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Resumé:

Závěrečná bakalářská práce se zabývá organizací soutěží a přehlídek v Plzeňském 

kraji.

Vychází ze zkušeností s organizací soutěží a přehlídek uplynulých čtyř let.

Přináší nové poznatky vyplývající z provedeného výzkumného šetření a dává nové 

náměty a možnosti, jak kvalitu soutěží a přehlídek dále zlepšovat.

The Summary:

The final bachelor project deals with competitions and shows organization in the 

Pilsen Region.

It results from the four year experience with this kind of work.

It brings new information resulting in the performed research and gives new topics 

and possibilities how to improve the quality of contests and shows for zouny people.
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Úvod

Položme si na úvod otázku: „Mají soutěže jako výchovně vzdělávací prostředek své

opodstatnění?“

Význam soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (dále jen soutěže) je zdůrazněn 

v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). Tento dokument 

již v roce 2001 definoval soutěže jako součást výchovně-vzdělávací práce s talentovanou 

mládeží na úseku školství.

Cílem soutěží  určených pro žáky škol  a školských zařízení  je rozvoj  a podpora 

cílevědomé  a  systematické  práce  s nadanými  žáky,  napomáhat  vyhledávání  výjimečně 

talentovaných žáků, vést je k samostatnému a tvořivému přístupu, porovnávání výsledků 

studia,  co  nejširší  výměna  zkušeností,  profesionálních  kontaktů,  informací  a  inspirace  

na  okresní,  krajské  a  celorepublikové  úrovni.  Soutěže  vytvářejí  pro  žáky  a  pedagogy 

prostor pro sebereflexi a zvyšování náročnosti vůči sobě, což napomáhá růstu a rozvoji 

pedagogických a uměleckých osobností.  Mají bezprostřední návaznost na obsah výuky  

ve školách.

Soutěže  lze  považovat  za  výraznou,  systematickou,  stimulační  a  dlouhodobou 

formu práce s talentovanými dětmi a mládeží. 

Cílem práce  je  zdůvodnění  potřeby  konání  soutěží,  přehlídek  i  dalších 

mimoškolních  akcí,  které  umožňují  setkávání,  porovnávání  výsledků práce  žáků,  škol  

i pedagogů.  Ve spolupráci s jednotlivými organizátory jsme se snažili o návrh systému, 

který nebude zatěžovat jednotlivé školy a přitom přinese kladné výsledky žáků a studentů 

nejen v rámci okresů, kraje, ale i v rámci naší republiky či na mezinárodním poli. Práce 

obsahuje návrh, jak lze tuto oblast zapracovat i do důležitých dokumentů kraje. 

Předkládaná  práce  by  mohla  pomoci  nejen  organizátorům  soutěží  a  přehlídek 

v orientaci problematiky soutěží, ale i  k určitému sjednocení přístupů.
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1  Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

PhDr.  Eva Vondráková ze  Společnosti  pro talent  a  nadání  upozorňuje ve svém 

článku  Nadané  děti  1  na  jednu  z nejvýznamnějších  publikací  Prof.  Joan  Freemanové, 

nazvanou Vzdělávání  vysoce nadaných, současné mezinárodní  výzkumy (1998),  a v ní 

uváděnou tuto definici nadání:

„Vysoce  nadaní  jsou  zde  definováni  jako  ti,  kteří  buď  vykazují  mimořádně  

vysokou úroveň své činnosti,  ať už v celém spektru nebo v omezené oblasti,  nebo ti,  

jejichž potenciál ještě nebyl pomocí testů ani experty rozpoznán. Je rozdíl mezi zjevným  

nadáním  dětí,  nebo  adolescentů  a  dospělých.  Nadání  dětí  je  obvykle  vnímáno  jako  

rychlejší vývoj v porovnání s jejich vrstevníky, nadání dospělých je spatřováno ve vysoké  

úrovni činnosti, založené na mnohaleté usilovné práci ve zvolené oblasti.

