
 

 
Projekt: Společﾐá řešeﾐí pro lepší učeﾐí 

Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 

 

 

Aﾐalýza základﾐího školství v OPR Karviﾐá 

pro přípravu Lokálﾐí strategie rozvoje vzděláváﾐí 
 

 

Aﾐalýza statistiIkýIh dat a SWOT aﾐalýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

OBSAH 

 

A. ÚVOD ................................................................................................................................... 3 

B. KLÍČOVÁ )JIŠTĚNÍ )E STATISTIK ............................................................................................. 4 

C. ANALÝ)A STATISTICKÝCH DAT )Š V ORP KARVINÁ.................................................................. 5 

C 1.  Tříd┞ a žáIi .................................................................................................................................. 5 

C 1.1 Vývoj počtu tříd ............................................................................................................................. 5 

C 1.2 Vývoj počtu žáků ........................................................................................................................... 8 

C 2.  Iﾐtegrovaﾐí žáIi se zdravotﾐíﾏ postižeﾐíﾏ .............................................................................. 11 

C 2.1 Vývoj počtu iﾐtegrovaﾐýIh žáků ................................................................................................. 11 

C 2.2 Iﾐtegrovaﾐí žáIi podle druhu postižeﾐí ....................................................................................... 13 

C 3.  OpakujíIí žáIi ............................................................................................................................ 20 

C 4.  ŽáIi se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi ふSVPぶ ................................................................... 23 

C 4.1 ŽáIi se SVP .................................................................................................................................. 23 

C 4.2 ŽáIi se SVP a iﾐdividuálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi pláﾐ┞ ふIVPぶ ................................................................ 24 

C 5.  ŽáIi ve vzděláváﾐí v zahraﾐičí ................................................................................................... 27 

C 6.  OdIházejíIí a přeIházejíIí žáIi .................................................................................................. 29 

C 6.1 ŽáIi odIházejíIí ze )Š .................................................................................................................. 29 

C 6.2 ŽáIi přeIházejíIí ﾐa SŠ z ヵ. ročﾐíku )Š ......................................................................................... 31 

D. SWOT ANALÝ)A .................................................................................................................. 32 

 

  



3 

 

A. ÚVOD 

Účeleﾏ tohoto dokuﾏeﾐtu je posk┞tﾐutí iﾐforﾏaIí a dat pro přípravu Lokálﾐí strategie rozvoje vzděláváﾐí 
v ráﾏIi projektu „Společﾐá řešeﾐí pro lepší učeﾐí“ ふreg.č. CZ.1.07/1.1.00/46.0006). 

Účastﾐíkeﾏ projektu je ヱヲ základﾐíIh škol z ﾏěsta Karviﾐá, )Š DětﾏaroviIe a )Š Stoﾐava. 

StatistiIké údaje jsou zpraIováﾐ┞ za všeIhﾐ┞ základﾐí školy ﾐa úzeﾏí oHIe s rozšířeﾐou půsoHﾐostí ふORPぶ 
Karviﾐá. Toto úzeﾏí zahrﾐuje i oHeI PetroviIe, jejíž základﾐí škola ﾐeﾐí součástí projektu, ﾐiIﾏéﾐě údaje 
za ni jsou z důvodu zaIhováﾐí úzeﾏﾐí statistik┞ zapraIováﾐ┞ do kapitol┞ C tohoto dokuﾏeﾐtu. 

Statistické údaje o základﾐíIh školáIh za ORP Karviﾐá H┞l┞ zpraIováﾐ┞ z agregovaﾐýIh výkazů o základﾐíIh 
školáIh ﾐa úzeﾏí jedﾐotlivýIh oHIí ふtj. Karviﾐá, DětﾏaroviIe, Stoﾐava a PetroviIeぶ za oHdoHí školﾐíIh let 
ヲヰヱヰ/ヱヱ až ヲヰヱヴ/ヱヵ. )a účeleﾏ srovﾐáﾐí vývojovýIh teﾐdeﾐIí H┞l┞ zpraIováﾐ┞ ideﾐtiIké statistik┞ také pro 
Moravskoslezský kraj ふMS krajぶ a Českou repuHliku ふČRぶ, jejiIhž zdrojeﾏ H┞l┞ v┞Hraﾐé taHulk┞ ze Statistik┞ 
školství Miﾐisterstva školství, ﾏládeže a tělovýIhov┞ ふMŠMT ČRぶ dostupﾐé oﾐliﾐe ﾐa 
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp. )droj údajů ふčíslo příslušﾐé taHulk┞ぶ je uvedeﾐ vžd┞ pod popsa-

ﾐou iﾐforﾏaIí v kapitole C. 

Údaje H┞l┞ zpraIováﾐ┞ vžd┞ ふjak pro ORP Karviﾐá, tak pro MS kraj i ČRぶ za Hěžﾐé tříd┞ základﾐíIh škol. Na 
úzeﾏí OPR Karviﾐá se ﾐaIhází pouze jedﾐa speIiálﾐí třída s ヵ žák┞. Údaje o speIiálﾐíIh třídáIh ﾐeH┞l┞ do 
statistiIkýIh aﾐalýz zahrﾐut┞. 

Poděkováﾐí 

)praIovatel tohoto dokuﾏeﾐtu děkuje účastﾐíkůﾏ projektu za spolupráIi při jeho zpraIováﾐí, zejﾏéﾐa 
pak paﾐí Petře Kaﾐtorové a paﾐí MarIele Kraslové za koordiﾐaIi výstupů a součiﾐﾐost při získáváﾐí pod-

kladů, zástupIůﾏ základﾐíIh škol za Ieﾐﾐé připoﾏíﾐk┞ v průHěhu zpraIováﾐí a paﾐí Naděždě Koﾏíﾐkové 
za laskavé posk┞tﾐutí agregovaﾐýIh statistiIkýIh výkazů o základﾐíIh školáIh. 

Kontakt na zpracovatele: 

 

 

 
RPIC-ViP, s.r.o. 

