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Abstrakt 
 

Název:       Srovnání vybavenosti a finančních podmínek potřebných pro výuku tělesné 

výchovy na základních školách v Praze 

 

Cíle:           Zjistit stav materiální vybavenosti a finančních podmínek potřebných pro 

výuku tělesné výchovy na základních školách v Praze. Zjistit, zda školy 

disponují takovou vybaveností a takovými finančními prostředky, aby byly 

schopné plnit cíle a úkoly základních kurikulárních dokumentů, které jsou 

pro školy východiskem pro tvorbu školních vzdělávacích programů. 

 

Metody:     Byla použita metoda komparace výsledků nestandardizovaného 

dotazníkové šetření s kvalitativními a kvantitativními otázkami. 

Dotazníkové šetření má dvě části, z nichž první část týkající se materiální 

vybavenosti byla určena pro učitele tělesné výchovy a druhá část týkající se 

finančních podmínek pro ředitele základních škol. 

 

Výsledky:  Zjistili jsme, že vybavení škol odpovídá normám základních kurikulárních 

dokumentů. Materiální vybavenost a finanční prostředky by neměly bránit 

naplňování cílů a úkolů prezentovaných v základních kurikulárních 

dokumentech. Situace v oblasti oprav tělocvičen a venkovních hřišť 

se během posledních 10 let výrazně zlepšila. 

 

Klíčová slova: základní škola, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

člověk a zdraví, tělesná výchova, materiální vybavení, finanční podmínky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:          The comparision of facilities and finance means for physical education at 

primary schools in Prague 

            

Objectives: The objective of bachelor thesis is to find out equipment for PE and finance 

means at primary schools in Prague. To find out if schools own such 

an equipment and finance means as to be able to infill objectives of the 

national educational curriculums which are basis for making school 

educational curriculums. 

 

Methods:   We used the comparative method of the variable questionnare research 

results containing qualitative and quantitative questions. Questionnaire 

research consists  of two parts: first part was focused on equipment and 

intended for PE teachers and second part was focused on finance means and 

intended for school-masters of primary schools. 

 

Results:     We found out that school equipment confirms to standards of national 

educational curriculums. School equipment and finance means shouldn't 

differ from objectives presented in national educational curriculums. 

Gymnasiums and sportgrounds have modernized since 2000. 

 

Keywords: primary school, national educational curriculum, human and health, 

physical education, equipment for PE, finance means 
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1.  ÚVOD 
 

V současné době, kdy západní společnost začala žít moderním (konzumním) 

životem, se začala potýkat s tzv. civilizačními chorobami. Tyto choroby jsou právě 

většinou způsobené moderním životním stylem, jenž je spojen s příjmem kaloricky 

bohatých potravin, s nadměrnou konzumací jídla, alkoholu, cigaret, se zvýšeným 

vystavováním se stresovým situacím a s nedostatkem pohybu. Ve společnosti se pak 

častěji vyskytují jedinci s poruchami kardiovaskulárního systému, se špatným držením 

těla, trpící obezitou, s hypertenzí a jinými. 

Zabránění nebo alespoň snížení počtu těchto chorob můžeme dosáhnout 

častějším, pravidelným a správným fyzickým pohybem. Je nemyslitelné a nereálné, že 

bychom se opět vrátili do dob lovců a sběračů. Cesta k tomu, jak naučit společnost 

ve svém každodenním životě využívat více fyzického pohybu, je přes tělesnou výchovu 

na školách.  

Právě tímto tématem se bakalářská práce zabývá. Protože, aby mohly být 

kvalitně naplněny cíle a úkoly tělesné výchovy, musí školy disponovat nejen kvalitními 

a patřičně vzdělanými učiteli, ale také odpovídající materiální vybaveností a dostatkem 

finančních prostředků. Nebude-li toto splněno, nebude kvalita výuky dostatečná, aby 

žáky naučila pracovat s pohybem ve svém volném čase a později i ve svém profesním 

životě. 

Práce se zabývá problematikou materiální vybavenosti potřebnou pro tělesnou 

výchovu a problematikou finančních toků proudících do tělesné výchovy. V této 

souvislosti práce představuje základní kurikulární dokumenty, ze kterých každá škola 

musí vycházet při tvorbě vlastních školních vzdělávacích programů. Představuje cíle 

a pojetí základního vzdělávání v České republice a cíle a úkoly samotné tělesné 

výchovy. Zároveň uvádí přehled a srovnání s ostatními státy a jejich vzdělávací systémy 

a modely výuky představených na příkladu tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Uvádí 

způsoby, kterými školy získávají finanční prostředky. A snaží se zjistit, zda jsou školy 

se svým materiálním a finančním stavem schopny plnit cíle a úkoly kurikulárních 

dokumentů.  
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2.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

2.1  Pojednání o pohybu, jeho přínos a působení na člověka 

 

Pohyb je jedním z nezákladnějších znaků živočišné sféry. Prostřednictvím 

pohybu všechny živočišné druhy získávají potravu, množí se, brání se, komunikují 

spolu atd. Zároveň také ovlivňují vnitřní prostředí jako působení pohybu na řadu 

vnitřních systémů (Mikuláš, 2000). 

Věda, která se zabývá pohybem člověka, se nazývá kinantropologie. Je velmi 

blízká kineziologii, v zahraničních publikací jsou mnohdy chápány jako vědy totožné. 

Jedná se o multidisciplinární vědu, která se zaměřuje na několik oblastí. Zejména 

se jedná o aplikované pohybové aktivity, dále pak psychologii TV a sportu, 

didaktiku TV, sportovní trénink a jiné. Kinantropologie se konkrétně zabývá strukturou 

a funkcí pohybových činností člověka, jejich rozvojem a účinky, nezávisle na věkových 

skupinách populace, a to v podmínkách tělesné výchovy, sportu, fyzioterapie, rekreace 

a zdravotní tělesné výchovy. 

Dle Dobrého, Čechovské, Kračmara, Psotty a Süsse (2009): „Je-li 

kinantropologie věda, která zkoumá strukturu a funkci pohybových aktivit člověka 

a jejich rozvoj, kultivaci a léčebné účinky v definovaných podmínkách prostředí, tj. 

v tělesné výchově, ve sportu a fyzioterapii, zdálo by se, že ústředním 

kinantropologickým pojmem jsou pohybové aktivity.“  Dále upozorňují, že 

kinantropologie nemá ustálené názvosloví, jednotlivé termíny jsou mnohdy různě 

vykládány. Je potřeba ke správnému fungování kinatropologie tyto termíny sjednotit. 

Pohyb ovlivňuje člověka zároveň po stránce fyzické, psychické a emociální. Jak 

uvádí Hošek a Svoboda (1992) ve své publikaci výzkum PhDr. Jaroslava Hlavsy, DrSc.: 

„Základem jeho přístupu je zkoumání pohybové činnosti z pohledu jejich regulující 

a koordinační funkce, průběhu, významu i účinku na organismus. Pohyby těla zajišťují 

rytmickou činnost orgánů (výměna látková), zabezpečující pozice těla a jejich změny 

(včetně přemisťování) a tím evokují i činnost smyslových orgánů a mentální aktivitu. 

Pohyb má svůj sociopsychosomatický účinek.“ 
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2.2  Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(RVP ZV) 

 

Posun ve změně strategie vzdělávání nastal ve změně pohledu MŠMT ČR. 

V září roku 1995, respektive v dubnu 1996, vyšly ve Věstníku MŠMT ČR dokumenty 

Standard základního vzdělávání a Standard gymnaziálního vzdělávání (Mikuláš, 2000). 

Tyto dokumenty vymezovaly nejdůležitější cíle vzdělávání a vzdělávací obsah, kterým 

bylo možné těchto cílů dosáhnout. Vymezovaly základní oblasti vzdělávání a v jejich 

rámci obory vzdělávání. Cíle a obsah dokumentů musela každá škola respektovat 

a naplňovat je (Tupý, 1997). Jejich principy byly zohledněny v nově vzniklém 

dokumentu Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a z něho 

odvozených v nově vzniklých Rámcových vzdělávacích programech. 

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavedl nový systém 

kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty 

jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní (viz Graf 1) (VÚP, 2005). 

 
Graf 1: Systém kurikulárních dokumentů  

Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání; RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání; RVP SOV – 
Rámcový vzdělávací program (programy) pro střední odborné vzdělávání. 
Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon – Rámcový 
vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, 
případně další. 
Zdroj: RVP ZV, 2005 
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Do státní úrovně v systému kurikulárních dokumentů spadají Národní program 

vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy. Národní program vzdělávání udává rozsah 

vzdělávání jako celek. Rámcové vzdělávací programy vymezují rámce pro jednotlivé 

etapy studia na mateřských, základních a středních školách. Rámcové vzdělávací 

programy vycházejí z nové strategie vzdělávání, která upřednostňuje klíčové 

kompetence1, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných 

vědomostí a dovedností v praktickém životě žáka ale i v budoucnu dospělého jedince. 

Rámcové vzdělávací programy shrnují očekávanou úroveň vzdělání, kterou by měl 

jedinec v jednotlivých etapách studia dosáhnout. Rámcové vzdělávací programy 

podporují pedagogickou autonomii škol a odpovědnost kantorů za výsledky vzdělávání 

(VÚP, 2005). Rámcové vzdělávací programy jsou školám určeny jako východisko pro 

tvorbu vlastních Školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací programy spadají 

do školní úrovně kurikulárních dokumentů, tzn., že jsou vytvářeny přímo samotnými 

školami. Tyto Školní vzdělávací programy se stávají školám závazné a školy jsou 

povinny naplňovat jejich program. Samotným školám nový systém dává větší autonomii 

na sestavování tematických plánů, ale také větší zodpovědnost za jeho samotné 

dodržování. 

Všechny dokumenty: Národní program vzdělávání, Rámcové vzdělávací 

programy i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné jak pro 

pedagogickou, tak i pro nepedagogickou veřejnost. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání svou koncepcí navazuje 

na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a na druhou stranu je 

východiskem pro tvorbu rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání. 

Zpracovává okruh všeho nezbytného v povinném základním vzdělávání, zpracovává 

i okruh všeho nezbytného odpovídajícím ročníků na víceletých gymnáziích, jež v tomto 

ohledu spadají pod základní vzdělávání. Zpřesňuje klíčové kompetence, kterých by měl 

žák po dokončení základního vzdělávání nabýt. Určuje rozsah vzdělávacího obsahu, 

jenž se skládá z očekávaných výstupů2 a učiva3. Podporuje komplexní naplňování 

                                                 
1 Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj. Žákovi přispívají ke vzdělání, úspěšnému životu a k lepšímu zařazení 
do společnosti. 

2 Očekávané výstupy jsou schopnosti a dovednosti, které žák v průběhu studia nabyl a rozvinul. Mají 
praktický charakter, jsou zaměřené na využití v běžném životě a jsou lehce ověřitelné.  

3 Učivo je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupu. Jedná se v podstatě o probíranou 
látku. 

11 



 

vzdělávacího obsahu, nabízí možnosti propojování obsahu s jinými vzdělávacími 

obory4, nabízí větší variabilitu vzdělávacích postupů, vyučovacích metod a forem 

výuky. Je závazný pro střední školy v sestavování požadavků při přijímacím řízení pro 

následující etapu středního vzdělávání. Považuje se za otevřený dokument, který se 

nebrání jakémukoli věcnému upravování a vylepšování. Je otevřený k vývoji 

společnosti a k měnící se době (VÚP, 2005). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Vzdělávací obory jsou v RVP ZV nejvíce podobné dříve nazývaným předmětům. Dnes mohou být 

některé předměty sloučeny do jednoho vzdělávacího oboru nebo naopak některý vzdělávací obor 
může být rozdělen na více předmětů. 
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2.3  Charakteristika, pojetí a cíle základního vzdělávání 

 

Dle VÚP (2005): „Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základního 

vzdělávání, se realizuje oborem vzdělávání základní škola. V souladu se školským 

zákonem je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání.“ 

Základní vzdělávání je povinné a řídí se povinnou školní docházkou. Plnění 

školní docházky se řídí § 36 až § 43 školského zákona. Organizaci základního 

vzdělávání, která obsahuje zápis do škol, členění stupňů na první a druhý a stanovuje 

počet ročníků na školách a umožňuje zřízení přípravných tříd, upravuje § 46 a § 47 

školského zákona. Průběh základního vzdělávání, týkající se přestupu žáka na jinou 

školu a doložení nepřítomnosti, se řídí § 49 a § 50 školského zákona. Hodnocení 

výsledků žáků, zahrnující způsob hodnocení, podmínky postupu do dalšího ročníků, 

možnosti složení reparátu atd., se řídí § 51 až § 53 školského zákona. Získání stupně 

vzdělání řádným způsobem se řídí dle § 45 školského zákona, ukončení základního 

vzdělávání se řídí § 54 a § 55 školského zákona (Školský zákon, 2004). 