Nadání se může týkat současně více oblastí,  např. intelektu,  umění, tvořivosti,  

pohybových a sociálních dovedností, nebo může být omezeno na jednu či dvě z nich. Ale  

potenciál, ať už je jakýkoli,  se může rozvinout do mimořádně vysoké úrovně činnosti  

pouze  v podmínkách  poskytujících  přiměřené  vybavení  a  psychologické  příležitosti  

k učení.“

Pojmy nadání a talent  lze chápat  jako synonyma,  i když se v odborné literatuře 

setkáváme i s jinými názory. Mönks a Ypenburg (2002, s. 29) uvádí: „Pedagogové a vědci 

oba pojmy odlišují.  Tvrdí,  že  termín „vysoké nadání“ odkazuje na mimořádné nadání  

ve více oblastech (jako jazyky,  matematika,  přírodopis).  Pojem „talent“  pak pokládají  

za  výstižný,  když  je  někdo vynikající  jen  v jedné  oblasti  (např.  v matematice).“  Podle 

Sejvalové  (2004,  s.  11)  „Jednou  z možností  rozlišování  je  užívat  pojmu  „nadání“  pro 

akademické disciplíny, a „talent“ pro umělecké a sportovní obory.“ Dočkal (2005, s. 25) 

upozorňuje i na skutečnost, že „Některé jazyky (například francouzština, maďarština, ale 

i  polština)  totiž  slovo analogické našemu nadání  neznají  a zcela  jim stačí  mezinárodně 

srozumitelný „talent.“
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V evropském  školství  se  v  posledních  několika  desetiletích  věnuje  zvýšená 

pozornost vzdělávání a výchově nadaných dětí. „Uvádí se, že diagnostikovaných dětí jako 

nadaných  je  v rozmezí  2  %  až  3  %  z celé  populace.  Odborníci,  kteří  se  zabývají 

dlouhodobým výzkumem nadání, však došli k závěru, že kdyby měly všechny děti šanci 

na úplný rozvoj  svých schopností,  dokázalo  by 20 – 25 % z nich vyniknout  v některé 

z oblastí  lidské činnosti.  Je proto zapotřebí,  aby pedagogové dokázali  rozpoznat nadané 

žáky a byli vybaveni pro práci s nimi“ (Sejvalová, 2004, s. 43).

O nadání dítěte nesvědčí ojedinělý úspěch, ale opakovaná úspěšnost. Jeho nadání 

potvrdí až budoucnost, nejen úspěchy ve škole, ale především ve skutečném životě. Školu 

lze chápat jako prostředek, který má napomoci talent rozvíjet.  Projevy a potřeby těchto 

dětí a zkušenosti s jejich výchovou a vzděláváním jsou v  různých zemích podobné. Záleží 

na informovanosti učitelů a rodičů, zda se totéž dítě bude radostně a úspěšně rozvíjet, nebo 

zda bude svému okolí působit problémy. 

Důvody, proč věnovat nadaným dětem pozornost jsou:

 individuální  -  každý jedinec by měl  mít  možnost  dosáhnout plného rozvoje své 

osobnosti,

 celospolečenský - i když se nadání týká jednotlivců, budoucnost každé společnosti 

závisí na rozvoji potenciálu její mladé generace.

Nadané děti poznáme podle toho, že potřebují stále získávat nové informace, mají 

řadu  zájmů,  které  by  měly  být  v co  největším  rozsahu  podporovány  a  rozvíjeny.  

Na základě získaných poznatků se pozornost odborníků přesouvá ke stále nižším věkovým 

kategoriím.  Má-li  člověk dosáhnout plného rozvoje svého potenciálu,  potřebuje vhodné 

podmínky už od nejútlejšího věku. Mezi podmínky, které jsou nutné pro pozdější dosažení 

mimořádné úrovně činnosti v určité oblasti, patří:

 dostatek příležitostí objevit a vyzkoušet si, pro co má dítě předpoklady,

 trvale vysoká motivace ke kvalitnímu výkonu,
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 prostředí  (rodiče,  učitelé,  trenéři),  jež  má  dítěti  poskytnout  optimální  podporu  

a vzdělání, jež posiluje sebevědomí dítěte zejména pochvalou za to, co dokázalo.

