

např. uskutečnit zábavné programy pro žáky ve školní knihovně (ZŠ Železný Brod, Pelechovská), více 

využívat k práci s dětmi encyklopedie (MŠ Železný Brod, Stavbařů), pracovat s knihami ve všech 

zájmových útvarech (SVČ Mozaika Železný Brod), motivovat žáky k využívání školní knihovny a 

častějšímu zapůjčování knih (ZŠ Koberovy). 

Dvě školy uvádí nedostatečnou vybavenost školní knihovny či špatné podmínky jejího provozu (ZŠ 

Pěnčín, ZŠ a MŠ Huntířov). 

Masarykova ZŠ Zásada a ZŠ a MŠ Huntířov by chtěly častěji navštěvovat kulturní zařízení, jako jsou 

divadla, kina, muzea ad. 

ZŠ a MŠ Huntířov by chtěla zakoupit interaktivní tabuli či audionahrávky (digitalizace v MŠ), MŠ 

Železný Brod, Stavbařů by zase ráda více pracovala s dramatizací textu (hraní pohádek). MŠ Železný 

Brod, Na Vápence vidí prostor pro zlepšení v logopedické péči o děti a ve spolupráci s rodiči, MŠ 

Zásada zase ve vzdělávání pedagogických pracovníků (již dvakrát se pokoušeli absolvovat seminář 

čtenářské gramotnosti, ale vždy odpadl).  

 

1.4 V čem potřebuje škola pomoci, aby se mohla zlepšit 

Největší pomoc hledají školy převážně v oblasti financování (7 respondentů).  Nejčastěji se shání 

finanční prostředky na nové pomůcky (MŠ Zásada, ZŠ a MŠ Huntířov, MŠ Železný Brod, Stavbařů), 
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vybavení školních knihoven (ZŠ Pěnčín a MŠ Železný Brod, Stavbařů), na dopravu a vstupy do 

kulturních zařízení (ZŠ a MŠ Huntířov, Masarykova ZŠ Zásada), na externí projekty (ZŠ Koberovy), na 

realizaci čtenářských dílen (ZŠ a MŠ Huntířov) či na externího logopeda (MŠ Železný Brod, Na 

Vápence). 

Dále respondenti v dotazníku uváděli zájem o další vzdělávání pedagogů (MŠ Koberovy, MŠ Zásada, 

MŠ Železný Brod, Na Vápence). 

SVČ Mozaika Železný Brod by uvítalo informace o nových titulech i odborné literatuře a MŠ Zásada 

zase menší počet dětí ve třídách dané mateřské školy. 

 

2. Matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

2.1 V čem byla škola úspěšná 

Cílené aktivity pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj zájmu o matematické činnosti uvádí 

celkem 6 respondentů. Jedná se např. o kroužek deskových her (ZŠ Koberovy), zařazení finanční 

gramotnosti do učiva ČJ a Vko (ZŠ Pěnčín), modelování a různé manipulativní činnosti (ZŠ a MŠ 

Huntířov) či doučování matematiky zábavnou formou (SVČ Mozaika Železný Brod). 

Školy byly dále úspěšné v získávání a využívání didaktických pomůcek pro výuku matematiky (6 

respondentů). Nové didaktické pomůcky pro rozvoj matematické gramotnosti a logického myšlení 

mají v MŠ Pěnčín i ZŠ Železný Brod, Pelechovská, v MŠ Koberovy pořídili interaktivní tabuli, v ZŠ a MŠ 

Huntířov pomůcky pro samostatnou práci se zpětnou kontrolou, dostatečné didaktické pomůcky 

uvádí i MŠ Zásada a MŠ Železný Brod, Stavbařů. 

Dvě základní školy v dotazníku uvedly zavedení prvků matematiky dle metody prof. Hejného, a to ZŠ 

Železný Brod, Pelechovská a ZŠ Železný Brod, Školní. 

Dvě mateřské školy zdůraznily především připravenost dětí (pre-aritmetické, pre-geometrické 

představy, logické myšlení) na bezproblémový vstup do základní školy (MŠ Železný Brod, Stavbařů a 

MŠ Železný Brod, Na Vápence). 