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. 

Je jedinou etapou, kterou povinně musí absolvovat celá populace žáků ve dvou 

obsahově a didakticky navazujících stupních. Na prvním stupni základní vzdělávání 

usnadňuje žákům přechod z předškolního vzdělávání či z péče rodiny do povinného, 

pravidelného, systematické a rutinního vzdělávání. Vzdělávání má činnostní a praktický 

charakter a uplatněním vhodných metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je 

k učební aktivitě a k nalézání vhodné cesty při řešení problémů. Na druhém stupni 

základního vzdělávání získávají žáci vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní 

samostatné učení a vytváření hodnot a postojů, které vedou ke kultivovanému chování, 

k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností. Pojetí základního 

vzdělávání na druhém stupni je založeno na širokém rozvoji zájmů žáků, na provázání 

školního života se životem mimo školu. Tím je umožněno využít náročnější metody 

práce a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly nebo projekty 

a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání (VÚP, 2005). 
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Základní vzdělávání má žáky nasměrovat a pomoci jim utvářet a rozvíjet klíčové 

kompetence a poskytnout základ všeobecného vzdělání orientovaného především 

na věci, situace a praktické jednání blízké běžnému životu. V základním vzdělávání 

se usiluje o naplnění těchto cílů: 

• umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů 

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy své 

a ostatních 

• utvářet z žáků osobnosti svébytné, svobodné a zodpovědné, naučit je uplatňovat 

svá práva a naplňovat své povinnosti 

• naučit žáky pozitivnímu projevu, vnímání, chování, jednání a prožívání 

životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a naučit je 

zodpovědnosti za ně 

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k ostatním lidem, jejich kulturám 

a duchovním hodnotám, učit žáky žít společně s ostatními lidmi v míru 

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je s nabitými vědomostmi a dovednostmi 

při rozhodování o své životní a profesní orientaci 
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2.4  Tělesná výchova jako součást ve vzdělávacím systému, cíle předmětu tělesná 

výchova 

 

Vývoj pohledu na tělesnou výchovu je nezpochybnitelný, mění se postupně 

s dobou. Dřívější cíle a úkoly TV zaměřené spíše na sportovní výkon a fyzickou 

zdatnost byly nahrazeny cíli a úkoly směřující k posílení zdraví a prožitkovému vnímání 

pohybu. Nicméně vždy byla a je odborníky považována za důležitou a nezbytnou část 

ve vzdělávacím procesu, zejména pak ve školní tělesné výchově, a v běžném životě 

každého jedince bez ohledu na věk, pohlaví, zdraví atd.  

Tělesná výchova je základním podsystémem tělesné kultury, je zaměřena 

na zabezpečení pohybové všestrannosti, tělesné dokonalosti, pohybové výkonnosti. 

Rozvojem pohybové všestrannosti, pohybovým vzděláním výrazně přispívá 

k harmonické osobnosti. Své úkoly a cíle plní v rámci výchovně vzdělávací soustavy 

mládeže a dospělých (Plíva, Holeček, Píša, 1987). Postavení školní tělesné výchovy 

v dnešní době je výsledkem v minulosti narušeného vědomí, posunuté hodnotové 

orientace, což se projevuje nesprávnou interpretací základních úkolů a funkcí tělesné 

výchovy v běžném životě. Postavení školní tělesné výchovy v dnešní době neodpovídá 

významu, který pohybová aktivita v životě zaujímá. Zájem o pohybovou činnost i při 

hodinách tělesné výchovy neustále klesá (Hurychová, 1993). Zdravotně orientovaná 

zdatnost vyjadřuje optimální stav funkcí lidského organizmu, který je nezbytný pro 

bezproblémové řešení životních úkolů a stresů. Tento stav organizmu je u každého 

člověka založen v dětství. Postupně je utvářen pravidelnými pohybovými aktivitami. 

Úroveň zdravotně orientované zdatnosti, dosažené v mládí, se stává základem pro 

dospělost. Školní tělesná výchova má proto významný a ničím nezastupitelný charakter 

(Svatoň, Tupý, 1996). 

V Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání spadá tělesná 

výchova pod vzdělávací oblast5 Člověk a zdraví, jež poskytuje základní zásady, 

poznatky, činnosti a způsoby chování ovlivňující zdraví. S těmito poznatky se žáci učí 

pracovat, využívat je a přenášet je do praxe v běžném životě. Tato vzdělávací oblast 

směruje žáky, aby si uvědomovali smysl pohybu, hodnotu zdraví, smysl a důležitost 

                                                 
5 Vzdělávací oblasti jsou v RVP ZV rozděleny do devíti skupin. Obsahují jeden i více vzdělávacích 

oborů, které jsou si blízké svým vzdělávacím obsahem nebo jejichž vzdělávací obsah je založen 
na podobném základu. 
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zdravotní prevence i hloubku problémů spojenou s vážnými nemocemi nebo trvalými 

zraněními. Žáci jsou vedeni, aby v běžných i mimořádných situacích ohrožující zdraví, 

využili svých osvojených dovedností a nabytých znalostí ke zdárnému 

a sebevědomému vyřešení těchto situací. Žáci poznávají zásadní životní hodnoty, 

postupně si k nim utvářejí postoje a jednají v souladu s nimi. K naplnění těchto záměrů 

je třeba žáky účinně motivovat, zvolit vhodné činnosti a situace vyvolávající zájem 

o problematiku zdraví. 

Při naplňování této vzdělávací oblasti je nezbytné klást důraz na praktické 

dovednosti a aplikovat je na modelové situace v běžném životě. Je také nezbytné, aby 

život školy a jejích pedagogů byl v souladu s tím, čemu žáky učí. Zpočátku by žáci měli 

být vedeni sebevědomým pedagogem s kladným přístupem, a v průběhu základního 

vzdělávání by postupně žáci měli být vedeni k větší samostatnosti, odpovědnosti 

v jednání, rozhodování a činnostech související se zdravím. Takto vedené vzdělávání by 

mělo žáky aktivně a pozitivně motivovat k naplnění zásad ochrany zdraví svého 

i jiných. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena dvěma vzdělávacími obory 

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, pod kterou spadá i zdravotní tělesná výchova. 

Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví zasahuje do jiných vzdělávacích oblastí, které 

z ní čerpají nebo naopak jí doplňují. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví se specializuje na problematiku preventivní 

ochrany zdraví. Učí žáky aktivně posilovat a chránit zdraví ve všech složkách (sociální, 

psychické a fyzické). Žáci si zdokonalují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdraví 

ochraňující návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům 

a čelit každodenním situacím ohrožující jejich zdraví. Žáci si rozšiřují a prohlubují 

poznatky o rodině, škole, o svých přátelích, o přírodě i vztazích mezi lidmi a učí se tak 

dívat na svou činnost z hlediska zdravotních potřeb a rozhodovat se ve prospěch zdraví. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova je komplexnější součást vzdělávání žáků 

v oblasti zdraví. Směřuje žáky k poznání vlastních pohybových možností, k poznání 

konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené 

a záměrné, jejichž smyslem je schopnost samostatně zhodnotit úroveň své zdatnosti 

a pohybovými činnostmi uspokojovat vlastní pohybové potřeby a zájmy během 

každodenního života.  Předpokladem pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, 
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regeneraci sil a kompenzaci jednostranného zatížení, ochrany zdraví a života je 

osvojování pohybových dovedností v základním vzdělávání především žákovým 

prožitkem z pohybu a z komunikace při pohybu, správně zvládnutá dovednost pak 

posiluje žákovo sebevědomí a zesiluje kvalitu jeho prožitku. 

V pohybovém vzdělávání by také mělo být rozpoznáno a rozvíjeno nadání, které 

předpokládá rozdílnost činností a hodnocení výkonů. Dalším důležitým úkolem je 

rozpoznávat zdravotně oslabené žáky a napravovat jejich oslabení ve specifických 

formách v povinné školní výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. 

Celkové zaměření vzdělávací oblasti Člověk a zdraví směřuje žáky k poznávání 

zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty; k pochopení zdraví jako vyváženého stavu 

tělesné, duševní a sociální pohody; k poznávání člověka jako biologického jedince 

závislého na způsobu chování a rozhodování; k získávání základního přehledu, na to co 

je zdravé pro život a co zdraví ohrožuje a poškozuje; k využívání osvojených postupů 

pro ovlivňování zdraví v denním režimu; propojování činností a jednání souvisejících 

se zdravím s mezilidskými vztahy se základními etnickými a morálními postoji; 

k chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu a duševní pohody jako výhodu 

při výběru profese, partnera a různých společenských činností; k aktivnímu zapojování 

do činnosti a propagace podporující zdraví (VÚP, 2005). 

Aby mohly být naplněny výše uvedené cíle, musí na školách být odpovídající 

materiální vybavenost. Materiální vybavenost chápeme jako soubor náčiní, nářadí, 

sportovních ploch, hygienického zázemí a dalších částí souvisejících s výukou tělesné 

výchovy či výchovy ke zdraví. Materiální vybavenost samozřejmě nezávisí pouze 

na výčtu či počtu jednotlivých náčiní, nářadí, sportovních ploch, hygienického zázemí, 

ale také především na jeho kvalitě, stáří a bezpečnosti. Materiální, prostorové 

či hygienické vybavení chápeme jako jednotlivé složky materiální vybavenosti. 
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2.5  Česká TV a výchova ke zdraví ve srovnání s výchovami v zahraničí 

 

K tomu, aby české školství a potažmo výuka tělesné výchovy vzkvétaly, je nutné 

zkoumat a porovnávat je se zahraničím. Česká koncepce tělesné výchovy a výchovy 

ke zdraví je v souladu s moderními zahraničními trendy, ovšem její uplatnění 

ve školské praxi mnohdy zaostává za kurikulárními požadavky, proto by bylo vhodné 

přijmout účinná opatření ke zlepšení stavu (Mužík, Mužíková, 2006). 

Komparativní studie (Pühse, Gerber, 2005) porovnává tělesnou výchovu 

v 35 zemích po celém světě. Zahrnuje také informace o výchově ke zdraví. Na základě 

této studie Mužík a Mužíková rozdělili koncepci vyučování tělesné výchovy a zejména 

výchovy ke zdraví do 5 variant. 

V první variantě je výchova ke zdraví plně zakotvena v kurikulu a funguje jako 

samostatný vzdělávací obor, tzn. je vyučován jako samostatný předmět. Příbuzným 

oborem je tělesná výchova, která je navržená jako výchova k pohybové aktivitě v rámci 

zdravého životního stylu. Sportovní, výkonnostní a soutěžní složka není základem pojetí 

tělesné výchovy. Tento model je preferovaný ve Finsku a v USA. 

Ve Finsku je kladen stále větší důraz na vzrůstající problémy v životním stylu 

mládeže, zejména se jedná o alkohol, kouření, drogy. Od roku 2001 je výchova 

ke zdraví samostatným předmět a od roku 2009 by měla být součástí maturitních 

zkoušek (Heikinaro-Johansson, Telema, 2005).  