Optimálním vzdělávacím prostředím pro nadané dítě je škola, ale i školské zařízení 

pro zájmové vzdělávání,  sportovní  a tělovýchovné kluby,  domácí  prostředí  a  propojení 

všech těchto uvedených míst.

Legislativní rámec pro tuto oblast tvoří v českém školství zákon č. 561/2004 Sb., 

o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský 

zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  který  se  vzděláváním talentovaných  dětí  zabývá 

v části  Vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  to 

konkrétně v § 17, § 18 a § 19. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

(dále  jen  MŠMT)  č.  73/2005  Sb.,  o  vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných podrobněji rozvádí 

možnosti péče o talenty. Uvádí, že vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uskutečňuje 

s  pomocí  podpůrných  opatření,  která  jsou  odlišná  nebo  jsou  poskytována  nad  rámec 

individuálních  pedagogických a organizačních  opatření  spojených se vzděláváním žáků 

stejného  věku  ve  školách.  Podpůrnými  opatřeními  se  pro  tyto  účely  rozumí  využití 

speciálních  metod,  postupů,  forem  a  prostředků  vzdělávání,  didaktických  materiálů, 

poskytování pedagogicko-psychologických služeb, nebo jiná úprava organizace vzdělávání 

zohledňující vzdělávací potřeby těchto žáků.

Mimořádně nadaným žákem rozumí vyhláška jedince, jehož rozložení schopností 

dosahuje  mimořádné  úrovně  při  vysoké  tvořivosti  v  celém  okruhu  činností  nebo  

v  jednotlivých  rozumových  oblastech,  pohybových,  uměleckých  a  sociálních 

dovednostech. 

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního

vzdělávacího  plánu,  který  vychází  ze  školního vzdělávacího  programu příslušné  školy, 

závěrů  psychologického  vyšetření  a  vyjádření  zákonného  zástupce  žáka  nebo  zletilého 

žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného 

žáka. S tímto postupem škol se však setkáváme jen v ojedinělých případech.

Ředitel  školy  může  mimořádně  nadaného žáka  přeřadit  do  vyššího  ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí.
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O snaze zajistit  dostatečné možnosti  pro vzdělávání  nadaných dětí  u nás svědčí 

existence  škol  s rozšířeným  vyučováním  určitého  předmětu,  víceletých  gymnázií, 

základních uměleckých škol i systém celostátních soutěží a přehlídek. Právě ty jsou velmi 

výraznou a v České republice tradiční formou práce s talentovanými dětmi a mládeží. 

Péči o talentované děti a mládež  v jejich volném čase má ve své gesci oddělení 

Talentcentrum v Národním institutu dětí a mládeže MŠMT (dále jen NIDM). To se kromě 

organizace  soutěží  zaměřuje  i  na  spolupráci  s organizacemi  zabývajícími  se  prací 

s mimořádně nadanými. Od podzimu roku 2003 probíhá projekt péče o talentované pod 

názvem Talent. Jedná se o projekt distančního vzdělávání dětí a mládeže, který využívá 

virtuální internetovou školu.
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2  Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR

MŠMT každoročně vyhlašuje soutěže a přehlídky celostátního charakteru. Pro daný 

školní rok jsou zveřejňovány ve Věstníku MŠMT a lze je rozdělit do pěti oblastí:

 předmětové soutěže, 

 umělecké soutěže, 

 sportovní soutěže, 

 soutěže z oblasti speciálního školství, 

 ostatní soutěže.  

Na všechny se vztahuje vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace 

a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Tyto soutěže MŠMT financuje 

do výše, kterou mu umožňuje rozpočet na daný kalendářní rok. 