Výstavﾐí Β  

709 00 Ostrava 

www.rpic-vip.cz 

www.silnepracoviste.cz 

 

 

Ing. Marek Gavenda 

tel. +420 595 176 831 

e-mail: gavenda@rpic-vip.cz 

 

 

 

 

 

  

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
http://www.rpic-vip.cz/
http://www.silnepracoviste.cz/
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B. KLÍČOVÁ )JIŠTĚNÍ ZE STATISTIK 

)a posledﾐíIh ヵ let ﾏezi školﾐíﾏi let┞ ヲヰヱヰ/ヱヱ a ヲヰヱヴ/ヱヵ: 

 Na )Š v ORP Karviﾐá došlo ke sﾐížeﾐí počtu tříd o -5,7% (v MS kraji to bylo zvýšeﾐí o +ヱ,ヴ% a v ráﾏIi 
Ielé ČR zvýšeﾐí o +ヵ,ヶ%) – v aHsolutﾐíﾏ v┞jádřeﾐí se sﾐížil počet tříd v ORP Karviﾐá o ヱヴ 

 Na )Š v ORP Karviﾐá došlo ke sﾐížeﾐí počtu žáků o -4,5% (v MS kraji to H┞lo zvýšeﾐí o +3,6% a v ráﾏIi 
Ielé ČR zvýšeﾐí o +Γ,ヲ%ぶ - v aHsolutﾐíﾏ v┞jádřeﾐí se sﾐížil počet žáků v ORP Karviﾐá o 234 

 K pozitivﾐí ﾏeziročﾐí zﾏěﾐě počtu žáků ﾐa )Š v OPR Karviﾐá došlo pouze ve školﾐíﾏ roIe 2014/15, 

kd┞ se počet žáků zvýšil oproti předIhozíﾏu školﾐíﾏu roku o 1,0% (v MS kraji to bylo o 2,1% a v ČR o 
3,4%) 

 Počet žáků ﾐa třídu ve školﾐíﾏ roIe 2014/15 v ORP Karviﾐá H┞l ヲヱ,ヴΓ žáků/třída, Iož H┞la ﾏírﾐě v┞šší 
hodﾐota ﾐež v MS kraji ふヲヰ,Γヱぶ i ﾐež v ČR ふヲヰ,ΒΓぶ 

 Podíl iﾐtegrovaﾐýIh žáků ﾐa Ielkovéﾏ počtu žáků HěžﾐýIh tříd každoročﾐě ﾐarůstá - ve školﾐíﾏ roce 

ヲヰヱヴ/ヱヵ tvořili tito žáIi v ORP Karviﾐá 6,5% všeIh žáků HěžﾐýIh tříd ﾐa )Š ふv MS kraji to bylo 7,5% a 

v ČR ヵ,ヶ%ぶ 

 Oproti školﾐíﾏu roku ヲヰヱヰ/ヱヱ došlo ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ ke zvýšeﾐí počtu iﾐtegrovaﾐýIh posti-

žeﾐýIh žáků v OPR Karviﾐá o cca +17%; v MS kraji to bylo o +27% a v ČR o +ンン% 

 Počet iﾐtegrovaﾐýIh žáků ﾐa třídu ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ v ORP Karviﾐá H┞l ヱ,ンΓ iﾐtegrovaﾐýIh žá-
ků/třída; v MS kraji to bylo 1,54 a v ČR ヱ,ヱヶ 

 Nejpočetﾐějšíﾏi skupiﾐaﾏi iﾐdividuálﾐě iﾐtegrovaﾐýIh žáků v ORP Karviﾐá jsou: 

o žáIi s poruIhaﾏi učeﾐí ふve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ to H┞lo ヶヲ,Β% všeIh iﾐtegrovaﾐýIh žákůぶ 

o vadaﾏi řeči (11,1%) a  

o poruIhaﾏi Ihováﾐí (9,2%) 

o v relativﾐíﾏ v┞jádřeﾐí ﾐejvíIe v posledﾐíIh leteIh přiHývají žáIi s ﾏeﾐtálﾐíﾏ postižeﾐíﾏ (ve 

školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ to H┞lo 5,2% všeIh iﾐtegrovaﾐýIh žákůぶ 

 Každoročﾐě v ORP Karviﾐá opakuje ročﾐík okolo 80 žáků )Š a představují tak IIa 1,5% Ielkového po-

čtu žáků  - Iož je ヲkrát víIe ﾐež v MS kraji ﾐeHo ČR 

 ŽáIi se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi (SVPぶ představují v ORP Karviná 7,7% všeIh žáků )Š 

 Cca 45% žáků se SVP v ORP Karviﾐá ﾏá zpraIováﾐ┞ iﾐdividuálﾐí vzdělávaIí pláﾐ┞ ふIVPぶ 

 Na )Š v ORP Karviﾐá se ve srovﾐáﾐí s MS krajeﾏ i ČR v ﾏeﾐší ﾏíře pracuje s ﾏožﾐostﾏi iﾐdividuál-

ﾐíIh vzdělávaIíIh pláﾐů ふIVPぶ pro žák┞ se SVP 

 Vzděláváﾐí v zahraﾐičí ﾐeHo v zahraﾐičﾐí škole ﾐavštěvuje IIa 60 žáků z ORP Karviﾐá - jejiIh počet 
každoročﾐě ﾐarůstá 

 Až 10% odIházejíIíIh žáků ze )Š v ORP Karviﾐá odIhází dříve ﾐež po aHsolvováﾐí Γ. ročﾐíku )Š - Iož je 
ヲkrát víIe ﾐež v MS kraji ﾐeHo ČR  

 V ORP Karviﾐá přešlo ve školﾐíﾏ r. ヲヰヱン/ヱヴ z ヵ. ročﾐíků )Š ﾐa středﾐí škol┞ 4,8% žáků z ヵ. ročﾐíků 

(v  MS kraji to bylo 6,2% a v ČR 8,5%) 
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C. ANALÝ)A STATISTICKÝCH DAT )Š V ORP KARVINÁ 

C 1.  Třídy a žáIi 
C 1.1 Vývoj počtu tříd 

Mezi školﾐíﾏi rok┞ ヲヰヱヰ/ヱヱ a ヲヰヱヴ/ヱヵ došlo ﾐa )Š ﾐa úzeﾏí ORP Karviﾐá ke sﾐížeﾐí o 14 HěžﾐýIh tříd. 