Ve druhé variantě je výchova ke zdraví propojená také s jinými obory než jen 

s tělesnou výchovou. Výchova ke zdraví se objevuje v jiných předmětech nebo je jako 

samostatný předmět. Země, kterým je tento systém nejpodobnější, jsou Irsko, Polsko, 

Řecko, Slovensko a s novou koncepcí Rámcových vzdělávacích programů také Česká 

republika. 

Ve třetí variantě je výchova ke zdraví přímo začleněna během výuky tělesné 

výchovy, předmět tělesná výchova obsahuje výchovu ke zdraví přímo v názvu. Výuka 

je koncipována do praktické části (TV) a do části teoretické, věnované výchově 

ke zdraví. V tomto systému stejně jako v první variantě není u tělesné výchovy 

výkonnostní složka na prvním místě. Země realizující tento systém jsou Švédsko, Čína, 

Japonsko, Jižní Korea a Nový Zéland. 
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Ve čtvrté variantě je také jako u třetí varianty výchova ke zdraví součástí tělesné 

výchovy, ale výchova ke zdraví není v národních kurikulech přímo a jednoznačně 

vymezena. V kurikulech jsou pouze obsažena některá témata z výchovy ke zdraví, 

některá jsou roztroušena do jiných předmětů a některá témata nejsou obsažena vůbec. 

Státy, které pracují s tímto systém, jsou Anglie, Belgie, Litva, Maďarsko, Německo, 

Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Brazílie, Hong Kong, 

Ghana, Izrael, Kanada a Turecko. 

V páté variantě výchova ke zdraví není v kurikulu uvedena vůbec, nýbrž je 

pouze jedním z obecných cílů tělesné výchovy. Tělesná výchova se zaměřuje především 

na tělesnou zdatnost a sportovní výkonnost. Takové pojetí v praxi výchovy ke zdraví 

zřejmě neplní zdravotně orientované cíle a zůstávají pouze napsané na papíře. Státy 

s tímto systémem vzdělávání jsou Bělorusko, Dánsko, Francie, z části Nizozemsko 

a Nigérie (Mužík, Mužíková, 2006). 

V Nizozemsku není výchova ke zdraví součástí tělesné výchovy, škola 

nezjišťuje kondici a zdraví žáků, ale poskytuje jim pohybovou rekreaci. Žáci se přesto 

dovídají o vztahu mezi sportem a pohybem, zdatností a zdravím (Crum, Stegman, 

2005). 

Česká koncepce je poměrně moderní ve srovnání se zahraničními koncepcemi. 

Otázkou však zůstává, na kolik jsou naplňovány její cíle v praxi. Protože Rámcové 

vzdělávací programy nabízejí školám větší autonomii ve výběru učiva a záleží 

na samotných školách, jestli výchovu ke zdraví zavedou v plném rozsahu či jen 

okrajově nebo vůbec. 
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2.6  Základní informace o finančních možnostech základních škol 

 

2.6.1  Financování regionálního školství ze státního rozpočtu 

 

MŠMT stanovuje dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), republikové normativy 

jako výši výdajů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, svazky obcí a kraji 

připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta 

příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího 

odborného vzdělávání na kalendářní rok. Prostřednictvím republikových normativů 

se poskytují prostředky ze státního rozpočtu, kapitoly 333 krajům na zvláštní účet, 

z něhož jsou krajskými úřady prostřednictvím krajských normativů rozepisovány 

právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných 

krajem, obcí nebo svazkem obcí. V případě škol a školských zařízení zřizovaných 

registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi ministerstvo stanoví 

normativ obdobně, ovšem vychází z hodnot průměrného ročního objemu výdajů. 

Školám a školským zařízením, které nezřizuje kraj, stát, obec, svazek obcí nebo 

registrovaná církev nebo náboženská společnost, poskytuje ministerstvo prostřednictvím 

krajského úřadu finanční prostředky formou dotace. Dotace se poskytuje k financování 

neinvestičních výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení, a to v rozsahu stanoveném § 1 zákona č. 306/1999 Sb. Její výše se stanoví 

procentním podílem z normativu, který může za podmínek stanovených zákonem 

dosáhnout až 100 % (MŠMT, 2005). 
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2.6.2  Další možnosti financování – Evropský sociální fond 

 

Česká republika je členem Evropské unie a využívá možnosti čerpání finančních 

prostředků ze Strukturálních fondů EU, především jeho Evropského sociálního fondu, 

který je finančním nástrojem EU pro investice do rozvoje lidských zdrojů 

prostřednictvím podpory zaměstnanosti, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání 

a rovných příležitostí. Mezi ně patří i Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

(OP RLZ). Jedním z opatření, které kontroluje a řídí OP RLZ je Zkvalitňování 

vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů 

ve vzdělávání. Zde jsou připraveny 3 oblasti podpory: 

• Národní projekty jsou založené na přímém přidělení prostředků OP RLZ na realizaci 

nebo k doplnění státních politik a programů, uskutečňovaných MŠMT 

a Pedagogickým centrem Praha vč. detašovaných pracovišť v krajích ve spolupráci 

se školami, kraji, obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, případně dalšími 

subjekty. Zaměřují se především na oblast modernizace školních vzdělávacích 

programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí a rozvoj dalšího 

vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství. Konečným příjemcem je Pedagogické 

centrum Praha. 

• Systémové projekty jsou založené na přímém přidělení prostředků OP RLZ 

na rozvoj národních politik a programů a na modernizaci, rozšíření kapacity 

a kvality nabídky veřejných služeb. Cílem těchto projektů je rozvoj a zdokonalení 

integrovaného, diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti 

vzdělávání a volby povolání, propojování počátečního a dalšího vzdělávání 

a na zřízení a podporu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Konečným 

příjemcem je ustanovena skupina regionálního školství MŠMT. 

• V grantovém schématu jsou konečnými uživateli školy, školská zařízení, kraje, 

svazky měst a obcí, obce, nestátní neziskové organizace. Projekty zaměřené např. 

na zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

nebo na rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách budou 

podávány na MŠMT, konečnému příjemci na základě výzvy k předkládání projektů. 

Konečným příjemcem pro grantová schémata je skupina regionálního školství 

(MŠMT, 2005, Jakubec, 2008). 

21 



 

2.7  Rozvojový program „Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území 

hlavního města Prahy“ 

 

Dle MŠMT ze dne 9. 11. 2009: „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlašuje pro rok 2009 rozvojový program ve vzdělávání: „Zkvalitnění 

vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy“, č. j. 24 861/2009-26, 

ze dne 9. listopadu 2009. MŠMT pozvalo všechny pražské základní školy na poradu 

k rozvojovému programu dne 13. 11. 2009. Zde byli přítomní zástupci škol seznámeni 

s obsahem rozvojového programu a podmínkami pro poskytování a použití dotací.  

1. Základní vymezení a cíle programu  

1.1. Cílovou skupinou jsou právnické osoby všech zřizovatelů vykonávající činnost 

základní školy na území hlavního města Prahy (dále jen „právnická osoba"). 

Tyto právnické osoby nebudou oprávněny žádat o dotace v oblasti podpory  

1.2. Tento program má podpořit základní vzdělávání zejména v oblastech, v nichž 

mezinárodní šetření dlouhodobě vykazují méně uspokojivé výsledky. 

Podpořeno bude zejména vzdělávání v oblastech cizích jazyků, matematiky, 

přírodních věd, informačních a komunikačních technologií, čtenářské, 

informační a finanční gramotnosti.  

1.3. Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu použije právnická osoba na 

nákup učebních a kompenzačních pomůcek neinvestičního charakteru, které 

budou využívány v základním vzdělávání, a učebnic, s nimiž bude právnická 

osoba nakládat v souladu s § 27 odst. 3 školského zákona nebo je jinak využije 

při poskytování základního vzdělávání. 

1.4. Zkvalitňování vzdělávání na základních školách Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a proto je nutné využít formy 

rozvojového programu ve vzdělávání a předejít vzniku rozdílů mezi 

podmínkami vzdělávání žáků základních škol na území hlavního města Prahy 

a žáků základních škol v ostatních krajích České republiky. 
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2. Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program  

2.1.  Právnická osoba obdrží finanční prostředky ve výši podle počtu žáků ve školní 

matrice k 30. září 2009. Při poskytování prostředků vychází MŠMT a Magistrát 

hlavního města Prahy (dále jen „magistrát") z výkazů předávaných podle 

§ 28 odst. 5 školského zákona.  

2.2. Počet žáků zjištěný podle bodu 2.1 se vynásobí částkou 1 840 Kč. Výsledná 

částka pro právnickou osobu se zaokrouhlí na celé tisíce Kč vždy směrem 

nahoru.  

2.3. Finanční prostředky v tomto programu poskytuje MŠMT pro právnické osoby 

podle § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2009 

na zvláštní účet hlavního města Prahy. Finanční prostředky poskytuje MŠMT 

na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace adresovaného hlavnímu městu Praze, 

a to ve výši stanovené rozhodnutím. Magistrát přidělí s vědomím zastupitelstva 

prostředky právnickým osobám na účel podle bodu 1 a ve výši podle bodů 

2.1 a 2.2.  

2.4. Finanční prostředky v tomto programu poskytuje MŠMT dále přímo 

právnickým osobám uvedeným v § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona. 

Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto programu.  

3. Předkládání žádostí  

Magistrát ani právnické osoby žádosti nepředkládají.  

4. Ekonomické zabezpečení rozvojového programu  

Na tento rozvojový program jsou v rozpočtu MŠMT na rok 2009 vyčleněny 

finanční prostředky v úhrnné výši 138 mil. Kč. Úhrnná výše poskytnutých 

finančních prostředků se může od vyčleněné částky lišit zejména v závislosti 

na realizaci tohoto programu a možnostech státního rozpočtu. Na poskytnutí 

dotací v tomto programu není právní nárok.  

5. Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu  

Vypořádání prostředků tohoto programu bude provedeno samostatně 

pod účelovým znakem 33021 současně s vypořádáním celkově přidělených 

prostředků roku 2009, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady 
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a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy nebo Národním fondem.  

6. Monitoring  

O využití poskytnutých finančních prostředků v rámci tohoto rozvojového 

programu poskytne příjemce ministerstvu zprávu v termínu, rozsahu a formě, 

které budou stanoveny ministerstvem formou dodatku k tomuto rozvojovému 

programu do 31. ledna 2010.“ 
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3.  CÍLE PRÁCE, HYPOTÉZY 
 

3.1  Cíle práce a vyslovení hypotéz 

 

Cíl práce: 

 

Základní kurikulární dokumenty, zejména Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, přesně nestanovují a nenařizují školám, jakou mají mít materiální 

vybavenost, pouze určují, jakých dovedností, znalostí a schopností by žáci měli 

dosáhnout po ukončení studia. Je ale ovšem jasné, že bez materiálního vybavení by žáci 

těchto cílů těžko dosáhli. Školy tak mají velkou volnost, jakým náčiním mohou 

disponovat. Naším cílem je zjistit, zda disponují takovým materiálním zabezpečením 

a takovými finančními prostředky, aby byly schopny naplňovat cíle a úkoly základních 

kurikulárních dokumentů. Jednotlivé cíle práce jsou přesně formulované níže: 

1. Zjistit celkový stav materiální vybavenosti potřebné k výuce tělesné výchovy 

na základních školách v Praze. Zjistit, zda školy disponují takovým materiálním 

vybavením, aby mohly plnit cíle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. 

2. Zjistit, jakým způsobem základní školy v Praze získávají finance na obnovu 

a údržbu materiálního vybavení k výuce tělesné výchovy. Zjistit, zda finanční 

situace škol nebraní plnit cíle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání 

3. Zjistit, zda se liší stav materiální vybavenosti na všeobecných základních 

školách, na základních školách se zaměřením na vybraný předmět a na školách 

specializující se na žáky se specifickými potřebami vzdělávání. 

4. Zjistit, zda kvalita financování škol závisí na zřizovateli školy či na počtu žáků 

na škole. 