Významnou  roli  v této  oblasti  zaujímá  NIDM,  který  je  účelovým  odborným 

zařízením MŠMT v oblasti státní podpory a ochrany mládeže. Jednou z hlavních činností, 

které  NIDM  zabezpečuje,  je  příprava  a  realizace  ústředně  vyhlašovaných  soutěží  

a přehlídek včetně podílu na zabezpečování jejich mezinárodních nadstaveb, koordinace 

soutěží  a  přehlídek  vyhlašovaných  nebo  spoluvyhlašovaných  MŠMT včetně  věcných  

a  finančních  kontrol  vybraných  subjektů.  NIDM  každoročně  zabezpečuje  odborně  

a  organizačně  realizaci  15  postupových  přírodovědných,  uměleckých  či  jazykových 

soutěží.  K nim  zpracovává  propozice  a  u  soutěží,  které  mají  mezinárodní  návaznost, 

zabezpečuje  výběr  reprezentantů  ČR  a  podílí  se  na  zajištění  jejich  účasti  na  těchto 

soutěžích. Zpracovává přehled 115 soutěží s více než 300 kategoriemi či obory, přehledy 

výsledků a v celé této oblasti zabezpečuje rozsáhlou poradenskou činnost.

O vzrůstajícím významu soutěží svědčí vyhlášení rozvojového programu MŠMT 

„Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2006/2007“ ze dne  

25. dubna 2006, č.j. 5 978/2006-51.
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Účelem programu je: 

 podpořit soutěže v zájmovém vzdělávání,

 zajistit  rozvoj  a  financování  soutěží  v souladu  s úkoly  výchovně-vzdělávací 

soustavy a hospodárně využívat finančních prostředků státního rozpočtu určených 

pro soutěže,

 dosáhnout   větší   návaznosti   na   rámcové  vzdělávací   programy  a  vytvořit 

podmínky pro zvýšení  zapojení dětí, žáků  a studentů do  této formy zájmového 

vzdělávání s ohledem na celospolečenské požadavky,

 podpořit aktivity pedagogických pracovníků při realizaci soutěží a motivaci žáků.

Prioritami programu jsou:

 návaznost soutěží na vzdělávací oblasti a vzdělávací obory,

 celostátní rozsah soutěží (postupové soutěže),

 dlouholetá tradice soutěží,

 návaznost soutěží na mezinárodní soutěže.

Většina  soutěží  je  určena  žákům nezávisle  na  typu  školy.  Výjimku  tvoří  např. 

soutěže základních uměleckých škol nebo soutěže určené žákům středních pedagogických 

škol.  Převážná  část  soutěží  je  individuální,  kolektivní  soutěže  jsou  časté  v oblasti 

sportovní, setkáme se s nimi i v soutěžích uměleckých (komorní soubory, pěvecké sbory, 

orchestry).

MŠMT  v současné  době  nevyhlašuje,  kromě  soutěže  Evropa  ve  škole,  žádnou 

soutěž  pro  děti  z mateřských  škol.  Ze  studentů  vyšších  odborných  škol  jsou  do  dvou 

soutěží  (Hudební  festival  středních  pedagogických  škol  a  vyšších  odborných  škol 

pedagogických  a Pedagogická  poema)  zařazeni  pouze  studenti  vyšších  odborných škol 

pedagogických. 
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2.1 Předmětové soutěže

Už od školních let se mohou děti zapojovat do různých předmětových soutěží, které 

se pravidelně každoročně opakují a tvoří je soustava olympiád pro všechny kategorie dle 

jednotlivých ročníků základních i středních škol. Soutěže probíhají ve školních, okresních, 

krajských a ústředních kolech v předmětech matematika, fyzika, chemie, biologie, český 

jazyk,  cizí  jazyk,  dějepis  a  zeměpis.  Pro žáky středních škol se olympiády organizují  

i mezinárodně. 

Zajímavou  soutěžní  formou  jsou  korespondenční  soutěže.  Od devadesátých let 

minulého  století  je  v České  republice  organizována  soutěž  Matematický  klokan,  která 

nabízí  úlohy  s několika  možnými  řešeními  a  žák  má  označit,  které  je  správné.  