V posledﾐíIh ン leteIh počet tříd )Š v ORP Karviﾐá stagﾐuje. )e statistik jak počtu tříd, tak počtu žáků ﾐa )Š 
je ve srovﾐáﾐí s MS krajeﾏ a Ielou ČR dlouhodoHě pozorovatelﾐé, že siIe v posledﾐíIh ン leteIh z důvodu 
deﾏografiIkýIh teﾐdeﾐIí doIhází k postupﾐéﾏu růstu, ﾐiIﾏéﾐě ﾐa úzeﾏí ORP Karviﾐá je ﾐástup této 
teﾐdeﾐIe vůči MS kraji i ČR opožděﾐý IIa o ヲ rok┞ a současﾐě ﾐárůst je výrazﾐě ﾏeﾐší. Současﾐě se před-

pokládá, že teﾐto ﾏírﾐý ﾐárůst ﾐeHude dlouhodoHý a opětovﾐě se Hude sﾐižovat. 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 
Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.3; upraveno 

 
Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.3; upraveno 

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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V průHěhu posledﾐíIh pěti let ﾏezi školﾐíﾏi rok┞ ヲヰヱヰ/ヱヱ a ヲヰヱヴ/ヱヵ došlo ﾐa základﾐíIh školáIh ﾐa úzeﾏí 
ORP Karviﾐá ke sﾐížeﾐí počtu tříd o -5,7% (v MS kraji to bylo zvýšeﾐí o +ヱ,ヴ% a v ráﾏIi Ielé ČR zvýšeﾐí o 
+5,6%).  

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.3; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.3; upraveno 

 

  

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/


7 

 

Podíl tříd ヱ. stupﾐě je ﾐa úzeﾏí ORP Karviﾐá ﾐižší ﾐež je toﾏu v MS kraji i ČR, Iož je způsoHeﾐo opět 
zejﾏéﾐa deﾏografiIkýﾏ vývojeﾏ ふﾐižší počt┞ žáků vstupujíIíIh do základﾐího školství z důvodu ﾐižší po-

rodﾐosti i většíﾏ podíleﾏ ﾏigraIe rodiﾐ často s ﾏalýﾏi dětﾏiぶ.  

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.3; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.3; upraveno 

  

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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C 1.2 Vývoj počtu žáků 

Mezi školﾐíﾏi rok┞ 2010/11 a 2014/15 došlo ﾐa základﾐíIh školáIh ﾐa úzeﾏí ORP Karviﾐá ke sﾐížeﾐí po-

čtu žáků ﾐa základﾐíIh školáIh ふv HěžﾐýIh třídáIhぶ o -234.   

Ve sledovaﾐéﾏ oHdoHí od školﾐího roku ヲヰヱヰ/11 došlo k pozitivﾐí ﾏeziročﾐí zﾏěﾐě počtu žáků ﾐa )Š 
v OPR Karviﾐá pouze ve školﾐíﾏ roIe 2014/15, kd┞ se počet žáků zvýšil oproti předIhozíﾏu školﾐíﾏu roku 

o 1,0% (v MS kraji to bylo o 2,1% a v ČR o ン,ヴ%ぶ. Současﾐě ve všeIh předešlýIh leteIh ve sledovaﾐéﾏ 
oHdoHí byla ﾏeziročﾐí zﾏěﾐa počtu žáků v ORP Karviﾐá ﾐegativﾐí ふv MS kraji a ČR H┞l v předešlýIh sledo-

vaﾐýIh leteIh ﾏeziročﾐí rozdíl pozitivﾐí – s výjiﾏkou školﾐího roku ヲヰヱヱ/ヱヲ v případě MS kraje). 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.4; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.4; upraveno 

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/


9 

 

 

V průHěhu posledﾐíIh pěti let ﾏezi školﾐíﾏi rok┞ ヲヰヱヰ/ヱヱ a ヲヰヱヴ/ヱヵ došlo ﾐa základﾐíIh školáIh ﾐa úzeﾏí 
ORP Karviﾐá ke sﾐížeﾐí počtu žáků v HěžﾐýIh třídáIh )Š o -4,5% (v MS kraji to H┞lo zvýšeﾐí o +3,6% a 

v ráﾏIi Ielé ČR zvýšeﾐí o +Γ,ヲ%ぶ. Ještě větší rozdíl┞ ﾏezi ORP Karviﾐá a refereﾐčﾐíﾏi regioﾐ┞ jsou u vývoje 
počtu žáků ヱ. stupﾐě. 

Počet žáků ﾐa třídu ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ v ORP Karviﾐá H┞l ヲヱ,ヴΓ žáků/třída, Iož H┞la ﾏírﾐě v┞šší 
hodnota ﾐež v MS kraji (20,91) i ﾐež v ČR ふヲヰ,ΒΓぶ. 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.4; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.4; upraveno 

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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Podíl žáků ヱ. stupﾐě je ﾐa úzeﾏí ORP Karviﾐá ﾐižší ﾐež je toﾏu v MS kraji i ČR, Iož je způsoHeﾐo opět 
zejﾏéﾐa deﾏografiIkýﾏ vývojeﾏ ふﾐižší počt┞ žáků vstupujíIíIh do základﾐího školství z důvodu ﾐižší po-

rodﾐosti i většíﾏ podíleﾏ ﾏigraIe rodiﾐ často s ﾏalýﾏi dětﾏiぶ.  