5. Zjistit stáří materiálního vybavení využívaného při výuce tělesné výchovy. 
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Hypotézy: 

 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že mezi všeobecnými ZŠ a ZŠ se zaměřením na vybraný 

předmět nebude příliš velký rozdíl v materiálních podmínkách. Školy specializované 

na žáky se specifickými potřebami vzdělávání by mohly být vybaveny lépe.  

Hypotéza 2: Předpokládáme, že, kde zřizovatel školy nebude obec, budou lepší 

materiální podmínky pro výuku tělesné výchovy. 

Hypotéza 3: Předpokládáme, že v posledních 10 letech se výrazně zlepšil stav 

venkovních ploch. Předpokládáme, že náčiní pro sportovní hry (míče, sítě) bude 

obměňováno a opravováno s větší frekvencí oproti náčiní a nářadí pro dnes již méně 

atraktivní sporty (gymnastika, atletika). 

Hypotéza 4: Předpokládáme, že školy budou hodnotit získávání peněz ze státních 

dotací, nárazových příspěvků zřizovatele a z evropských strukturálních fondů velice 

negativně. 
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4.  METODICKÁ ČÁST 

 
4.1  Metody použité při výzkumu 

 

Data potřebná k výzkumu celkového stavu vybavenosti a finančních podmínek 

na základních školách potřebných pro výuku tělesné výchovy byla získávána 

nestandardizovaným dotazníkovým šetřením s kvantitativními i kvalitativními 

otázkami. Metody jsou blíže popsány v následujících odstavcích: 

 

Dotazníkové šetření: 

 

a) Nestandardizovaný „Dotazník pro učitele TV“ byl určen učitelům a učitelkám 

tělesné výchovy na základních školách v Praze. Byl zaslán do všech základních škol 

nacházejících se na území hlavního města Prahy. Obsahoval otázky kvantitativní 

i kvalitativní týkající se informací o škole, informací o prostorovém vybavení, 

o materiálním vybavení pro jednotlivé sporty, o hygienickém zázemí, o postavení 

tělesné výchovy na škole. Tento dotazník je přiložen v příloze 1. 

Otázky z oblasti informace o škole zjišťovaly zřizovatele, zaměření školy, 

městkou část, ve které se škola nachází, počet žáků na škole, vyučované předměty 

ze vzdělávací oblasti člověk a zdraví atd. 

Otázky z oblasti informace o prostorovém vybavení zjišťovaly počty, vlastníka 

a stáří tělocvičen, venkovních ploch a dalších ploch využívaných při výuce tělesné 

výchovy. 

Otázky z oblasti informace o materiálním vybavení pro jednotlivé sporty 

zjišťovaly počty a stáří jednotlivých náčiní a nářadí využívaných v atletice, 

gymnastice, sportovních hrách a při kurzovních výukách. 

Otázky z oblasti informace o hygienickém zázemí zjišťovaly počty a stáří šaten 

a počty sprch. 
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Otázky z oblasti postavení tělesné výchovy na škole zjišťovaly celkové 

podmínky pro tělesnou výchovu, omezující faktory tělesné výchovy, srovnání 

tělesné výchovy s ostatními předměty. 

b) Nestandardizovaný „Dotazník pro ředitele ZŠ“ byl určen ředitelům a ředitelkám 

základních škol v Praze. Byl zaslán do všech základních škol nacházejících se 

na území hlavního města Prahy. Obsahoval otázky kvalitativní i kvantitativní 

týkající se informací o škole, informací o získávání peněz na investiční záměry, 

informací o financích proudících do tělesné výchovy. Tento dotazník je přiložen 

v příloze 2.  

Otázky z oblasti informace o škole zjišťovaly zřizovatele, počet žáků na škole, 

městskou část, ve které se škola nachází. 

Otázky z oblasti informací o získávání peněz na investiční záměry kvalitativně 

zjišťovaly hodnocení ředitelů o celkově obdržených penězích od zřizovatele, 

ze státních dotací, z evropských strukturálních fondů či z jiných subjektů. 

Otázky z oblasti informace o financích proudících do tělesné výchovy zjišťovaly 

získávání peněz na opravu materiálu, hřišť, pronájmů prostor atd.  
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4.2  Validita výzkumu 

 

Dotazník „Dotazník pro učitele TV“ byl sestaven na základě dotazníku Petra 

Mikuláše v jeho diplomové práci z roku 2000 „Materiální vybavení pro školní TV 

na středních školách“, který vycházel z výzkumu PaedDr. Tupého ze školního roku 

1992/ 93. Dotazník byl upraven a doplněn o některé otázky, tak aby co nejvíce 

vystihoval požadovaný výzkum. Díky internetové aplikaci Google Docs byl převeden 

do elektronické podoby a jeho vyplňování i zpracování se stalo mnohem jednodušší 

a rychlejší.  

Dotazník je přístupný na internetové adrese: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHlsUW10dThYdUtPRUVMMjN

XZXJJZFE6MQ, jeho papírová podoba je přiložena v příloze 1. 

Dotazník „Dotazník pro ředitele ZŠ“ byl sestaven čistě pro potřeby našeho 

výzkumu. Díky internetové aplikaci Google Docs byl převeden do elektronické podoby 

a jeho vyplňování i zpracování se stalo mnohem jednodušší a rychlejší.  

Dotazník je přístupný na internetové adrese:                                                                                   

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDV2WE85VDAyRG5SbzdOQld

0dHNWN2c6MQ, jeho papírová podoba je přiložena v příloze 2. 
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4.3  Popis zkoumaného souboru 

 

4.3.1  Popis zkoumaného souboru (Dotazník pro učitele TV) 

 

Údaje o stavu materiální vybavenosti byly zaslány na 260 základních škol 

nacházejících se na území hlavního města Prahy ve školním roce 2009/ 2010. Dotazník 

byl zasílán elektronicky emailem a byl určen pro učitele TV na dané škole. Emailové 

adresy na školy byly zjištěny na internetových stránkách Pro školy – portál pro školy 

(Pro školy – Portál pro školy, 2008). Z 34 škol se dotazníky vrátily (návratnost 13,1 %). 

Data byla zpracována v aplikaci Microsoft Office Excel.  

 

4.1.2  Popis zkoumaného souboru (Dotazník pro ředitele ZŠ) 

 

Údaje o finančních podmínkách na školách byly zaslány na 260 základních škol 

nacházejících se na území hlavního města Prahy ve školním roce 2009/ 2010. Dotazníky 

byly zasílány elektronicky emailem a byly určeny pro ředitele základních škol. 

Emailové adresy na školy byly zjištěny na internetových stránkách Pro školy – portál 

pro školy (Pro školy – Portál pro školy, 2008). Z 26 škol se dotazníky vrátily 

(návratnost 10 %). Data byla zpracována v aplikaci Microsoft Office Excel. 
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5.  VÝSLEDKOVÁ ČÁST 
 

5.1  Výsledky „Dotazník pro učitele TV“ 

 

Informace o škole 

 

Ve zkoumaném souboru je zastoupení alespoň jedné školy z každé městské části. 

Školy jsou zřizovány obcemi, krajem, MŠMT ČR a soukromými subjekty. Specializace 

škol jsou základní školy všeobecné (24), základní školy se zaměřením na  tělesnou 

výchovu (1), se zaměřením na výuku jazyků (1), se zaměřením na matematiku 

a informatiku (3) a základní školy specializované na žáky se specifickými potřebami 

vzdělávání (4). Počet žáků na školách se pohybuje od 60 do 652 (viz Graf 2 až 5). 

Graf 2: Počet škol zúčastněných na výzkumu v jednotlivých městských částech 

 
 
Graf 3: Počet škol podle zřizovatele 

 
 
Graf 4: Počet škol podle specializace 
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Graf 5: Počet žáků na škole 

 

 

Velikost základních škol (podle počtu žáků) je rovnoměrně zastoupena 

u všeobecných škol, školy se zaměřením na vybraný předmět disponují větším počtem 

žáků oproti školám specializující se na žáky se specifickými potřebami vzdělávání, 

které navštěvuje menší počet žáků (viz Graf 6). 

Graf 6: Počet žáků na škole podle specializace školy 

 
Tělesná výchova je vyučovaná na 97 % školách. Zdravotní tělesná výchova je 

vyučována především na školách specializující se na žáky se specifickými potřebami 

vzdělávání, kde často studují žáci s nějakým druhem tělesného postižení. Mezi ostatní 

předměty ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví učitelé zahrnovali přírodopis, 

občanskou výchovu, různé sportovní aktivity a projekty (viz Graf  7 až 8). 

 
Graf 7: Vyučované předměty na školách ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 
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Graf 8: Vyučované předměty na školách ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (podle specializace školy) 

 

Nejčastější počet žáků ve vyučovací jednotce se pohybuje v širokém spektru 

od 11 žáků až po více než 20 žáků.  Školy specializované na žáky se specifickými 

potřebami vzdělávání mají počet žáků ve vyučovací jednotce daleko příznivější 

(viz Graf 9 až 10). 

 
Graf 9: Průměrný počet žáků ve vyučovací jednotce 

 
 
Graf 10: Průměrný počet žáků ve vyučovací jednotce (podle specializace školy) 
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Prostorové vybavení 

 

Školy nejčastěji vlastní své tělocvičny, u škol se žáky se specifickými potřebami 

vzdělávání je znatelně využíváno pronájmu cizích tělocvičen. Školy nejčastěji disponují 

2 tělocvičnami, výrazně lépe na tom jsou opět školy se žáky se specifickými potřebami 

vzdělávání, které z 50 % mají k dispozici 3 tělocvičny, 6 % škol nemá k dispozici 

žádnou tělocvičnu. 76 % všech škol vlastní tělocvičny, jejichž generální oprava 

proběhla do 10 roků (viz Graf 11 až 16). 

 
Graf 11: Tělocvična / tělocvičny k výuce TV: 

 
 
Graf 12: Tělocvična / tělocvičny k výuce TV (podle specializace školy): 

 
 
Graf 13: Počet tělocvičen 
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Graf 14: Počet tělocvičen (podle specializace školy 

 
 
Graf 15: Poslední generální oprava tělocvičny proběhla  

 
 
Graf 16: Poslední generální oprava tělocvičny proběhla (dle specializace školy) 

 

Venkovní hřiště jsou nejčastěji ve vlastnictví škol, školy nejčastěji disponují 

pouze 1 hřištěm. Mezi nejčastěji se vyskytujícími povrchy jsou umělé hladké povrchy 

a umělá tráva, necelé 2/3 škol disponují těmito povrchy. 82 % škol má k dispozici 

hřiště, které bylo opraveno během posledních 10 let. Školy specializované na žáky 

se specifickými potřebami vzdělávání mají pouze 1 hřiště, což je způsobeno výrazně 

nižším počtem žáků na těchto školách viz (Graf 17 až 24). 
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Graf 17: Venkovní hřiště k výuce TV 

 
 
Graf 18: Venkovní hřiště k výuce TV (dle specializace škol) 

 
 
Graf 19: Počet venkovních hřišť 
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Graf 20: Počet venkovních hřišť (dle specializace škol) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 



 

Graf 21: Povrch venkovních hřišť 

 
 
Graf 22: Povrch venkovních hřišť (dle specializace škol) 

 
 
Graf 23: Poslední generální oprava venkovních hřišť proběhla: 

  
 
Graf 24: Poslední generální oprava venkovních hřišť proběhla (dle specializace školy): 

 

Polovina všech škol vlastní atletickou dráhu, vysoké procento škol (35 %) nemá 

k dispozici atletickou dráhu. Vysoké procento (50 %) škol specializující se na žáky 

se specifickými potřebami vzdělávání nemá k dispozici atletickou dráhu. Nejčastějším 

povrchem je tartan, 59 % všech škol má k dispozici tento povrch. Tartan společně 
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s dalšími podobnými moderními povrchy (mondo a poroflex) je k dispozici na 69 % 

škol. U 84 % všech škol, které mají k dispozici atletickou dráhu, je atletická dráha 

opravená do 10 let (viz Graf 25 až 32). 
 