Masarykova ZŠ Zásada úspěšně rozvíjí potenciál každého žáka nejprve pomocí her na 1. stupni, poté 

v rámci praktických dovedností na 2. stupni. V dotazníku byl dále uveden i zájem o školení 

pedagogických pracovníků (ZŠ a MŠ Huntířov a ZŠ Železný Brod, Školní) či nadšení učitelů pro 

matematiku (ZŠ a MŠ Huntířov). 

 

2.2 Co proběhlo dobře 

Školy byly úspěšné především v získávání a využívání didaktických pomůcek pro výuku matematiky (6 

respondentů). Nové didaktické pomůcky získaly MŠ Pěnčín, ZŠ a MŠ Huntířov a ZŠ Železný Brod, 

Pelechovská. Do MŠ Koberovy byla zakoupena interaktivní tabule. Využívání pomůcek a pracovních 

listů uvádí i MŠ Zásada a MŠ Železný Brod, Na Vápence. 

Individuální přístup ve výuce zdůraznili 3 respondenti, a to MŠ Zásada, ZŠ a MŠ Huntířov a MŠ Železný 

Brod, Stavbařů.  
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Školy byly dále úspěšné v matematických soutěžích (4 respondenti). ZŠ Pěnčín měla své zástupce v 

celostátním kole soutěže o finanční gramotnosti, Masarykova ZŠ Zásada a ZŠ a MŠ Huntířov se 

zapojily do republikové hry „Matematický klokan“. SVČ Mozaika Železný Brod vyslalo zástupce na 

soutěž T-profi (stavba stroje podle plánku s výpočty).  

Tři mateřské školy v dotazníku uvedly prolínání matematické gramotnosti v každodenní řízené 

činnosti dětí a osvojení základních matematických schopností (MŠ Pěnčín, MŠ Zásada, MŠ Železný 

Brod, Na Vápence). 

Na dvou základních školách proběhla řada školení pedagogických pracovníků zaměřených na 

matematiku, popř. na Hejného metodu (ZŠ Železný Brod, Školní a ZŠ Železný Brod, Pelechovská). 

ZŠ a MŠ Huntířov využívá k procvičování matematických dovedností počítačové programy, ZŠ Pěnčín 

zase úspěšně absolvovala testování České školní inspekce zaměřené na matematické úlohy. 

 

2.3 V čem by se mohla škola zlepšit 

Nejvíce respondentů (tj. 4 respondenti) vidí prostor pro zlepšení v oblasti modernizace výuky, využití 

moderních technologií a nových matematických pomůcek (ZŠ a MŠ Huntířov, MŠ Železný Brod, 

Stavbařů, SVČ Mozaika Železný Brod a MŠ Železný Brod, Na Vápence). 

MŠ Pěnčín by chtěla do výuky více zařazovat činnosti s matematickou představivostí a logickým 

myšlením. Masarykova ZŠ Zásada cítí potřebu zajistit vzdělávací semináře pro své pedagogy. ZŠ 

Pěnčín chce v budoucnu podporovat multidisciplinární aktivity a ZŠ Železný Brod, Pelechovská stojí 

před problémem, kde sehnat dalšího pedagoga „zapáleného“ pro matematiku. 

 

2.4 V čem potřebuje škola pomoci, aby se mohla zlepšit 

Nejčastěji školy uváděly nedostatek finančních prostředků (6 respondentů).  Finance na zakoupení 

pomůcek shání MŠ Zásada, MŠ Železný Brod, Stavbařů (především na nákup pracovních listů a 

pomůcek pro individuální činnost) a ZŠ a MŠ Huntířov (zejména nákup nových interaktivních 

programů na procvičování matematických dovedností). Finance na podporu technického zázemí 

potřebuje ZŠ Pěnčín, MŠ Železný Brod, Stavbařů (nákup barevné kopírky) a MŠ Železný Brod, Na 

Vápence (nákup interaktivní tabule). ZŠ Koberovy by finanční prostředky použila na externí projekty. 

Dále projevily školy zájem o další školení/informace, popř. o přípravu pedagogů na práci s IT 

technikou ve výuce (3 respondenti – ZŠ Pěnčín, SVČ Mozaika Železný Brod, MŠ Železný Brod, Na 

Vápence). 

ZŠ Pěnčín jako jediná měla zájem o personální podporu, MŠ Zásada zase o menší počet dětí ve 

třídách mateřské školy.  