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.4; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.4; upraveno 

  

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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C 2.  Iﾐtegrovaﾐí žáIi se zdravotﾐíﾏ postižeﾐíﾏ 

C 2.1 Vývoj počtu iﾐtegrovaﾐýIh žáků 

Mezi školﾐíﾏi rok┞ ヲヰヱヰ/ヱヱ a ヲヰヱヴ/ヱヵ došlo ﾐa základﾐíIh školáIh ﾐa úzeﾏí ORP Karviﾐá ke zvýšeﾐí po-

čtu zdravotﾐě postižeﾐýIh žáků iﾐtegrovaﾐýIh do HěžﾐýIh tříd ﾐa základﾐíIh školáIh ふv HěžﾐýIh třídáIhぶ o 
+48 a týkalo se hlavﾐě žáků ヲ. stupﾐě.  Oproti školﾐíﾏu roku ヲヰヱヰ/ヱヱ tak došlo ke zvýšeﾐí počtu integro-

vaﾐýIh žáků o cca +17%; v MS kraji to bylo o +27% a v ČR o +ンン%. 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 

Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.6.1; upraveno 

http://www.uiv.cz/
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Podíl iﾐtegrovaﾐýIh žáků ﾐa Ielkovéﾏ počtu žáků HěžﾐýIh tříd každoročﾐě ﾐarůstá. Ve školﾐíﾏ roIe 
ヲヰヱヴ/ヱヵ tvořili tito žáIi v ORP Karviﾐá 6,5% všeIh žáků HěžﾐýIh tříd ﾐa )Š ふv MS kraji to bylo 7,5% a v ČR 
ヵ,ヶ%ぶ, přičeﾏž jejiIh podíl ﾐa ヲ. stupﾐi je dvojﾐásoHﾐý oproti ヱ. stupﾐi. 

Počet iﾐtegrovaﾐýIh žáků ﾐa třídu ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ v ORP Karviﾐá H┞l ヱ,ンΓ iﾐtegrovaﾐýIh žá-
ků/třída; v MS kraji to bylo 1,54 a v ČR ヱ,ヱヶ.  

 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.6.1; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.6.1; upraveno 

 

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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C 2.2 Iﾐtegrovaﾐí žáIi podle druhu postižeﾐí 

Nejpočetﾐějšíﾏi skupiﾐaﾏi iﾐdividuálﾐě iﾐtegrovaﾐýIh žáků v ORP Karviﾐá jsou žáIi s poruIhaﾏi učeﾐí (ve 

školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ to H┞lo ヶヲ,Β% všeIh iﾐtegrovaﾐýIh žákůぶ, vadaﾏi řeči (11,1%) a poruIhaﾏi Ihováﾐí 
(9,2%). V relativﾐíﾏ v┞jádřeﾐí ﾐejvíIe v posledﾐíIh leteIh přiHývají žáci s ﾏeﾐtálﾐíﾏ postižeﾐíﾏ ふve škol-

ﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ to H┞lo 5,2% všeIh iﾐtegrovaﾐýIh žákůぶ. 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; upraveno 

 
Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; upraveno 
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Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; upraveno 

 
Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; upraveno 
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ŽáIi s ﾏeﾐtálﾐíﾏ postižeﾐíﾏ 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ H┞lo do HěžﾐýIh tříd ﾐa )Š v ORP Karviﾐá iﾐtegrováﾐo Ielkeﾏ 17 žáků s ﾏeﾐtál-

ﾐíﾏ postižeﾐíﾏ ふv MS kraji to H┞lo ヱΓヱ a v ČR ヱ ヵヱヱ takovýIh žákůぶ a představovali 5,2% všeIh zdravotﾐě 
postižeﾐýIh iﾐtegrovaﾐýIh žáků ふv MS kraji to H┞lo ヲ,7% a v ČR ン,ン% z Ielkového počtu iﾐtegrovaﾐýIh 
žákůぶ. V ORP Karviﾐá se jedﾐá o 4. ﾐejčastější forﾏu postižeﾐí ふz Ielkeﾏ Γ sledovaﾐýIh; v MS kraji i ČR je 
ﾐa ヵ. ﾏístěぶ. Vzhledem k toﾏu, že ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヰ/ヱヱ H┞l ﾐa )Š v ORP Karviﾐá iﾐtegrováﾐ jeﾐ ヱ tako-

vý žák, je ﾐárůst v roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ výrazﾐě v┞šší ﾐež v MS kraji i ČR.  Současﾐě je v ORP Karviﾐá evidováﾐ 
ﾐejvětší treﾐd ﾐárůstu podílu žáků s tíﾏto postižeﾐíﾏ ﾐa Ielkovéﾏ počtu postižeﾐýIh žáků.   

 
Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.7.1; upraveno 

ŽáIi se sluIhovýﾏ postižeﾐíﾏ 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ H┞li do HěžﾐýIh tříd ﾐa )Š v ORP Karviﾐá iﾐtegrováﾐi Ielkeﾏ 2 žáIi se sluIhovýﾏ 
postižeﾐíﾏ ふv MS kraji to H┞lo Αヱ a v ČR ヶヴヵ takovýIh žákůぶ a představovali 0,6% všeIh zdravotﾐě postiže-

ﾐýIh iﾐtegrovaﾐýIh žáků ふv MS kraji to H┞lo ヱ,ヰ% a v ČR ヱ,ヴ% z Ielkového počtu iﾐtegrovaﾐýIh žákůぶ. 
V ORP Karviﾐá se jedﾐá o 9. ﾐejčastější forﾏu postižeﾐí ふz Ielkeﾏ Γ sledovaﾐýIh; v MS kraji na 7. a v ČR ﾐa 
8. ﾏístěぶ.  