Graf 25: Atletická dráha k výuce  

 
 
Graf 26: Atletická dráha k výuce TV (dle specializace škol) 

 
 
Graf 27: Délka atletické dráhy 

 
 
Graf 28: Délka atletické dráhy (dle specializace škol) 
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Graf 29: Povrch atletické dráhy 

 
 
Graf 30: Povrch atletické dráhy (dle specializace škol) 

 
 
Graf 31: Poslední generální oprava atletické dráhy proběhla 

 
 
Graf 32: Poslední oprava atletické dráhy proběhla (dle specializace škol) 

 

Na 79 % školách bazén, posilovna a ledová plocha není k dispozici 

(viz Graf  33). Školy specializované na žáky se specifickými potřebami vzdělávání 

se výrazně liší od ostatních ve vlastnictví a pronájmu bazénu (viz Graf 34). Na těchto 

školách je často vyučována také zdravotní tělesná výchova a její součástí jsou 
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pravidelné návštěvy bazénu. 74 % škol nemá k dispozici posilovnu (viz Graf 35 až 36). 

Školy málo využívají v zimních měsících výuku na ledové ploše, díky nově opraveným 

hřištím s umělými povrchy, nemohou tyto hřiště kropit vodou a v blízkosti školy 

se většinou nenacházejí jiné vhodné plochy (viz Graf 37 až 38). 

 
Graf 33: Bazén k výuce TV 

 
 
Graf 34: Bazén k výuce TV (dle specializace škol) 

 
 
Graf 35: Posilovna k výuce TV  

 
 
Graf 36: Posilovna k výuce TV (dle specializace škol) 
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Graf 37: Ledová plocha k výuce TV 

 
 

Graf 38: Ledová plocha k výuce TV (dle specializace škol) 

 

5 škol také využívá k výuce TV blízké parky a 2 školy využívají veřejně 

přístupná sportoviště na sídlišti. 1 škola disponuje venkovní trampolínou, další škola má 

speciální místnost vhodnou na výuku karate nebo tanců. 
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Informace o materiálním vybavení 

 

Z průzkumu je zřejmé, že převážná většina škol disponuje nářadím a náčiním 

určeným především k výuce průpravných, kondičních a relaxačních cvičení. Sice 30 % 

škol nevlastní jednoruční činky a 22 % škol nevlastní tyče 1m, ale toto náčiní může být 

snadno alternativně nahrazeno jinými nástroji (viz Graf 39). 

58 % škol vlastní náčiní a nářadí určené především k výuce průpravných, 

kondičních a relaxačních cvičení starší 10 let (viz Graf 40). Všeobecné ZŠ disponují 

novějším náčiním a nářadím více než ZŠ školy se zaměřením na vybraný předmět nebo 

školy specializující se na žáky se specifickými potřebami vzdělávání (viz Graf 41). 

Graf 39: Počet nářadí a náčiní určeného především k výuce průpravných, kondičních a relaxačních 
cvičení:  

 
 
Graf 40: Průměrné stáří nářadí a náčiní určeného především k výuce průpravných, kondičních 
a relaxačních cvičení: 

 
 
Graf 41: Průměrné stáří nářadí a náčiní určeného především k výuce průpravných, kondičních 
a relaxačních cvičení (dle specializace školy): 
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Poměrně značné procento škol nedisponuje nářadím určeným především k výuce 

gymnastiky, zejména bradly (63 %) a koněm (50 %) (viz Graf 42). 69 % všech škol 

a 80 % škol se zaměřením vlastní nářadí starší 10 let (viz Graf 43 až 44). 

Graf 42: Počet nářadí určeného především k výuce gymnastiky 

 
 
Graf 43: Průměrné stáří nářadí určeného především k výuce gymnastiky 

 
Graf 44: Průměrné stáří nářadí určeného především k výuce gymnastiky (dle specializace škol) 

 

Vysoké nedostatky se vyskytují ve vybavenosti na výuku rytmické gymnastiky, 

kde většina škol nedisponuje žádným náčiním určeným k výuce rytmické gymnastiky 

(viz Graf 45). 2 školy vlastní stupínky na step-aerobic. Stáří vybavení na školách, které 

disponují tímto materiálem, je na 30 % školách do 10 let, což je způsobeno tím, že tyto 

školy provozují mimo výuku kroužky zabývající se touto tematikou (viz Graf 46 až 47). 
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Graf 45: Počet náčiní určeného k výuce rytmické gymnastiky  

 
Graf 46: Průměrné stáří náčiní určeného především k výuce rytmické gymnastiky 

 
 
Graf 47: Průměrné stáří náčiní určeného především k výuce rytmické gymnastiky (dle specializace škol) 

 

Školy specializující se na žáky se specifickými potřebami vzdělávání vlastní 

nejčastěji gymnastické míče a celkově toto náčiní častěji obměňují oproti školám 

všeobecným a všeobecným se zaměřením na vybraný předmět. Je to zejména díky 

výuce zdravotní tělesné výchovy a častějšímu užívání toho materiálu. 

Více než polovina škol nemá k dispozici sektor pro hody a vrhy, což je 

paradoxní, protože vysoké procento škol (okolo 80 %) vlastní náčiní určené pro hody 

či vrhy, s výjimkou oštěpů a disků (viz Graf 48 a 49). 
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Graf 48: Vybavení na výuku atletiky 

 
 
Graf 49: Počet náčiní k výuce atletiky 

 
 
Graf 50: Průměrné stáří náčiní určeného k výuce atletiky 

 
 
Graf 51: Průměrné stáří náčiní určeného k výuce atletiky (dle specializace škol) 

 

Rozdíly ve stáří jsou celkem vyrovnané, 52 % škol má náčiní staré do 10 let 

oproti 48 % školám, které disponují náčiním starším 10 let (viz Graf 50 až 51). Tyto 

hodnoty jsou ovšem způsobeny tím, že stáří materiálu je zprůměrováno za všechny 
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druhy náčiní a školám, které vlastní disky, oštěpy a koule, se stáří materiálů výrazně 

zvyšuje. 

97 % škol disponuje alespoň jedním volejbalovým a basketbalovým hřištěm, 

59 % škol má 2 a více basketbalových hřišť a 51 % škol má 2 a více volejbalových 

hřišť. Poměrně značné procento škol nemá k dispozici hřiště na fotbal (31 %), florbal 

(47 %), házenou (34 %) a tenis (38 %). Nejčastěji mají školy 1 hřiště na každý 

zmiňovaný sport, zpravidla hřiště náročnější na prostor (hřiště fotbalová a na házenou) 

se výrazněji vyskytují právě jednou (viz Graf 52).  

 
Graf 52: Počet hřišť na výuku sportovních her 

 
 

22 % škol nevlastní vybavení (míče) na házenou, na všechny ostatní zmiňované 

sporty školy vybavení mají. U basketbalových a volejbalových míčů a florbalových 

hokejek se počet náčiní pohybuje mezi 11 - 20 kusy. Míče na fotbal se nejčastěji 

pohybují mezi 1 - 10 kusy, míče na házenou se pohybují nejčastěji mezi 1 - 5 kusy 

(viz Graf 53). 

 
Graf 53: Počet náčiní k výuce sportovních her 
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Stáří materiálu se z 85 % pohybuje do 5 roků na všech školách (viz Graf 54). 

Stáří na materiálu do 5 roků je na všech dotazovaných všeobecných školách a na všech 

školách specializující se na žáky se speciálními potřebami vzdělávání. Na 40 % škol 

se zaměřením na vybraný předmět mají stáří materiálu mezi 5,1 – 10 roky (viz Graf 55). 

 
Graf 54: Průměrné stáří náčiní určeného k výuce sportovních her 

 
 
Graf 55: Průměrné stáří náčiní určeného k výuce sportovních her (dle specializace škol) 

 

Překvapující je, že 100 % škol nemá k dispozici vybavení na korfbal, což je 

jediná hra, ve které nastupují muži a ženy společně. Spolehlivá většina škol disponuje 

vybavením na softbal, stolní tenis, badminton a frisbee (viz Graf 56). 

Graf 56: Vybavení na další sporty 

 
Vybavením na lyžování disponuje 44 % všech škol, vybavení na cykloturistiku 

a vodáctví má velmi malé procento škol. Jsou to školy, které většinou vedou 

mimoškolní kroužky věnující se těmto aktivitám. Školy zaměřené na žáky se 
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specifickými potřebami vzdělávání mají výraznější převahu nad ostatními školami 

v oblasti cykloturistiky a vodáctví (viz Graf 57 až 58). 
 
Graf 57: Vybavení na outdorové sporty 

 
 
Graf 58: Vybavení na outdorové sporty (dle specializace škol) 

 
 
Graf 59: Průměrné stáří vybavení na outdorové sporty 

 
 
Graf 60: Průměrné stáří vybavení na outdorové sporty (dle specializace škol) 

Průměrné stáří materiálu na outdorové sporty se nejčastěji (z 53 %) pohybuje 

mezi 10,1 - 20 roky na všech školách. Překvapivé je, že 30 % škol má outdorové 

vybavení, jehož stáří nepřesahuje 5 roků (viz Graf 59 až 60). 
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Hygienické zázemí 

 

6 % všech škol nemá k dispozici šatnu a 13 % všech škol nemá k dispozici 

možnost osprchování se. Zbylých 94 % škol má k dispozici minimálně 2 šatny a 87 % 

škol má k dispozici minimálně 2 sprchy. Na 33 % škol se zaměřením na vybraný 

předmět není možnost osprchování se (viz Graf 61 až 64). Na 31 % škol neproběhla 

rekonstrukce hygienického zázemí, na 66 % škol proběhla rekonstrukce hygienického 

zázemí během posledních 10 roků (viz Graf 65). Školy se zaměřením na vybraný 

předmět a školy specializující se na žáky se specifickými potřebami vzdělávání mají 

výrazně mladší hygienické zázemí než všeobecné školy (viz Graf 66). 

 
Graf 61: Počet šaten 

 
 
Graf 62: Počet šaten (dle specializace škol) 

 
 
Graf 63: Počet sprch 

 
 
 
Graf 64: Počet sprch (dle specializace škol) 
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Graf 65: Poslední generální oprava hygienického zázemí 

 
 
Graf 66: Poslední generální oprava hygienického zázemí (dle specializace škol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové podmínky TV na škole 
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Na 84 % škol hodnotí celkové podmínky TV za dobré až výborné (viz Graf 67). 

100 % škol se zaměřením na vybraný předmět hodnotí podmínky jako dobré až 

výborné. 4 % všeobecných základních škol považuje podmínky TV za velmi špatné 

(viz Graf 68).
 
Graf 67: Celkové podmínky k výuce TV na škole  

 
Graf 68: Celkové podmínky k výuce TV na škole (dle specializace škol) 

 
Graf 69: Faktory omezující TV na škole (školy celkem): 

 

Na 84 % škol nemají problém s vedením, které by bránilo rozvoji TV na škole. 

Dle výsledků se jeví, že negativně hodnoceny omezující faktory nepřevládají nad 

pozitivně hodnocenými faktory (viz Graf 69). Na všeobecných ZŠ a ZŠ se zaměřením 

na vybraný předmět vychází podobné hodnoty (viz Graf 70a, 70b). Na školách 

specializující se na žáky se specifickými potřebami vzdělávání nemají žádné problémy 
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s vedením a na 50 % škol tohoto typu nevidí finanční podmínky jako omezující faktor 

TV (viz Graf 70c). 

 
Graf 70a: Faktory omezující TV na škole (dle specializace škol) – všeobecné ZŠ 

 
 
Graf 70b: Faktory omezující TV na škole (dle specializace škol) – ZŠ se zaměřením na vybraný předmět 

 
 

Graf 70c: Faktory omezující TV na škole (dle specializace škol) – ZŠ specializované na žáky 
se specifickými potřebami 
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63 % všech škol považuje postavení TV jako rovnocenné k ostatním předmětům 

(viz Graf 71). 40 % škol se zaměřením na vybraný předmět hodnotí postavení TV jako 

důležitější, ale dalších 40 % škol tohoto druhu hodnotí TV jako méně důležité 

(viz Graf 72). 