 

3. Rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech 

3.1 V čem byla škola úspěšná 
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Dotazované školy se snaží své žáky/děti zapojit do různých činností a rozvíjet tak jejich další potenciál 

(7 respondentů).  ZŠ a MŠ Huntířov nabízí v hudební výchově možnost vlastního hudebního 

přednesu, ve výtvarné výchově zase možnost si vyzkoušet různé techniky. ZŠ Železný Brod, Školní pro 

žáky 6. tříd zachovává pracovní činnosti ve školních dílnách. ZŠ Pěnčín nabízí práci na projektu pro 

zlepšení bezprostředního okolí školy „Škola pro udržitelný život“. V mateřských školách se zaměřují 

především na všestranný rozvoj dětí a podněcování zájmu dětí o další vzdělávání pomocí různorodých 

činností (výtvarných, pracovních, hudebních atd.), a to jak kolektivně, tak i individuálně (MŠ Železný 

Brod, Stavbařů, MŠ Železný Brod, Na Vápence, MŠ Pěnčín a MŠ Zásada). 

Řada škol nabízí různé volnočasové aktivity (do dotazníku to však uvedli pouze 4 respondenti), např. 

ZŠ a MŠ Huntířov založila Badatelský klub, v MŠ Železný Brod, Slunečná dochází všechny děti na 

cvičení „Děti na startu“. Volnočasové aktivity samozřejmě nabízí i SVČ Mozaika Železný Brod a ZUŠ 

Železný Brod, jedná se o volnočasová zařízení. 

Čtyři respondenti zdůraznili individuální přístup ve výuce, a to MŠ Zásada, MŠ Železný Brod, Stavbařů, 

MŠ Železný Brod, Na Vápence a ZUŠ Železný Brod. 

Aby byl podpořen rozvoj slabších žáků, bylo na některých školách zavedeno pravidelné doučování (2 

respondenti). Jedná se o ZŠ Koberovy a ZŠ Železný Brod, Pelechovská. 

ZUŠ Železný Brod zdůraznila vysokou úroveň individuálního uměleckého vzdělávání, MŠ Železný 

Brod, Stavbařů pak zase kolektivní i individuální logopedickou péči. SVČ Mozaika Železný Brod 

vyzdvihlo zejména úspěchy rukodělných a technických kroužků. 

 

3.2 Co proběhlo dobře 

Nejlépe respondenti hodnotili svoji prezentaci na veřejnosti (4 respondenti). ZŠ Pěnčín zmínila 

vánoční dílničky, setkávání s důchodci či rodinnou soutěž ve zdobení tradičních perníků. ZŠ a MŠ 

Huntířov se pravidelně zapojuje do programu obce i místních spolků. MŠ Železný Brod, Na Vápence 

pořádá úspěšné hudební vystoupení pro rodiče či prezentuje výsledky výtvarných a pracovních 

činností dětí na výstavě. MŠ Zásada se opět pravidelně podílí na dění v obci, např. pořádá tradiční 

Jarmareček, vánoční i velikonoční dílničky. 

Kladně školy hodnotily účast na různých soutěžích (3 respondenti). ZUŠ Železný Brod zaznamenala 

úspěchy v uměleckých soutěžích hudebního i dramatického zaměření, včelařský kroužek ze SVČ 

Mozaika Železný Brod se zase tradičně zúčastnil prestižní soutěže Zlatá včela. Zástupci z Masarykovy 

ZŠ Zásada se umístili na předních příčkách v dopravní soutěži a v 1. pomoci. 

Dvě školy (ZŠ Pěnčín a MŠ Zásada) zdůraznily spolupráci s rodiči žáků/dětí. Na MŠ Zásada proběhla i 

dotazníková anketa ohledně spokojenosti rodičů s prací mateřské školy. 

Individuální přístup ve výuce uvedli 2 respondenti, a to MŠ Železný Brod, Na Vápence a MŠ Železný 

Brod, Stavbařů. 

V dotazníku byly uvedeny i různé druhy spolupráce, např. sdílení zkušeností pedagogů z ostatních 

mateřských škol (MŠ Zásada) či beseda s odborníky (ZŠ Železný Brod, Pelechovská). 