 
Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.7.1; upraveno 

  

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/


16 

 

ŽáIi se zrakovýﾏ postižeﾐíﾏ 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ H┞lo do HěžﾐýIh tříd ﾐa )Š v ORP Karviﾐá iﾐtegrováﾐo Ielkeﾏ 7 žáků se zrakovýﾏ 
postižeﾐíﾏ ふv MS kraji to H┞lo ヴヲ a v ČR ヴΓヶ takovýIh žákůぶ a představovali 2,2% všeIh zdravotﾐě postiže-

ﾐýIh iﾐtegrovaﾐýIh žáků ふv MS kraji to H┞lo ヰ,ヶ% a v ČR ヱ,ヱ% z Ielkového počtu iﾐtegrovaﾐýIh žákůぶ. 
V ORP Karviﾐá se jedﾐá o 7. ﾐejčastější forﾏu postižeﾐí ふz Ielkeﾏ Γ sledovaﾐýIh; v MS kraji ﾐa Β. a v ČR ﾐa 

Γ. ﾏístěぶ.  

 
Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.7.1; upraveno 

ŽáIi s vadaﾏi řeči 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ H┞lo do HěžﾐýIh tříd ﾐa )Š v ORP Karviﾐá iﾐtegrováﾐo Ielkeﾏ 36 žáků s vadami 

řeči ふv MS kraji to H┞lo Βヲヰ a v ČR ヲ ンンΓ takovýIh žákůぶ a představovali 11,1% všeIh zdravotﾐě postiže-

ﾐýIh iﾐtegrovaﾐýIh žáků ふv MS kraji to H┞lo ヱヱ,ヶ% a v ČR ヵ,ヱ% z Ielkového počtu iﾐtegrovaﾐýIh žákůぶ. 
V ORP Karviﾐá se jedﾐá o 2. ﾐejčastější forﾏu postižeﾐí ふz Ielkeﾏ Γ sledovaﾐýIh; v MS kraji na 2. a v ČR ﾐa 
3. ﾏístěぶ.  

 
Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.7.1; upraveno 

  

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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ŽáIi s tělesﾐýﾏ postižeﾐíﾏ 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ H┞lo do HěžﾐýIh tříd ﾐa )Š v ORP Karviﾐá iﾐtegrováﾐo Ielkeﾏ 16 žáků s tělesﾐýﾏ 
postižeﾐíﾏ ふv MS kraji to H┞lo ヱヴヲ a v ČR ΓヲΑ takovýIh žákůぶ a představovali 4,9% všeIh zdravotﾐě posti-
žeﾐýIh iﾐtegrovaﾐýIh žáků ふv MS kraji i v ČR to H┞lo ヲ,ヰ% z Ielkového počtu iﾐtegrovaﾐýIh žákůぶ. V ORP 

Karviﾐá se jedﾐá o 5. ﾐejčastější forﾏu postižeﾐí ふz Ielkeﾏ Γ sledovaﾐýIh; v MS kraji i v ČR ﾐa ヶ. ﾏístěぶ.  

 
Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.7.1; upraveno 

ŽáIi s víIe vadaﾏi 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ H┞li do HěžﾐýIh tříd ﾐa )Š v ORP Karviﾐá iﾐtegrováﾐi Ielkeﾏ 3 žáIi s víIe vadaﾏi 
(v MS kraji to bylo 34 a v ČR Αヰヴ takovýIh žákůぶ a představovali 0,9% všeIh zdravotﾐě postižeﾐýIh iﾐte-

grovaﾐýIh žáků ふv MS kraji to bylo 0,5% a v ČR ヱ,ヵ% z Ielkového počtu iﾐtegrovaﾐýIh žákůぶ. V ORP Karviﾐá 
se jedﾐá o 8. ﾐejčastější forﾏu postižeﾐí ふz Ielkeﾏ Γ sledovaﾐýIh; v MS kraji ﾐa Γ. a v ČR ﾐa Α. ﾏístěぶ.  

 
Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.7.1; upraveno 

  

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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ŽáIi s poruchami učeﾐí 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ H┞lo do HěžﾐýIh tříd ﾐa )Š v ORP Karviﾐá iﾐtegrováﾐo Ielkeﾏ 204 žáků 
s poruIhaﾏi učeﾐí ふv MS kraji to H┞lo ヴ ΓΓヲ a v ČR ンヲ ヰΒヵ takovýIh žákůぶ a představovali 62,8% všeIh 
zdravotﾐě postižeﾐýIh iﾐtegrovaﾐýIh žáků ふv MS kraji to H┞lo to H┞lo Αヰ,ヴ% a v ČR Αヰ,ヰ% z Ielkového po-

čtu iﾐtegrovaﾐýIh žákůぶ. V ORP Karviﾐá se jedﾐá o 1. ﾐejčastější forﾏu postižeﾐí ふz Ielkeﾏ Γ sledovaﾐýIh; 
v MS kraji i v ČR také ﾐa ヱ. ﾏístěぶ.  

 
Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.7.1; upraveno 

ŽáIi s poruchami Ihováﾐí 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ H┞lo do HěžﾐýIh tříd ﾐa )Š v ORP Karviﾐá iﾐtegrováﾐo Ielkeﾏ 30 žáků 
s poruIhaﾏi učeﾐí ふv MS kraji to H┞lo ヵヴヲ a v ČR ヵ ンΒΒ takovýIh žákůぶ a představovali 9,2% všeIh zdravot-

ﾐě postižeﾐýIh iﾐtegrovaﾐýIh žáků ふv MS kraji to H┞lo to H┞lo Α,ヶ% a v ČR ヱヱ,Β% z Ielkového počtu iﾐte-

grovaﾐýIh žákůぶ. V ORP Karviﾐá se jedﾐá o 3. ﾐejčastější forﾏu postižeﾐí ふz Ielkeﾏ Γ sledovaﾐýIh; v MS 

kraji na 3. a v ČR ﾐa ヲ. ﾏístěぶ.  

 
Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.7.1; upraveno 

  

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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ŽáIi s autismem 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ H┞lo do HěžﾐýIh tříd ﾐa )Š v ORP Karviﾐá iﾐtegrováﾐo Ielkeﾏ 10 žáků 
s autismem (v MS kraji to bylo 260 a v ČR ヱ ΑヵΒ takovýIh žákůぶ a představovali 3,1% všeIh zdravotﾐě po-

stižeﾐýIh iﾐtegrovaﾐýIh žáků ふv MS kraji to H┞lo to H┞lo ン,Α% a v ČR ン,Β% z Ielkového počtu iﾐtegrovaﾐýIh 
žákůぶ. V ORP Karviﾐá se jedﾐá o 6. ﾐejčastější forﾏu postižeﾐí ふz Ielkeﾏ Γ sledovaﾐýIh; v MS kraji i v ČR ﾐa 
ヴ. ﾏístěぶ.  