 
Graf 71: Postavení TV na škole vzhledem k ostatním předmětům 

 
 
Graf 72: Postavení TV na škole vzhledem k ostatním předmětům (dle specializace škol) 
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5.2  Výsledky „Dotazník pro ředitele ZŠ“ 

 

Informace o škole 
 

Ve zkoumaném souboru je zastoupení alespoň jedné školy z každé městské části. 

Školy jsou zřizovány obcemi (21), krajem (3), církví (1) a soukromým subjektem (1). 

Počet žáků na školách se pohybuje od 114 do 690 (viz Graf 73 až 75). 

Graf 73: Počet škol zúčastněných na výzkumu v jednotlivých městských částech 

 
 
Graf 74: Počet škol podle zřizovatele 

 
 
Graf 75: Počet žáků na škole 
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Informace o získávání peněz na investiční záměry 

 

Peníze obdržené na od zřizovatele školy na investiční záměry považují ředitelé 

jako spíše nedostačující 42 %, jako dostačující 38 %. Žádná ze škol není výrazně 

spokojená s penězi, které dostává (viz Graf 76). 

Graf 76: Peníze obdržené od zřizovatele školy na investiční záměry shledáváte jako 

 

Největší procento se nachází mezi spíše nedostačujícími až dostačujícími 

příspěvky od zřizovatele nezávisle na tom, zda je zřizovatelem obec nebo někdo jiný. 

Za zcela nedostačující považují příspěvky od zřizovatele 20% škol, kde zřizovatelem 

není obec (viz Graf 77). 22 % škol s menším počtem žáků považuje finanční příspěvky 

od zřizovatele za zcela nedostačující (viz Graf 78).  

 
Graf 77: Peníze obdržené od zřizovatele školy na investiční záměry shledáváte jako (dle zřizovatele) 

 
 
Graf 78: Peníze obdržené od zřizovatele školy na investiční záměry shledáváte jako (dle počtu žáků) 
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Získávání peněz ze státních dotací hodnotí školy ze 46 % jako spíše nemožné, 

35 % škol pak shledává získávání peněz ze státních dotací jako dobré (viz Graf 79). 

Žádná ze škol nehodnotí získávání peněz ze státních dotací jako velice snadnou 

záležitost. 58 % škol, kde zřizovatelem je obec, hodnotí získávání peněz za spíše až 

zcela nemožné proti 60 % škol, kde zřizovatelem není obec a kde získávání peněz 

ze státních dotací hodnotí jako dobré (viz Graf 80). Školy s nižším počtem žáků 

na škole hodnotí získávání peněz ze státních dotací výrazně negativněji proti školám 

s vyšším počtem žáků na škole (viz Graf 81).  

 
Graf 79: Získávání peněz ze státních dotací hodnotíte jako 

 
 
Graf 80: Získávání peněz ze státních dotací hodnotíte jako (dle zřizovatele) 

 
 
Graf 81: Získávání peněz ze státních dotací hodnotíte jako (dle počtu žáků na škole) 
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Získávání peněz z evropských strukturálních fondů hodnotí 89 % škol jako spíše 

až zcela nemožné. 4 % škol považuje získávání peněz za dobré a 8 % za spíše snadné 

(viz Graf 82). 20 % škol, které nezřizuje obec, hodnotí získávání peněz z evropských 

strukturálních fondů jako spíše snadné (viz Graf 83). Z výzkumu je zřejmé, že školy 

s vyšším počtem žáků hodnotí pozitivněji získávání peněz z evropských strukturálních 

fondů (viz Graf 84). 

 
Graf 82: Získávání peněz z evropských strukturálních fondů hodnotíte jako 

 
 
Graf 83: Získávání peněz z evropských strukturálních fondů hodnotíte jako (dle zřizovatele): 

 
 
Graf 84: Získávání peněz z evropských strukturálních fondů hodnotíte jako (dle počtu žáků na škole) 
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50 % škol shledává finance získané od zřizovatele, ze státních dotací 

či z evropských fondů za nedostačující a jsou nucené shánět finance ze soukromé či jiné 

sféry (viz Graf 85). Stejný výsledek vychází u škol rozdělených podle zřizovatele 

(viz Graf 86). Školy s vyšším počtem žáků jsou spokojenější s financemi než školy 

s nižšími počty žáků (viz Graf 87). 

 
Graf 85: Finance, získané od zřizovatele školy, ze státních dotací či evropských fondů 

 
 
Graf 86: Finance, získané od zřizovatele školy, ze státních dotací či evropských fondů (dle zřizovatele 
školy) 

 
 
Graf 87: Finance, získané od zřizovatele školy, ze státních dotací či evropských fondů (dle počtu žáků) 
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44 % všech škol hodnotí svou celkovou finanční škol jako dobrou, 28 % spíše 

špatnou, 12 % velice špatnou. Za spíše lepší ji považuje 16 % škol. Žádná škola 

nepovažuje svou finanční situaci za výbornou (viz Graf 88). Školy, kde zřizovatelem je 

obec, hodnotí svou finanční situaci kladněji než školy zřizované někým jiným 

(viz Graf 89). Obecně lepší finanční situaci vidí školy s vyšším počtem žáků než školy 

s nižším počtem žáků (viz Graf 90). 

 
Graf 88: Celkovou finanční situaci vaší školy (z hlediska nákladů na investiční záměry) 
hodnotíte jako 

 
 
Graf 89: Celkovou finanční situaci vaší školy (z hlediska nákladů na investiční záměry) 
hodnotíte jako (dle zřizovatele školy) 

 
 
Graf 90: Celkovou finanční situaci vaší školy (z hlediska nákladů na investiční záměry) 
hodnotíte jako (dle počtu žáků na škole) 
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Informace o financích proudících do tělesné výchovy 
 

81 % všech škol užívá na opravu a údržbu sportovních ploch vlastní našetřené 

prostředky, 73 % škol využívá nárazové příspěvky zřizovatele či ze státní dotace, 

58 % škol využívá pravidelných příspěvků od zřizovatele (viz Graf 91). Školy 

nezřizované obcemi čerpají znatelně více peněz ze soukromé sféry (60 %) (viz Graf 92). 

Rozdíly v čerpání peněz na základě počtu žáků na škole nejsou příliš vysoké 

(viz Graf 93). 

   
Graf 91: Finance na rekonstrukci a údržbu sportovních ploch (tělocvičen, hřišť) pocházejí 

 
 
Graf 92: Finance na rekonstrukci a údržbu sportovních ploch (tělocvičen, hřišť) pocházejí 
(dle zřizovatele) 

 
 
Graf 93: Finance na rekonstrukci a údržbu sportovních ploch (tělocvičen, hřišť) pocházejí 
(dle počtu žáků na škole) 
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Školy na najímané prostory nejčastěji využívají finance z příspěvků zřizovatele, 

vlastní našetřené prostředky a finance od rodičů žáků (viz Graf 94). Školy, které nejsou 

zřizovány obcí, využívají více peněz od rodičů žáků a od soukromého subjektu 

(viz Graf 95).  Srovnání škol dle počtu žáků na škole nezjišťuje viditelné rozdíly mezi 

jednotlivými školami (viz Graf 96). 

 
Graf 94: Finance na prostory sloužící k výuce TV (bazén, atd.), které si škola pronajímá, pochází 

 
 

Graf 94: Finance na prostory sloužící k výuce TV (bazén, atd.), které si škola pronajímá, pochází 
(dle zřizovatele) 

 
 
Graf 96: Finance na prostory sloužící k výuce TV (bazén, atd.), které si škola pronajímá, pochází 
(dle počtu žáků na škole) 
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Finance na opravu a nákup nového materiálů nejčastěji pocházejí z vlastních 

našetřených prostředků a z pravidelných prostředků zřizovatele (viz Graf 97). Školy, 

kde zřizovatelem není obec, znatelně více využívají finance od soukromého subjektu 

(viz Graf 98). Školy s počtem žáků mezi 301 - 400 nevyužívají finance ze soukromého 

subjektu (viz Graf 99). 

 
Graf 97: Finance na opravu a nákup nového nářadí a náčiní (materiálu) k výuce TV pocházejí 

  
 
Graf 98: Finance na opravu a nákup nového nářadí a náčiní (materiálu) k výuce TV pocházejí 
(dle zřizovatele) 

 
 
Graf 99: Finance na opravu a nákup nového nářadí a náčiní (materiálu) k výuce TV pocházejí 
(dle počtu žáků na škole) 
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81 % škol pronajímá svá sportoviště soukromým či jiným subjektům 

(viz Graf 100). Školy zřizované obcemi výrazněji pronajímají svá sportoviště 

(viz Graf 101). Školy pronajímají svá sportoviště a nezáleží to na počtu žáků, které 

školu navštěvují (viz Graf 102). 

.  
 
Graf 100: Školy pronajímající sportovní hřiště 
a tělocvičny soukromým či jiným subjektům 

 

Graf 101: Školy pronajímající sportovní hřiště 
a tělocvičny soukromým či jiným subjektům 
(dle zřizovatele školy) 

 

Graf 102: Školy pronajímající sportovní hřiště a tělocvičny 
soukromým či jiným subjektům (dle počtu žáků na škole) 

 
 

Peníze, získané z pronájmu sportovních ploch, jsou zpět investovány z části 

do vybavení TV (Graf 103 až 105). 

 
Graf 103: Peníze, získané za pronájem sportovních ploch, jsou investovány 
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Graf 104: Peníze, získané za pronájem sportovních ploch, jsou investovány 
(dle zřizovatele školy) 

 
 

Graf 105: Peníze, získané za pronájem sportovních ploch, jsou investovány 
(dle počtu žáků na škole) 
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6.  DISKUSE 
 

Tělesná výchova je vyučována na 97 % škol, výchova ke zdraví na 59 % škol 

a zdravotní tělesná výchova (ZTV) pouze na 15 % škol. Procenta výuky zdravotní 

tělesné výchovy zvyšují školy specializující se na žáky se specifickými potřebami 

vzdělávání. Na 50 % škol tohoto typu se ZTV vyučuje. Tento výsledek je velice 

znepokojivý, zejména proto, že lidé stále častěji trpí civilizačními chorobami a stále 

více dětí má problémy s držením těla, obezitou, plochýma nohama atd. Bohužel školy 

výuce ZTV zatím nevěnují patřičnou pozornost a zřejmě samotní učitelé tělesné 

výchovy také nevyvíjejí patřičnou iniciativu k prosazení ZTV na školách. Je také 

pravdou, že samotní učitelé tělesné výchovy si ani netroufají ZTV učit, protože její 

výuka je velice specifická a odlišná a pro mnohé učitele náročnější než klasická TV.  

Celkové hodnocení podmínek tělesné výchovy na školách očima učitelů tělesné 

výchovy je z 84 % dobré až výborné. Což je nečekané, vzhledem k tomu, jak je 

problematika vybavenosti škol viděna od roku 1989. Žádné markantní rozdíly 

v hodnocení celkových podmínek nebyly zaznamenány mezi školami s různými typy 

zaměřeními. Tento výsledek je pozitivní a doufejme, že tento trend bude mít vzrůstající 

tendenci. Už jen pro samotnou výuku je příznivější, když jsou učitelé s vybavením 

spokojeni. Protože pak pracují s větší chutí a s větší chutí využívají materiálního 

vybavení, což zvyšuje variabilitu jednotlivých vyučovacích jednotek. 