Při  organizování  uvedených  soutěží  aktivně  vystupuje  Jednota  českých  matematiků  

a fyziků (dále jen JČMF). 

Pro  žáky  středních  škol  je  organizována  Středoškolská  odborná činnost,  jejíž 

výsledky vyhodnocují komise složené z vysokoškolských učitelů a pracovníků akademie 

věd. 

2.2 Umělecké soutěže

Náš školský systém zanedbává estetickou výchovu v rámci povinného vyučování, 

poskytuje ale možnost uměleckého vzdělávání. Pro žáky krajských, obecních, církevních 

a soukromých základních uměleckých škol (dále jen ZUŠ), které jsou zařazeny do rejstříku 

škol  a  školských zařízení,  jsou určeny umělecké  soutěže  v oboru hudebním,  tanečním, 

výtvarném i  literárně  dramatickém.  Účast  ve  všech  kolech  soutěží  je  dobrovolná  a  je 

ponechána na zodpovědnosti učitele, ředitele a umělecké rady školy. Umělecké soutěže se 

konají každoročně v pravidelných tříletých cyklech formou školních, okresních, krajských 

a ústředních kol. Soutěže jsou vyhlašovány ve všech kategoriích dle jednotlivých ročníků 

a mají bezprostřední návaznost na obsah výuky v základních uměleckých školách.
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Dále je každoročně vyhlašována Celostátní přehlídka dětských recitátorů, která je 

určena i pro žáky základních škol; na středoškolské úrovni pracují konzervatoře, střední 

pedagogické školy a vyšší  odborné školy pedagogické,  které organizují  soutěže po své 

linii.

Díky uměleckým soutěžím se děti  učí  zvládat  trému a úspěšné vystoupení  před 

publikem podporuje rozvoj jejich sebevědomí.

Velkou oblibu si získávají u soutěžících soutěže literárního a výtvarného projevu, 

kterých se zúčastňují děti, žáci a studenti všech typů škol i školských zařízení.

2.3 Sportovní soutěže

Většímu počtu dětí jsou přístupny sportovní aktivity, v nichž děti a mládež rozvíjí 

svůj  talent  prostřednictvím  sportovních  kroužků  na  školách.  V mnoha  městech  pracují 

sportovní třídy základních škol i samostatné sportovní školy – jako čtyřletá nebo osmiletá 

gymnázia.  V řadě  škol  aktivně  pracuje  Asociace  školních  sportovních  klubů  (dále  jen 

AŠSK). Její členové zajišťují organizaci okresních, krajských i ústředních kol sportovních 

soutěží. Významnou úlohu hraje i mimoškolní sportovní činnost, zejména prostřednictvím 

tělovýchovných jednot a sportovních klubů.

Také sportovní soutěže probíhají každoročně a v pravidelných dvouletých cyklech 

se střídají soutěžní kategorie mladších a starších žáků základních škol. Záštitu nad jejich 

organizací má AŠSK.

Sportovní soutěže pomáhají dětem a mládeži pochopit důležitost společenství, být 

součástí „dobrého týmu“.
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2.4 Soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Pro  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  jsou  určeny  zejména  soutěže 

sportovního  charakteru.  MŠMT  při  vyhlašování  soutěží  a  přehlídek  zaměřuje  svoji 

pozornost  hlavně na žáky zrakově a  sluchově postižené.   Pro žáky ze základních  škol 

praktických je vyhlašována pouze jedna soutěž, a to Atletický čtyřboj žáků základních škol 

praktických a základních škol speciálních. Tato skutečnost je z hlediska potřeb těchto škol 

zcela  nedostačující.  Pro  děti  z dětských  domovů  a  výchovných  ústavů  jsou  určeny 

nejrůznější sportovní aktivity a přehlídky zájmové umělecké činnosti. 

Podpora rozvoje nadání postiženého dítěte je často efektivnější formou kompenzace 

jeho handicapu než všechny kompenzační pomůcky, které mu můžeme poskytnout. 