 
Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu IX; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.7.1; upraveno 

  

http://www.uiv.cz/
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C 3.  OpakujíIí žáIi  
Každoročﾐě v ORP Karviﾐá opakuje ročﾐík okolo Βヰ žáků )Š a teﾐto počet je po Ielou doHu sledovaﾐého 
oHdoHí školﾐíIh let ヲヰヱヰ/ヱヱ až ヲヰヱヴ/ヱヵ staHilﾐí - ﾐa rozdíl od MS kraje i ČR, kde doIhází ke sﾐižováﾐí po-

čtu opakujíIíIh žáků ふv případě MS kraje výrazﾐěji.ぶ 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.20; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.20; upraveno 

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.20; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.20; upraveno 

 

  

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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I kd┞ž se každoročﾐí počet opakujíIíIh žáků v ORP Karviﾐá ふIIa Βヰ opakujíIíIh žáků ročﾐěぶ ﾐezdá v aHso-

lutﾐíﾏ v┞jádřeﾐí v┞soký, ve srovﾐáﾐí s MS krajeﾏ i ČR je jejiIh relativﾐí podíl ﾐa Ielkovéﾏ počtu žáků 

v ORP Karviﾐá dvojﾐásoHﾐý a tvoří staHilﾐě IIa ヱ,ヵ% všeIh žáků. Teﾐto výrazﾐě v┞šší podíl ﾏá ﾐásledﾐě 
dopad ﾐapříklad také do statistik žáků opouštějíIíIh základﾐí vzděláváﾐí po dokoﾐčeﾐí Α. a Β. ročﾐíku zá-
kladﾐíIh škol, který je v případě ORP Karviﾐá ve srovﾐáﾐí s MS krajeﾏ a ČR rovﾐěž ﾏﾐoheﾏ v┞šší.   

 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu III; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.20; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.20; upraveno 

 

 

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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C 4.  ŽáIi se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi ふSVPぶ  
C 4.1 ŽáIi se SVP 

ŽáIi se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi (SVP) představují v ORP Karviﾐá 7,7% všeIh žáků )Š. Srovﾐáﾐí 
s MS krajeﾏ a ČR v této struktuře iﾐforﾏaIe Hohužel ﾐeH┞lo k datu zpraIováﾐí této aﾐalýz┞ k dispozici, 

stejﾐě tak jako údaje pro starší oHdoHí ﾐež školﾐí rok ヲヰヱヴ/ヱヵ.  

Větší podíl žáků se SVP je v Karviﾐé ふΒ,ヰ% žákůぶ, ﾐižší v ostatﾐíIh oHIíIh ORP Karviﾐá ふPetroviIe ヶ,Α%, 
DětﾏaroviIe ヵ,Γ% a Stoﾐava 6,0%).  

Z celkového počtu žáků se SVP je IIa ヲン% žáků se zdravotﾐíﾏi oﾏezeﾐíﾏi ふΓヱぶ; pouze jedeﾐ žák H┞l 
s použitíﾏ stávajíIíIh ﾏetodik ideﾐtifikováﾐ ze skupiﾐ┞ soIiálﾐě zﾐevýhodﾐěﾐýIh.  

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu XXIII; upraveno 

  

  

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu XXIII; upraveno 
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C 4.2 ŽáIi se SVP a iﾐdividuálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi pláﾐy ふIVPぶ 

Budeme-li považovat údaj z předIhozí kapitol┞, tj. že v ORP Karviﾐá H┞lo ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ ideﾐtifi-
kováﾐo ンΒΒ žáků se SVP, za relevaﾐtﾐí, pak 45% žáků se SVP ﾏá zpraIováﾐ┞ iﾐdividuálﾐí vzdělávaIí pláﾐ┞ 
ふIVPぶ. Jak již H┞lo v┞světleﾐo, údaje o Ielkovéﾏ počtu žáků se SVP ﾐejsou k datu zpraIováﾐí aﾐalýz┞ za MS 
kraj aﾐi Č k dispozici, nelze tedy v toﾏto sﾏěru porovﾐat poziIi )Š v ORP Karviﾐá. 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu XV; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.29.1; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.29.1; upraveno 

  

http://www.uiv.cz/
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Při posuzováﾐí statistik popisujíIí žák┞ se SVP a zároveň s IVP dojdeme k zajíﾏavéﾏu zjištěﾐí, že jejiIh 
počet v ORP Karviﾐá ﾐa rozdíl od MS kraje i ČR výzﾐaﾏﾐě klesá – ﾏezi školﾐíﾏi lety 2010/11 a 2014/15 

v ORP Karviﾐá jejiIh počet klesl o -34%, zatíﾏIo v MS kraji je víIeﾏéﾐě staHilﾐí a v ČR ﾐarostl o +ヱヵ%.  