V oblasti faktorů nejvíce omezující tělesnou výchovu označilo 25 % škol úplné 

omezení a 44 % částečné omezení z hlediska finančních zdrojů. Výrazné zlepšení proti 

roku 2000, kdy 48,44 % škol udalo úplné omezení a 34,37 % částečné omezení 

(Mikuláš, 2000). Výrazně se také odlišují školy specializující se na žáky se specifickými 

potřebami vzdělávání, kde 50 % škol si stěžuje na částečné omezení z hlediska 

finančních podmínek a zbylých 50 % je vůbec nezmiňují jako problém. České školství 

má stále velké mezery v oblasti financování škol, přesto je vidět, že se situace začíná 

zlepšovat, alespoň co se materiální vybavenosti týče. Je také vidět, že do škol 

specializujících se na žáky se specifickými potřebami vzdělávání putuje mnohem více 

peněz, těchto škol je podstatně méně a je jednodušší je kvalitně vybavit, navíc v rámci 

Evropské unie je moderní tyto žáky a obecně všechny občany s jakýmkoli handicapem 

podporovat, což samozřejmě je záslužná a sociálně ohleduplná činnost.  
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Dalším omezujícím faktorem jsou prostorové podmínky, 28 % škol je považuje 

za úplný problém rozvoje TV a 38 % škol za částečný problém. Opět výrazné zlepšení 

oproti výzkumu z roku 2000, kdy na stejnou otázku udávalo 40,62 % škol úplné 

omezení (Mikuláš, 2000). Jak je vidět, pozorujeme mírné zlepšení v oblasti 

prostorových podmínek, kdy před 10 lety Praha znatelně zaostávala za jinými regiony, 

respektive za východními Čechami (výzkum Mikuláše na středních školách v roce 

2000). Právě v této oblasti velice pomohla nově zrekonstruovaná venkovní polyfunkční 

hřiště s moderními a bezpečnějšími povrchy.  

Materiální vybavení plně omezuje výuku TV na 6 % a částečně na 53 % škol. Je 

pravda, že materiální vybavení souvisí hodně s pravidelnými finančními příspěvky a ty 

bohužel nejsou nijak ohromující. Tudíž se sice nakoupí např. nové míče, bohužel však 

spíše z levnějšího a méně kvalitnějšího materiálu, který nepřináší správný sportovní 

zážitek a rychleji se ničí.  

Na nepochopení vedení školy si částečně stěžuje pouze 16 % škol, zbylých 84 % 

ji nepovažuje za omezující faktor. Na školách specializující se na žáky se specifickými 

potřebami vzdělávání nepovažují vedení školy za omezující faktor ze 100 %. V této 

problematice vyšly velice pozitivní výsledky, je dobré, že vztahy mezi vedením a učiteli 

jsou na profesionální úrovni a že vedení školy má zájem rozvíjet tělesnou kulturu 

na školách. 

Na 63 % škol považují TV za rovnocennou s ostatními předměty. Bohužel 

na 25 % škol ji hodnotí jako méně důležitou. Na 40 % škol se zaměřením na vybraný 

předmět považují TV jako důležitější, ale na druhou stranu dalších 40 % škol 

se zaměřením na vybraný předmět ji považuje za méně důležité. Je to způsobeno tím, 

jaký předmět se školy preferují a jaký vztah mají k ostatním předmětům. 

Z hlediska počtu tělocvičen, hřišť, atletických drah atd. Nevyšly žádné 

překvapivé výsledky. Většina škol má vlastní tělocvičny (85 %) a hřiště (74 %), 

atletickou dráhu vlastní už pouze polovina škol. Velké zlepšení nastalo v oblasti 

povrchů hřišť a atletických drah, kde škváru a asfalt z velké části nahradily hladké 

umělé povrchy a umělá tráva. Z toho i vyplývá, že poslední generální opravy prostor 

byly prováděny v dohledných dobách, z cca 50 % do 5 roků, z cca 70 % do 10 roků.  

Zmodernizování povrchů hřišť jednoznačně přispívá ke zlepšení a zvýšení prožitku 

prováděných cvičení, také si žák posiluje sebevědomí tím, že se při provádění cviků 

může více odvázat a nemusí se tolik bát a chránit před zraněním.   
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Z hlediska materiálního vybavení jsou školy vybaveny dostatečně, aby mohly 

plnohodnotně plnit cíle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Na některých školách jsou sice dílčí nedostatky, ale nejsou velkého rozsahu a spíše se 

jedná o snadno nahraditelné náčiní. Z hlediska stáří materiálu, zejména v oblasti 

gymnastiky, atletiky a vybavení na lyžování, nejsou výsledky výzkumu již tak příznivé. 

Průměrné stáří se cca ze 70 % nachází nad hranicí 10 roků a cca z 30 % nad hranicí 

20 roků. V oblasti sportovních her je situace výrazně lepší, kde 94 % škol má vybavení 

na sportovní hry do 5 roků stáří, ale pouze 19 % škol do 2 roků stáří. V porovnání se 

stářím materiálů na gymnastiku a atletiku je situace příznivější, ale vezmeme-li v potaz 

životnost materiálů na sportovní hry a jejich vytíženost, situace se už tak příznivě 

nejeví. 

Z hlediska hygienického zázemí je pozoruhodné, že 6 % škol nemá k dispozici 

šatny na převlečení. Ostatní další školy pak mají minimálně 2 šatny. Na 13 % škol 

nemají žáci možnost se osprchovat. Další školy pak disponují minimálně 2 sprchami. 

Situace je lehce horší ohledně rekonstrukce hygienického zázemí, kde na 31 % škol 

vůbec neproběhla, proti tomu na 66 % škol proběhla v posledních 10 letech. Je obecně 

známou věcí, která je potvrzená učiteli tělesné výchovy při rozhovorech ve školním 

roce 2008/ 2009, že sprchování žáků po výuce tělesné výchovy je spíše vzácností 

a nikoli pravidelným zvykem. A názorně se projevuje fakt, že v této oblasti cíle 

RVP ZV nejsou dostatečně naplňovány. Bylo prokázáno, že i na školách, kde bylo 

hygienické zázemí opraveno, nebyl vyšší výskyt sprchování se po výuce. 

Finanční situaci školy považuje za dobrou 44 % škol, za spíše špatnou až velice 

špatnou ji považuje 40 % škol. V tomto duchu se odvíjí i finance získané na investiční 

záměry školy, jež jsou 38 % škol hodnoceny jako dostačující a 42 % jako spíše 

nedostačující. Podobné je to u získávání peněz ze státních dotací, kde 35 % škol hodnotí 

získávání jako dobré a 45 % škol jako spíše nemožné. Situace ohledně získávání peněz 

z evropského strukturálního fondu je diametrálně odlišná. 54 % škol považuje získání 

peněz touto cestou jako spíše nemožnou a 35 % škol jako zcela nemožnou. Získání 

peněz totiž vyžaduje přípravu kvalitního projektu, vložení vlastních financí a spousta 

času navíc pro organizátora projektu. Žádná ze škol neshledává svou situaci takovou, 

že by již nemusela shánět peníze ze soukromé sféry. 50 % škol ji shledává za takovou, 

že jsou vyloženě nuceny hledat zdroje v soukromé či jiné sféře. 
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Školy s vyšším počtem žáků si méně stěžují na finanční situaci než školy 

s nižším počtem žáků. Školy, kde není zřizovatelem obec se daleko častěji pouštějí 

do projektů, ale z výzkumu také vyplývá, že jejich finanční situace není prokazatelně 

lepší. 

81 % škol užívá na rekonstrukci a údržbu sportovních ploch vlastní našetřené 

peníze, 73 % škol peníze z nárazových příspěvků zřizovatele či státních dotací, 58 % 

škol využívá peníze z pravidelných příspěvků zřizovatele. Bohužel pouze 23 % dostává 

peníze od soukromého subjektu a 8 % z evropských fondů. Školy, jejichž výdělečná 

činnost je ze zákona omezena, mají zkomplikovanou situaci obdržet peníze 

od soukromých subjektů a tím zlepšit svou finanční situaci. Peníze na pronájmy prostor 

sloužící k výuce TV (bazén, atd.) 94 % škol dostává jako pravidelný příspěvek 

od zřizovatele, 44 % škol od rodičů žáků a 44 % hledá prostředky z vlastních úspor. 

Také na nákup a obnovu materiálů používá 88 % škol vlastní prostředky, 73 % škol 

pravidelných příspěvků zřizovatele a 31 % škol nárazových příspěvků zřizovatele 

či státních dotací. Pouze 15 % škol má možnost využít peněz soukromého subjektu. 

81 % škol pronajímá sportoviště soukromým subjektům, částky z výdělku však 

nejsou nijak vysoké a navíc na žádné škole nejsou investovány v celé výši zpět 

do tělesné výchovy, na 95 % škol jsou z části investované do obnovy TV a na 5 % škol 

jsou investovány do jiných oborů než TV. 
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7.  ZÁVĚR 
 

Cíle a úkoly práce se zdařilo splnit. Celkový stav materiální vybavenosti 

a způsob, jakým školy získávají finance, se podařilo zjistit. Dále se prokázalo, že i když 

na některých školách je stav materiální vybavenosti hraniční s požadavky kurikulárních 

dokumentů, přesto všechny školy dokážou naplňovat cíle, které jim ukládá Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání. Školy, které hraničně naplňují cíle 

RVP ZV, by si měly co nejdříve uvědomit, že pokud nezmění svůj postoj ke vzdělávací 

oblasti Člověk a zdraví, by při příštím výzkumu tyto cíle a úkoly naplňovat nemusely. 

Podobné je to i z finančního hlediska, přestože některé školy bojují s nepříznivým 

stavem svých finančních prostředků, snaží se naplňovat cíle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. Přesto existují školy, které jsou aktivní a finanční 

prostředky si umí samy obstarat. 

Hypotéza 1 se potvrdila v plné míře. Školy specializující se na žáky 

se specifickými potřebami vzdělávání opravdu disponují lepším a novějším vybavením. 

Prokazatelný rozdíl mezi školami všeobecnými a školami zaměřenými na vybraný 

předmět se, jak hypotéza 1 předpokládala, prokázat nepodařilo. 

Hypotézu 2 se prokázat nepodařilo. Školy zřizované obcemi nemají prokazatelně 

horší stav materiální vybavenosti, a to i přesto, že školy specializující se na žáky 

se specifickými potřebami vzdělávání nejsou často zřizované obcemi. Školy zřizované 

soukromými subjekty nedisponují výrazně lepší vybaveností, jak by se mohlo zdát. 

Hypotézu 3 se podařilo prokázat v plné míře. Školy zaznamenaly velký průlom 

v oblasti obnovy venkovních hřišť. Většina škol, které mají k dispozici venkovní hřiště, 

má hřiště opravená v posledních 10 let s moderními, bezpečnějšími a ke zdraví 

šetrnějšími povrchy. Také stáří náčiní na atletiku a gymnastiku je prokazatelně vyšší než 

u nářadí na sportovní hry. Bohužel průzkum také ukázal, že náčiní na sportovní hry není 

obměňováno dostatečně často, jak by bylo třeba.   

Hypotéza 4 byla potvrzena jen částečně. Bylo prokázáno, že velká většina škol 

se shoduje, že získávání peněz z evropských strukturálních fondů je nadlidský úkol. 

Avšak získávání peněz ze státních dotací a z nárazových příspěvků zřizovatele není 

hodnoceno tak negativně, jak bylo předpokládáno. Nezanedbatelné procento škol jej 

dokonce považuje za spíše snadnou záležitost. 
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Východiskem škol, je nepřestat být aktivní v žádání státních dotací, hledání 

sponzorských darů, nebránit se pronajímání sportovních ploch, popř. nebát se 

odvážných projektů jako užší spolupráce se soukromými sportovními centry, které by 

výrazně zlepšily finanční a materiální podmínky, nebo pokusit se připravit projekt 

na získání finanční podpory z evropských strukturálních fondů.  

V současné době nejrealističtějším plánem na zlepšení nebo alespoň zachování 

úrovně tělesné výchovy bude aktivní a kreativní přístup učitelů tělesné výchovy za třeba 

i měně příznivých finančních a materiálních podmínek. 
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PŘÍLOHY 
Příloha 1: Dotazník pro učitele TV 

 

Dotazník pro učitele TV
Vážení páni učitelé a  Vážené paní učitelky TV,

Ujišťuji Vás, že veškeré další zpracování dat bude zcela anonymní.