ZŠ a MŠ Huntířov kladně hodnotila i pořízení mikroskopu pro badatelský kroužek a praktické činnosti 

v přírodě. 
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3.3 V čem by se mohla škola zlepšit 

Odpovědi na tuto otázku byly značně různorodé. Nejčastěji by školy chtěly navázat větší spolupráci 

s rodiči (3 respondenti – MŠ Zásada, MŠ Železný Brod, Na Vápence a ZŠ a MŠ Huntířov). 

Především mateřské školy pak kladly důraz na podporu samostatnosti u dětí (2 respondenti). Častěji 

by chtěly zařazovat samostatnou práci, zlepšit u dětí samoobsluhu či schopnost rozhodování při 

řešení problému (MŠ Železný Brod, Stavbařů a MŠ Železný Brod, Na Vápence). 

MŠ Pěnčín v dotazníku představila plán vytvořit koutky s činnostmi pro volné hry dětí (čtecí, hudební, 

polytechnické apod.) SVČ Mozaika Železný Brod vidí prostor pro zlepšení v propagaci toho, co pro 

každého jednotlivce dané SVČ nabízí. Na ZŠ Železný Brod, Pelechovská by chtěli žáky více motivovat 

k odpovědnosti za své vzdělání, na ZŠ Pěnčín zase podpořit tvořivost žáků. ZŠ a MŠ Huntířov by 

v budoucnu chtěla zajistit konkrétní „výstupy“ z činnosti badatelského klubu, které by si žáci mohli 

odnést. 

 

3.4 V čem potřebuje škola pomoci, aby se mohla zlepšit 

Nejvíce respondentů (3 respondenti) uvedlo jako největší pomoc pro školu rozvinutější spolupráci 

s rodiči. Na MŠ Železný Brod, Stavbařů a MŠ Železný Brod, Na Vápence by dokonce rádi pořádali pro 

rodiče různé přednášky či besedy s odborníky, např. psychologem, pracovníkem pedagogicko-

psychologické poradny ad. 

Jako další bod školy nejčastěji uváděly opět nedostatek financí (3 respondenti). MŠ Železný Brod, 

Slunečná by chtěla podpořit pohybové aktivity dětí přístavbou tělocvičny, ZŠ a MŠ Huntířov by 

finanční prostředky využila na zakoupení hudebních nástrojů a na realizaci hudebních pořadů pro 

děti. 

Další velkou oblastí, kde školy hledají pomoc, je zvýšení motivace žáků k učení (3 respondenti). ZŠ 

Železný Brod, Pelechovská by chtěla zajistit dostatek motivujících názorných pomůcek, MŠ Železný 

Brod, Stavbařů zase rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit (angličtina, muzikoterapie). ZŠ a MŠ Huntířov 

sází na zážitkovou pedagogiku, chtěla by do vyučování zahrnout programy od odborníků, např. různé 

pokusy, pozorování živé a neživé přírody ad. 

ZŠ Pěnčín projevila zájem o školení a metodickou podporu, SVČ Mozaika Železný Brod o možnosti 

další propagace své činnosti. 

 

4. Další potřeby rozvoje školy 

4.1 V čem byla škola úspěšná 

Školy byly úspěšné především v zajištění materiálního a technického vybavení (3 respondenti), např. 

na ZŠ Pěnčín vybudovali novou IT infrastrukturu školy, SVČ Mozaika Železný Brod získalo nové 

technologie. 
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Dva respondenti byli úspěšní v získání finančních prostředků, a to jak z „Šablon“ (MŠ Železný Brod, Na 

Vápence), tak z jiných zdrojů (MŠ Zásada). 

Školy dále v dotazníku uváděly podporu sportu (ZŠ Pěnčín) či podporu zručnosti dětí a seznamování 

s řemesly (MŠ Železný Brod, Stavbařů). 

 

4.2 Co proběhlo dobře 

Školy pozitivně hodnotily především budování dobré image školy (2 respondenti). ZŠ Železný Brod, 

Pelechovská se podařilo nejen zvýšit zájem o školu, ale i přilákat větší počet žáků ke studiu. 

V souladu s předchozí otázkou „V čem byla škola úspěšná“ dva respondenti zhodnotili zlepšující se 

vybavení školy (ZUŠ Železný Brod a SVČ Mozaika Železný Brod). 

Další odpovědi byly značně různorodé. SVČ Mozaika Železný Brod kvitovalo otevření dalších kroužků, 

MŠ Železný Brod, Stavbařů exkurze do řemeslných a výtvarných dílen, ZŠ Pěnčín zase spolupráci s TJ. 