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu XV; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.29.1; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.29.1; upraveno 

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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Pokud ted┞ vezﾏeﾏe za fakt prokazatelﾐé údaje, že podíl iﾐtegrovaﾐýIh žáků v ORP Karviﾐá představuje 
ヶ,ヵ% ﾐa Ielkovéﾏ počtu žáků ふa současﾐě v MS kraji Α,ン% a ČR ヵ,ヶ%ぶ a také skutečﾐost, že podíl opakují-
IíIh žáků v OPR Karviﾐá je dvojﾐásoHﾐý oproti MS kraji i ČR, pak se zdá, že ﾐa )Š v ORP Karviﾐá se ve srov-

ﾐáﾐí s MS krajeﾏ i ČR v ﾏeﾐší ﾏíře praIuje s ﾏožﾐostﾏi zavedeﾐí iﾐdividuálﾐíIh vzdělávaIíIh pláﾐů pro 
žák┞ se SVP. Podíl žáků se SVP a současﾐě s IVP představuje v ORP Karviﾐá ン,ヵ% všeIh žáků zatíﾏIo v MS 

kraji i ČR je to ヴ,Γ%. 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu XV; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.29.1; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.29.1; upraveno 

 

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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C 5.  ŽáIi ve vzděláváﾐí v zahraﾐičí  
Vzděláváﾐí v zahraﾐičí ﾐeHo v zahraﾐičﾐí škole ふpodle § ンΒ školského zákoﾐaぶ ﾐavštěvuje IIa ヶヰ žáků z ORP 

Karviﾐá. JejiIh počet každoročﾐě ﾐarůstá a ve srovﾐáﾐí s MS krajeﾏ a ČR je tendence vývoje jejiIh počtu 
v┞šší. 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu XIII; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.16.1; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.16.1; upraveno 

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu XIII; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.16.1; upraveno 

  

http://www.uiv.cz/
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C 6.  OdIházejíIí a přeIházejíIí žáIi  
C 6.1 ŽáIi odIházejíIí ze )Š 

Počet odIházejíIíIh žáků ze )Š je dáﾐ deﾏografiIkýﾏi teﾐdeﾐIeﾏi, které se odráží do věkové struktur┞ a 
počtu žáků jedﾐotlivýIh )Š. Oproti školﾐíﾏu roku ヲヰヰΓ/ヱヰ se ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱン/ヱヴ sﾐížil počet odIhá-
zejíIíIh žáků v ORP Karviﾐá o  -18% (v MS kraji pokles o -12% a v ČR o -10%). 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu I; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.17; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.17; upraveno 

 

http://www.uiv.cz/
http://www.uiv.cz/
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)ávažﾐýﾏ zjištěﾐíﾏ je skutečﾐost, že v ORP Karviﾐá až 10% odIházejíIíIh žáků odIhází dříve ﾐež po aHsol-

vováﾐí Γ. ročﾐíku )Š ふdo těIhto statistik ﾐejsou zahrﾐuti žáIi, kteří přeIhází po ヵ. ročﾐíku ﾐa SŠぶ. Podíl 
žáků odIházejíIíIh po ukoﾐčeﾐí Α. a Β. ročﾐíku je ve srovﾐáﾐí s MS krajeﾏ a ČR až dvojﾐásoHﾐý a 

s ﾐejvětší pravděpodoHﾐostí souvisí s v┞ššíﾏ podíleﾏ žáků, kteří v průHěhu základﾐí školﾐí doIházk┞ opa-

kují ročﾐík ふjejiIh podíl je rovﾐěž v případě ORP Karviﾐá přiHližﾐě dvojﾐásoHﾐýぶ. 

 

Zdroj dat: ORP Karviﾐá: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu I; MS kraj a ČR:  StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka 

C1.17; upraveno 

 

  

http://www.uiv.cz/
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C 6.2 ŽáIi přeIházejíIí ﾐa SŠ z ヵ. ročﾐíku )Š 

PřeIhod žáků převážﾐě z ヵ. ročﾐíků ﾐa středﾐí škol┞ ふpřeIhod┞ ze Α. ročﾐíků )Š se v ORP  Karviﾐá téﾏěř 
ﾐev┞sk┞tujíぶ je často diskutovaﾐou otázkou ve vztahu k dopadu ﾐa Ielkový počet žáků a odlivu víIe ﾐada-

ﾐějšíIh žáků ze základﾐíIh škol. Podíl těIhto žáků se v případě ORP Karviﾐá v posledﾐíIh leteIh ﾏírﾐě zvy-

šuje a ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱン/ヱヴ představovali tito žáIi 4,8% ze všeIh žáků ヵ. ročﾐíku )Š v ORP Karviﾐá ふv 
ﾐaprosté většiﾐě se jedﾐalo o žák┞ ze )Š ve ﾏěstě Karviﾐáぶ. Na druhou straﾐu teﾐto podíl je ﾐižší ve srov-

ﾐáﾐí s MS krajeﾏ ふヶ,ヲ%ぶ a ČR ふΒ,ヵ%ぶ. 

 

Zdroj dat: Výkaz┞ o )Š - souhrﾐ za oHeI; položka výkazu I; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.18; upraveno 

 

Zdroj dat: StatistiIká ročeﾐka školství; www.uiv.cz; tabulka C1.18; upraveno 

  

http://www.uiv.cz/
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D. SWOT ANALÝ)A 

Předkládaﾐá SWOT aﾐalýza vzešla z posouzeﾐí relevaﾐtﾐíIh dat a iﾐforﾏaIí posk┞tﾐutýIh v průHěhu ﾐěko-

lika jedﾐáﾐí praIovﾐíIh skupiﾐ a koﾏeﾐtářů zástupIů základﾐíIh škol zúčastﾐěﾐýIh v projektu.  

SWOT aﾐalýza ﾐepostihuje situaIi základﾐíIh škol v ORP Karviﾐá jako Ielku, ale je koﾐIipováﾐa 
s přihlédﾐutíﾏ k práIi s Iílovou skupiﾐou projektu, tj. se zﾐevýhodﾐěﾐýﾏi žák┞. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- zkušeﾐosti škol s praIí s iﾐtegrovaﾐýﾏi žák┞ 

- v┞soká ﾏíra iﾐtegraIe zﾐevýhodﾐěﾐýIh žáků 
do HěžﾐýIh tříd 

- úzká spolupráIe s pedagogicko-psychologickou 

poradﾐou ふPPPぶ a speIiálﾐíﾏ pedagogiIkýﾏ 
centrem (SPC) 

- zkušeﾐosti s ﾐastavováﾐíﾏ iﾐdividuálﾐíIh vzdě-
lávaIíIh pláﾐů ふIVPぶ zﾐevýhodﾐěﾐýIh žáků 