Mnohokrát děkuji

Martin Procházka

I. Informace o škole
1. Zřizovatelem školy je:

kraj

obec

MŠMT ČR

církev

soukromý subjekt

ostatní:

2. Typ (specializace) základní školy (všeobecná, umělecká, sportovní, atd.): 

3. Škola se nachází v městské části: 

4. Počet žáků na škole: 

5. Vyučované předměty ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou: 

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Zdravorní tělesná výchova

Jiné:

6. Celkový počet hodin TV všech tříd za týden: 

7. Průměrný počet žáků ve vyučovací jednotce: 

chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku týkající se vybavenosti ZŠ na výuku TV. Velice by 
mi to pomohlo na tvorbě bakalářské práce s názvem "Srovnání vybavenosti a finančních 
podmínek pro výuku tělesné výchovy na základních školách v Praze".

 



 

 

II. Informace o cvičebních plochách

8. Tělocvična/ tělocvičny k výuce TV: 

není/ nejsou k dispozici

je/ jsou pouze ve vlastnictví školy

je/ jsou pouze pronajatá(é)

jsou pronajaté i vlastní

9. Počet tělocvičen využívaných k výuce TV je: 

10. Poslední generální oprava tělocvičny proběhla: 
v případě, že bylo opraveno více tělocvičen v rozmezí několika let, zadejte průměrnou hodnotu 

před 0,1 – 1 rokem

před 1,1 – 3 roky

před 3,1 – 5 roky

před 5,1 – 10 roky

před 10,1 – 20 roky

před více než 20 roky

11. Venkovní hřiště k výuce TV: 

není/ nejsou k dispozici

je/ jsou pouze ve vlastnictví školy

je/ jsou pouze pronajaté(á)

jsou pronajatá i vlastní

12. Počet venkovních hřišť využívaných k výuce TV je: 

13. Povrchy venkovních hřišť jsou: 

antuka

asfalt

přírodní tráva

škvára

umělá tráva

hladké umělé povrchy

ostatní:

 



 

 

14. Poslední generální oprava venkovních hříšť proběhla: 
v případě, že bylo opraveno více hřišť v rozmezí několika let, zadejte průměrnou hodnotu 

před 0,1 – 1 rokem

před 1,1 – 3 roky

před 3,1 – 5 roky

před 5,1 – 10 roky

před 10,1 – 20 roky

před více než 20 roky

15. Atletická dráha k výuce TV: 

není k dispozici

je ve vlastnictví školy

je pronajatá

16. Délka (m) atletické dráhy je: 
v případě, že atletická dráha není k dispozici, zadejte 0 

17. Povrch atletické dráhy je: 
v případě, že atletická dráha neni k dispozici, neodpovídejte 

antuka

mondo

škvára

tartan

asfalt

ostatní:

18. Poslední generální oprava atletické dráhy proběhla: 
v případě, že atletická dráha neni k dispozici, neodpovídejte 

před 0,1 – 1 rokem

před 1,1 – 3 roky

před 3,1 – 5 roky

před 5,1 – 10 roky

před 10,1 – 20 roky

před více než 20 roky

 



 

19. Bazén k výuce TV: 

není k dispozici

je ve vlastnictví školy

je pronajatý

20. Posilovna k výuce TV: 

není k dispozici

je ve vlastnictví školy

je pronajatá

21. Ledová plocha k výuce TV: 

není k dispozici

je ve vlastnictví školy a její provoz závisí na počasí

je ve vlastnictví školy a její provoz nezávisí na počasí

není ve vlastnictví školy a její provoz závisí na počasí

není ve vlastnictví školy a její provoz nezávisí na počasí

22. Jiné prostory využívané k výuce TV: 
(v případě, že nejsou žádné další prostory využívané k TV, nevyplňujte) 

 

 

 

 



 

III. Informace o materiální vybavenosti

0 1 – 5 6 – 10 11 – 20 více

medicimbaly 

jednoruční činky

švihadla

tyče 1m

lavičky

žebřiny

žíněnky

0,1 – 1 rok

1,1 – 3 roky

3,1 – 5 roků

5,1 – 10 roků

10,1 – 20 roků

20,1 – 30 roků

více než 30 roků

25. Počet nářadí určeného především k výuce gymnastiky: 

0 1 – 2 3 – 4 5 a více

bedna

bradla

hrazda

kladina

kruhy

koza

kůň

lana na šplh

můstek

trampolínka

tyče na šplh

23. Počet nářadí a náčiní určeného především k výuce průpravných, kondičních a 
relaxačních cvičení:

24. Průměrné stáří nářadí a náčiní určeného především k výuce průpravných, 
kondičních a relaxačních cvičení: 

 
 



 

26. Průměrné stáří nářadí určeného především k výuce gymnastiky: 

0,1 – 1 rok

1,1 – 3 roky

3,1 – 5 roků

5,1 – 10 roků

10,1 – 20 roků

20,1 – 30 roků

více než 30 roků

27. Počet náčiní určeného k výuce rytmické gymnastiky: 

0 1 – 5 6 – 10 11 – 20 více

gymnastické míče

kužele

stuhy

šátky

28. Průměrné stáří náčiní určeného především k výuce rytmické gymnastiky: 

0,1 – 1 rok

1,1 – 3 roky

3,1 – 5 roků

5,1 – 10 roků

10,1 – 20 roků

20,1 – 30 roků

více než 30 roků

29. Vybavení k výuce atletiky: 

ano ne

doskočiště pro skok daleký

doskočiště pro skok vysoký

sektor pro hody

sektor pro vrhy

překážky

startovní bloky

štafetové kolíky

 
 



 

30. Počet náčiní k výuce atletiky: 

0 1 – 5 6 – 10 11 – 20 více

disky

granáty

kriketové míčky

koule

oštěpy

31. Průměrné stáří náčiní určeného k výuce atletiky: 

0,1 – 1 rok

1,1 – 3 roky

3,1 – 5 roků

5,1 – 10 roků

10,1 – 20 roků

20,1 – 30 roků

více než 30 roků

32. Počet hřišť na výuku sportovních her: 
započítejte všechna vyznačená (nalajnovaná) hřiště 

0 1 2 3 více

hřiště na basketbal

hřiště na fotbal

hřiště na florbal

hřiště na házenou

hřiště na volejbal

hřiště na tenis

33. Počet náčiní k výuce sportovních her 

0 1 – 5 6 – 10 11 – 20 více

míče na basketbal

míče na fotba

florbalové hokejky

míče na házenou

míče na volejbal

 
 



 

34. Průměrné stáří náčiní určeného k výuce sportovních her: 

do 1 roku

do 2 roků

do 3 roků 

do 5 roků

do 10 roků

více než 10 roků

35. Vybavení na další sporty: 36. Vybavení na outdorové sporty:

ano ne ano ne

softbal lyžování

korfbal cykloturistika

ringo vodáctví

stolní tenis

badminton

ragby

squash

frisbee

tenis

37. Průměrné stáří vybavení na outdorové sporty: 

0,1 – 1 rok

1,1 – 3 roky

3,1 – 5 roků

5,1 – 10 roků

10,1 – 20 roků

20,1 – 30 roků

více než 30 roků

38. Vybavení na jiné sporty (horolezecká stěna, boulder, atd.): 
není-li k dispozici žádné další vybavení, nevyplňujte

 

 



 

IV. Informace o hygienickém zázemí

39. Počet šaten k výuce TV: 

40. Počet sprch: 

41. Poslední generální oprava hygienického zázemí: 

neproběhla

proběhla před 0,1 – 1 rokem

proběhla před 1,1 – 3 roky

proběhla před 3,1 – 5 roky

proběhla před 5,1 – 10 roky

proběhla před 10,1 – 20 roky

proběhla před více než 20 roky

V. Postavení tělesné výchovy na škole

42. Celkové podmínky k výuce TV na škole hodnotím jako: 

1 2 3 4 5

velmi špatné výborné

43. Faktory omezující TV na škole 

ano částečně ne

prostorové podmínky

materiální podmínky

finanční podmínky

nepochopení vedení školy

44. Jiné faktory omezující TV na škole: 
(nemáte-li další poznámky, nevyplňujte) 

45. Postavení TV na škole vzhledem k ostatním předmětům: 

důležitější

rovnocenné

méně důležité

 
 



 

Příloha 2: Dotazník pro ředitele ZŠ 

Dotazník pro ředitele ZŠ
Vážený pane řediteli a Vážená paní ředitelko, 

Ujišťuji Vás, že veškeré další zpracování dat bude zcela anonymní. 

Mnohokrát děkuji

Martin Procházka

I. Informace o škole
1. Zřizovatelem školy je:

kraj

obec

MŠMT ČR

církev

soukromý subjekt

ostatní:

2. Škola se nachází v městské části: 

3. Počet žáků na škole: 

II. Informace o získávání peněz na investiční záměry

4. Peníze obdržené od zřizovatele školy na investiční záměry shledáváte jako: 

1 2 3 4 5

zcela nedostačující velice štědré

5. Získávání peněz ze státních dotací hodnotíte jako: 

1 2 3 4 5

zcela nemožné velice snadné

6. Získávání peněz z evropských strukturálních fondů hodnotíte jako: 

1 2 3 4 5

zcela nemožné velice snadné

chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku týkající se vybavenosti ZŠ na výuku TV. Velice 
by mi to pomohlo na tvorbě bakalářské práce s názvem "Srovnání vybavenosti a finančních 
podmínek pro výuku tělesné výchovy na základních školách v Praze". 

 

 



 

 

7. Finance, získáné od zřizovatele školy, ze státních dotací či evropských fondů,: 

jsou zcela dostačující a škola už nehledá další zdroje 

jsou dostačující, přesto škola hledá sponzora ze soukromé či jiné sféry 

jsou nedostačující a škola je nucena hledat zdroje ze soukromé či jiné sféry 

1 2 3 4 5

velice špatnou výbornou

III. Informace o financích proudící do tělesné výchovy

9. Finance na rekonstrukci a údržbu sportovních ploch (tělocvičen, hřišt) pocházejí: 

ano ne

z vlastních (našetřených) prostředků školy

z pravidelných příspěvků zřizovatele 

z nárazových příspěvků zřizovatele či ze státní dotace 

z evropských fondů 

od soukromého subjektu 

v případě, že f inance nepocházejí z jiných zdrojů - nevyplňujte

jestli si škola nepronajímá plochy – nevyplňujte

ano ne

z vlastních (našetřených) prostředků školy

z příspěvků zřizovatele 

z evropských fondů 

od soukromého subjektu 

od rodičů žáků

8. Celkovou finanční situaci vaší školy (z hlediska nákladů na investiční záměry) 
hodnotíte jako:  

10. Finance na rekonstrukci a údržbu sportovních ploch (tělocvičen, hřišt) pocházejí z 
jiných zdrojů. Jakých ? 

11. Finance na prostory sloužící k výuce TV (bazén, atd.), které si škola pronajímá, 
pochází: 

 



 

 

jestli si škola nepronajímá plochy nebo f inance nepocházejí z jiných zdrojů - nevyplňujte

ano ne

z vlastních (našetřených) prostředků školy

z pravidelných příspěvků zřizovatele 

z nárazových příspěvků zřizovatele či ze státní dotace 

z evropských fondů 

od soukromého subjektu 

(v případě, že f inance nepocházejí z jiných zdrojů - nevyplňujte) 

15. Pronajímá škola sportovní hřiště a tělocvičny soukromým či jiným subjektům ? 

ano

ne

16. Peníze získané za pronájem sportovních ploch jsou investovány: 
(v případě, že škola prostory nepronajímá - nevyplňujte) 

v celé výši zpět do obnovy vybavení TV 

z části do obnovy vybavení TV 

do jiných oborů než TV 

12. Finance na prostory sloužící k výuce TV (bazén, atd.), které si škola pronajímá, 
pochází z jiných zdrojů. Jakých? 

13. Finance na opravu a nákup nového nářadí a náčiní (materiálu) k výuce TV 
pocházejí: 

14. Finance na opravu a nákup nového nářadí a náčiní (materiálu) na výuku TV 
pocházejí z jiných zdrojů. Jakých? 
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