2.5 Ostatní soutěže

Postupně se rozvíjí nové formy soutěží. Jedná se zejména o soutěže využívající  

e-learningové technologie, která ovšem předpokládá určitý stupeň vybavenosti školy, žáků 

i připravenost pedagoga v oblasti počítačové gramotnosti.
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3   Organizační  zajištění  soutěží  vyhlašovaných  MŠMT 

v Plzeňském kraji

Nezanedbatelnou  úlohu  při  realizaci  zejména  krajských  kol  soutěží  sehrávají 

krajské úřady. Jednak pověřují organizací krajských kol školy nebo školská zařízení ve své 

působnosti, zabezpečují realizaci postupových kol na úrovni okresů a zejména zabezpečují 

přenos veškerých informací  a  materiálů  z MŠMT na školy a  školská  zařízení.  Krajské 

úřady  zabezpečují  i  zpětnou  vazbu  směrem  k jednotlivým  organizátorům  a  garantům 

soutěží.

V Plzeňském kraji  byly  tyto  soutěže  a  přehlídky,  vyhlašované  MŠMT,  do roku 

2001 zaštiťovány Pedagogickým centrem Plzeň.

Od roku 2002 se na organizačním zajištění soutěží podílí jednak střediska volného 

času  (dále  jen  SVČ),  a  to  zejména  organizováním  okresních  kol  soutěží,  

a dále samotné  školy a školská zařízení,  Krajské centrum vzdělávání  a jazyková škola 

s právem  státní  jazykové  zkoušky,  Plzeň,  sady  5.  května  42  (dále  KCVJŠ)  

a JČMF organizováním krajských kol předmětových soutěží, jednotlivé základní umělecké 

školy  organizováním  krajských  uměleckých  soutěží  a  přehlídek.  Sportovní  soutěže  

od okresních až po ústřední kola zaštiťuje AŠSK.

 Finanční  vypořádání  jednotlivých  soutěží  a  přehlídek  provádí  Středisko služeb 

školám,  Plzeň,  Částkova 78 (dále  jen SSŠ).  Celý  tento  systém zastřešuje  a  metodicky 

zabezpečuje oddělení mládeže a sportu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 

Plzeňského kraje (dále jen OŠMS KÚ PK). Zde se vytváří každým rokem rozpočet nákladů 

na jednotlivé soutěže a pro jednotlivé organizátory na základě počtu žáků v daném regionu. 

Každoročně je zpracováván Metodický průvodce k zajištění soutěží a přehlídek. Obsahuje 

jednoznačné pokyny k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MŠMT i prostředků 

Plzeňského kraje na dofinancování soutěží. Každý organizátor zde najde přehled soutěží, 

podrobné informace o souvisejících zákonných normách, o financování soutěží, informace 

o  věcných  cenách  pro  soutěžící,  o  diplomech,  o  proplácení  jízdného,  spotřebního 
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materiálu, dohod o provedení práce, občerstvení, o uzavírání pojištění. Samostatnou část 

tvoří  informace  o  Středoškolské  odborné  činnosti.  V příloze  lze  dohledat  vzory 

jednotlivých tiskopisů nutných k vyúčtování soutěží a přehledy o rozpočtech okresních  

a krajských kol nebo o garantech jednotlivých soutěžích.

V příloze č.  7 je uvedeno  schéma Organizačního  zajištění okresních  a krajských kol 

soutěží  vyhlašovaných MŠMT v Plzeňském kraji  a schéma toku finančních prostředků  

na soutěže vyhlašované MŠMT v Plzeňském kraji.

3.1 Školní kola soutěží

Systém vyhlašovaných soutěží neukládá ve všech případech konání školního kola. 

U řady z nich je přípustná pouhá nominace soutěžících do okresního kola. A tak v případě 

malého zájmu ze strany žáků nebo pedagogů se školní kola nekonají. To má za důsledek 

nízkou úroveň některých výkonů v okresním kole.

3.2 Okresní kola soutěží

Okresní kola soutěží  organizuje v Plzeňském kraji  sedm středisek volného času. 

