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SWOT ANALÝZA – aktualizace 
 

Pracovní skupina č. 7  
 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE:  dostupnost - inkluze – kvalita 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dostatečná kapacita mateřských škol 
 Kvalitní spolupráce s veřejností 
 Nadstandardně dobrá spolupráce se 

zřizovatelem 
 Kvalitní výchovně vzdělávací práce 
 Dobrá spolupráce s organizacemi 

a spolky 
 Nabídka nadstandardních aktivit 

v jednotlivých MŠ 
 Nově zrekonstruované zahrady a budovy 

mateřských škol 
 Dostatečně velké a vyhovující prostory 

a vybavení tříd 
 Podpora výchovy ke zdraví ve všech MŠ 
 Podpora individuálního vzdělávání ve 

všech MŠ 
 Školy a třídy pro děti se SVP, které 

vykazují velmi kvalitní práci 
 Investice do školy ze strany zřizovatelů 
 Spádovost dětí na území celé Orlové 

 Nedostatek finančních prostředků na 
kvalitnější vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

 Nedostatek finančních prostředků na 
obnovu vnitřního vybavení MŠ na třídách 
a na učební pomůcky 

 Nedostatek financí na vybavení ICT 
technikou a služby s tímto spojené 

 Na některých MŠ ještě neproběhla 
revitalizace zahrad a budov 

 Nedostatečně připravené prostředí 
a nepřipravené učitelky na inkluzi 

 V MŠ chybí odborné učebny či koutky 
 Nevyhovující zázemí pro pedagogy 

 

Příležitosti Hrozby 

 Povinná docházka předškolních dětí 
(z hlediska naplněnosti MŠ) 

 Dotační programy (např. Šablony) 
 Ozdravné pobyty 
 Kulturní a společenské aktivity 

městských subjektů 
 Možnost exkurzí do zajímavých míst 

regionu a důležitých budov ve městě 
 Možnost alternativní výuky např. 

v některých třídách (Montessori) 
 Investice do infrastruktury MŠ bez 

podmínky zvyšování kapacity, 
vybudování odborných učeben, 
odpočinkových zón, víceúčelové 
využívání, rozšiřování prostor MŠ 

 Zhoršování ovzduší 
 Nedostatečné financování zejména dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami 
 Nedostatečně připravené prostředí 

a nepřipravené učitelky na inkluzi 
 Nedostatek financí na kvalitní odměňování 

pedagogů a provozního personálu 
 Stěhování mladých rodin pryč z města 
 Sociálně slabé rodiny 
 Požadavky na prodloužení pracovní doby 

MŠ – silný dopad na psychiku dětí, 
nepřekrývání učitelek – snížení úrovně 
vzdělávání 

 

 