- e┝isteﾐIe přípravﾐýIh tříd 

- v┞soká ﾏíra / oIhota zapojeﾐí pedagogů do 
DVPP 

- podpora projektů ze straﾐ┞ zřizovatelů )Š 

 

- proHleﾏatiIké zapojeﾐí rodičů části žáků se 
SVP ふﾐekoﾏuﾐikaIe, ﾐev┞tvářeﾐí podﾏíﾐek 
k učeﾐí atd.ぶ a jejiIh ﾐízká ﾏotivaIe 

- část žáků se SVP ﾏálo zapojeﾐa 
v předškolﾐíﾏ vzděláváﾐí ﾐeHo 
v přípravﾐýIh třídáIh 

- oHtížﾐě uIhopitelﾐá defiﾐiIe soIiálﾐě zﾐe-

výhodﾐěﾐýIh žáků pro jejiIh ideﾐtifikaIi 

- fiﾐaﾐIováﾐí asisteﾐtů pedagoga ふﾐorﾏati-
vy) 

- ﾐedostatek školﾐíIh ps┞Ihologů ふliﾏitová-
ﾐo dotaIeﾏi pro škol┞ ﾐad ンヰヰ žáků a ヱヰ% 
zastoupeﾐíﾏ žáků se SVPぶ 

- fiﾐaﾐčﾐí, věIﾐá a orgaﾐizačﾐí podpora in-

kluzivﾐího přístupu ve školáIh 

- ﾐezﾐalost rodičů / rodiﾐ o ﾏožﾐosteIh dal-

ší podpor┞ pro žák┞ se SVP 

- přetížeﾐost při v┞praIováváﾐí posudků dětí 
v PPP a SPC 

- časový ﾐesoulad ﾏezi přijíﾏaIíﾏ řízeﾐíﾏ 
žáků se SVP do ヱ. tříd┞ ふledeﾐぶ a závazﾐýﾏ 
staﾐoviskeﾏ se zřízeﾐíﾏ fuﾐkIe PA kraj-

skýﾏ úřadeﾏ ふčerveﾐ-červeﾐeIぶ 

- adﾏiﾐistrativﾐí ﾐáročﾐost při řízeﾐí a reali-
zaIi projektů 

- podpora ふvzděláváﾐí, ﾏeﾐtoriﾐg, ﾏotivaIeぶ 
učitelůﾏ při práIi se žák┞ se SVP 
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- rozšířeﾐí spolupráIe se zařízeﾐíﾏi  předškolﾐí-
ho vzděláváﾐí při práIi se žák┞ se SVP 

- zapojeﾐí doHrovolﾐíků / NNO / stážistů ふstu-

deﾐtů PFぶ 

- zv┞šováﾐí kvalit┞ kariérﾐího poradeﾐství ふve 
spolupráIi  NNOぶ ﾐa )Š 

- zapojeﾐí soIiálﾐíIh partﾐerů v ráﾏIi práIe 
s iﾐtegrovaﾐýﾏi žák┞ ﾐa )Š 

- zaﾏěřeﾐí ﾐa preveﾐIi rizikového Ihováﾐí / so-

Iiálﾐě patologiIkýIh jevů 

- účelﾐější v┞užíváﾐí diagﾐostiIkýIh ﾐástrojů pro 
lepší / včasﾐou ideﾐtifikaIi žáků se SVP  

- koﾏuﾐikačﾐí strategie pro zapojováﾐí rodičů 
žáků se SVP 

- v┞užíváﾐí ﾐárodﾐíIh sítí pro práIi se žák┞ se 
SVP ふČeská odHorﾐá společﾐost pro iﾐkluzivﾐí 
vzděláváﾐí, www.majinato.cz atd.)  

- vzﾐikajíIí školﾐí kluH┞ 

- ﾏožﾐá příprava dalšího projektu – asistenti do 

škol z řad pedagogů ふi ﾐezaﾏěstﾐaﾐýIhぶ vzhle-

dem k proHleﾏatičﾐosti fiﾐaﾐIováﾐí asisteﾐtů 

- v┞užití ﾐovýIh didaktiIkýIh poﾏůIek a pro-

graﾏů pro práIi s podpořeﾐýﾏi dětﾏi 

- novela školského zákoﾐa – paragraf 16  

 

- sﾐižováﾐí počtu žáků ふdeﾏografiIká struktura a 

v┞stěhováváﾐí z regioﾐuぶ 

- ﾐes┞stéﾏové krok┞ IeﾐtrálﾐíIh orgáﾐů ふﾐapří-
klad ﾐeustálé sﾐižováﾐí ﾐorﾏativů ﾐa asisten-

ty) 

- pokračujíIí treﾐd┞ předčasﾐého ukoﾐčeﾐí zá-
kladﾐího vzděláváﾐí u části žáků se SVP 

- zv┞šujíIí se podíl┞ odIhodů žáků z ヵ. tříd )Š do 
vzděláváﾐí ﾐa SŠ ふﾐiIﾏéﾐě v ORP Karviﾐá je 
podíl ﾐižší ﾐež v MSK či ČRぶ 

- fiﾐaﾐIováﾐí vzﾐikajíIí sítě a aktivit v ráﾏIi pro-

jektu po jeho ukoﾐčeﾐí 

- ﾐedostatečﾐé fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ pro ﾐeﾐáro-

kovou složku ﾏezd pedagogů ふIh┞Hí ﾏotivačﾐí 
faktor ﾐeHo je silﾐě oﾏezeﾐぶ 

- ﾐedostatečﾐé ﾐorﾏativﾐí fiﾐaﾐIováﾐí PA 

- upředﾐostňováﾐí fiﾐaﾐIováﾐí před kvalitou 
vzděláváﾐí ふv┞soké počt┞ žáků ve třídáIhぶ a 
současﾐě ﾐárůst žáků proHléﾏovýIh a/ﾐeHo 
z ﾏálo podﾐětﾐého prostředí potřeHujíIí iﾐdi-

viduálﾐí přístup 

 

 

http://www.majinato.cz/