V okrese Plzeň-město se jedná o SVČ pro děti a mládež, v dalších pak zajišťuje okresní 

kola  příslušný  dům  dětí  a  mládeže  (dále  jen  DDM).  Kromě  okresu  

Plzeň-jih se jedná vždy o organizaci zřízenou Plzeňským krajem. 

Podíl  SVČ  spočívá  v přípravě,  propagaci,  zabezpečení  vlastního  průběhu, 

vyúčtování  a  vyhodnocení  soutěží.  Jejich  zaměstnanci  zabezpečují  okresní  kola  jak 

organizačně, tak odborně. Personální zajištění této problematiky je velice náročné, protože 

příslušný pracovník  není  do  limitu  pracovníků  DDM navyšován,  ale  ředitel  musí  tuto 

činnost pokrýt z přiděleného limitu pracovníků na základě normativu. V případě nutnosti 

OŠMS KÚ PK k této skutečnosti však přihlíží a zohledňuje ji.
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3.3 Krajská kola soutěží

Za přípravu a organizaci krajských kol jsou zodpovědní jednotliví garanti, kteří se 

v případě  předmětových soutěží  rekrutují  z řad  JČMF a KCVJŠ,  v případě  uměleckých 

soutěží se jedná o předsedy jednotlivých sekcí Krajské umělecké rady (dále jen KUR)  

a pro sportovní soutěže garanty navrhuje AŠSK. Všichni jsou do funkce garanta krajských 

soutěží jmenováni vedoucím OŠMS KÚ PK. Jejich úkolem je, v souladu s Metodickým 

pokynem  MŠMT  k hospodaření  s finančními  prostředky  poskytnutými  na  zabezpečení 

soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j.: 26 315/2003-51 a Vyhláškou č. 285/2003 Sb., 

o organizaci  a  financování  soutěží  a  přehlídek pro žáky,  zajistit  organizaci  příslušného 

krajského kola včetně jeho přípravy.

3.4 Ústřední kola soutěží

Pořadatele  ústředních  kol  soutěží  jmenuje  MŠMT po dohodě s NIDM, Ústřední 

uměleckou radou (dále jen ÚUR) a AŠSK. 

V uplynulých  čtyřech  letech  byly  školy  Plzeňského  kraje  několikrát  pověřeny 

konáním těchto  kol  soutěží.  Jednalo  se například  o  Fyzikální  olympiádu kategorie  A, 

Soutěž  odborných  dovedností  žáků  elektrotechnických  oborů  a  Středoškolský  pohár 

sportovních  gymnázií  v atletice  v roce  2006,  soutěž  Evropa  ve  škole   a  Ekologickou 

olympiádu  studentů  SŠ  v roce  2005,  Sportovní  hry  pro  zrakově  postiženou  mládež, 

Celostátní  sportovní  hry  sluchově  postiženého  žactva   a  Dějepisnou  olympiádu  v roce 

2004.
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4  Soutěže vyhlašované Plzeňským krajem

Plzeňský  kraj  pravidelně  organizuje  prostřednictvím  škol  a  školských  zařízení 

krajská  kola  soutěží,  která  MŠMT nevyhlašuje  a  jejichž  konáním je  podmíněn  postup 

soutěžících do ústředního kola. 

Jedná  se  především  o  pěveckou  soutěž  Karlovarský  skřivánek  a  soutěže  žáků 

středních škol Automechanik junior, Zlatý pohár LINDE, Soutěž odborných dovedností 

strojírenských  a  elektrotechnických  oborů  a  Ekologická  olympiáda.  Od  školního  roku 

2006/2007  mají  žáci  5.-9.  ročníků  základních  škol  možnost  přihlásit  se  do  soutěže 

jednotlivců i družstev ke zvyšování právního vědomí Paragraf 11/55.

Všechny tyto soutěže zaštiťuje OŠMS KÚ PK. Krajské kolo oficiálně vyhlašuje 

prostřednictvím  svých  Instrukcí  a  pověřuje  školy  a  školská  zařízení  jeho  pořádáním. 