Sokol Skuhrov. MŠ Železný Brod, Na Vápence zdůraznila kvalitní spolupráci se školním asistentem, ZŠ 

Pěnčín využívání školních notebooků učiteli při výuce a MŠ Pěnčín zase zabezpečení budovy mateřské 

školy. 

 

4.3 V čem by se mohla škola zlepšit 

Nejvíce respondentů (6 respondentů) vidí prostor pro zlepšení v modernizaci výuky. Jedná se např. o 

moderní výukové metody (MŠ Železný Brod, Na Vápence), dostatek vzdělávacích programů (MŠ 

Koberovy) či nové didaktické pomůcky (MŠ Pěnčín). Samostatnou oblast pak tvoří modernizace IT (ZŠ 

Železný Brod, Školní, Masarykova ZŠ Zásada a ZŠ Pěnčín). Školy by chtěly přejít na nové služby a 

technologie, vylepšit počítačovou infrastrukturu a efektivně využít potenciálu ICT nástrojů pro 

výukové účely a větší zapojení žáků. 

Další odpovědi v dotazníku odkazovaly na nutnost zlepšit prostorové podmínky škol (5 respondentů). 

ZUŠ Železný Brod si stěžovala na nevyhovující technický stav budovy a ZŠ Pěnčín na špatné podmínky 

pro atletiku (chtěli by multifunkční hřiště). Na ZŠ Koberovy a Masarykově ZŠ Zásada potřebují novou 

tělocvičnu a v SVČ Mozaika Železný Brod další prostory pro svoji činnost. 

Dále by školy opět chtěly navázat větší spolupráci s rodiči a zvýšit svoji aktivitu v komunikaci 

s veřejností (2 respondenti). 

Dva respondenti v dotazníku uvedli snahu o podporu technických oborů. ZŠ a MŠ Huntířov podporuje 

polytechnickou výchovu, pracovní činnosti a chtěla by zbudovat pracovní kout pro děti. MŠ Železný 

Brod, Stavbařů by ráda navázala spolupráci se SUPŠS. 

Masarykova ZŠ Zásada by chtěla zlepšit vybavení jazykové učebny. 

 

4.4 V čem potřebuje škola pomoci, aby se mohla zlepšit 

Nejvíce škol uvedlo potřebu stavebních úprav budovy či pozemku (7 respondentů). Zlepšit technický 

stav budovy potřebují na ZUŠ Železný Brod. Rekonstrukci rozvodů elektřiny musí vyřešit i SVČ 
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Mozaika Železný Brod. ZŠ a MŠ Huntířov by ráda vybudovala zázemí pro polytechnickou výchovu, MŠ 

Železný Brod, Stavbařů zase pocitový chodníček. ZŠ Koberovy a Masarykova ZŠ Zásada by chtěly 

novou tělocvičnu, ZŠ Pěnčín má v plánu realizovat projekt multifunkčního hřiště. 

Dále respondenti v dotazníku nejčastěji uváděli nedostatek finančních prostředků na další aktivity (7 

respondentů).  MŠ Koberovy by finance využila na pořízení dalších vzdělávacích programů, MŠ 

Železný Brod, Na Vápence zase na didaktické pomůcky a IT techniku pro výuku dětí. ZŠ Pěnčín chce 

finančně podpořit vznik školní studovny, ZŠ Železný Brod, Pelechovská akce typu Pelechovské hry, 

dětský den, vánoční dílničky aj. MŠ Železný Brod, Stavbařů by ráda pořídila další vybavení (pracovní 

stůl, malířské stojany, interaktivní tabuli, iPAD), ZŠ a MŠ Huntířov by finanční prostředky využila na 

zázemí polytechnické výchovy. Masarykova ZŠ Zásada by potřebovala finance na nákup IT techniky. 

ZŠ Železný Brod, Školní by uvítala pomoc s administrativou žádosti do projektu IROP. MŠ Železný 

Brod, Na Vápence by zase ráda sdílela zkušenosti s ostatními pedagogy mateřských škol a má zájem i 

o další vzdělávání učitelek, a to především v oblasti polytechnického vzdělávání dětí. 

 

Za realizační tým zpracovala Mgr. Tereza Červenková 

28.3.2019 

 

 

 

 