Soutěže jsou financovány z prostředků Plzeňského kraje a za pomoci sponzorů, využívány 

jsou oficiální diplomy Plzeňského kraje. 

V Plzeňském kraji vyhlašují školy a školská zařízení s vědomím OŠMS KÚ PK  

i další soutěže a přehlídky, které si získávají oblibu u dětí a mládeže nejen z Plzeňského 

kraje, ale zúčastňují se jich nadané děti a mládež z celé České republiky i ze zahraničí. 

Velké tradici se tak těší Plzenecké housličky, soutěž určená pro adepty houslového 

umění, kytarová soutěž pro jednotlivce ve věku do 16 let Zlatá struna nebo Mezinárodní 

přehlídka mládežnických dechových orchestrů ve Stříbře. 

Pro  žáky  základních  uměleckých  škol,  kteří  soutěží  ve  tříletých  cyklech,  je 

v nesoutěžních letech pravidelně konána Přehlídka tanečních oborů ZUŠ Plzeňského kraje 

a akordeonová soutěž Plzeňský akordeon. 

Každoročně  je  předsedy  smyčcové  a  kytarové  sekce  KUR  pořádáno  Setkání 

nejmladších houslistů a kytaristů Plzeňského kraje. 

Středisko volného času  dětí  a  mládeže,  Plzeň,  Pallova  19 organizuje  regionální 

soutěž v přednesu, překladech a dramatizaci v jazycích latinském, anglickém, německém, 

francouzském a ruském Ars poetice, jejímž cílem je kreativně pracovat s cizím jazykem, 

zlepšovat  úroveň  jazykových  znalostí  mladých  lidí,  umožnit  jim  prezentovat  svoje 

15



schopnosti a dovednosti a v neposlední řadě umožňovat výměnu zkušeností nejen žáků, ale 

i pedagogů. 

Velkou tradici má v Plzeňském kraji  Regionální soutěž  učebních oborů středních 

odborných škol, jejímiž pravidelnými účastníky jsou i zástupci středních škol dalších krajů 

České  republiky.  Obdobným setkáním v   menším  rozsahu  pouze  pro  okres  Tachov  je 

přehlídka středních škol Kam na školu, kam do učení? Obě tyto akce slouží především 

k prezentaci  středního  školství  budoucím  absolventům  základních  škol  při  jejich 

rozhodování o další životní cestě.
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5  Podpora soutěží z rozpočtu Plzeňského kraje

Finanční prostředky poskytované MŠMT na jím vyhlašované soutěže nepokrývají 

jejich nutné náklady při možnosti  využití  podmínek, které jsou dány legislativou. Proto 

jsou na podporu soutěží a přehlídek poskytovány finanční prostředky i Plzeňským krajem. 

Využívány jsou především na dofinancování dohod o provedení práce pro členy odborných 

porot, na nákup hodnotných věcných cen nebo na úhradu služeb, zejména nájmů kulturních 

zařízení a sportovišť.

5.1 Historie 

V rámci  vyhlášeného  rozvojového  programu  Plzeňského  kraje  byly  na  základě 

Dlouhodobého záměru  vzdělávání  a  rozvoje  výchovně vzdělávací  soustavy Plzeňského 

kraje 2003 vynakládány finanční prostředky na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných 

či spoluvyhlašovaných MŠMT, na soutěže a přehlídky vyhlašované Plzeňským krajem  

a akce konané školami a školskými zařízeními na území Plzeňského kraje.

Skutečně  vynaložené  finanční  prostředky  z  rozpočtu  Plzeňského  kraje  určené  

na dofinancování soutěží vyhlašovaných MŠMT v letech 2003-2006 (v tisících Kč)1

2003 2004 2005 2006
Předmětové soutěže 154 83 104 137
Umělecké soutěže 30 13 46 58
Sportovní soutěže 106 108 132 125
Celkem 290 204 282 320

1 Zdroj: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 
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Počet účastníků soutěží a přehlídek v letech 2002-2006 v Plzeňském kraji2; 3

Školní rok
Školní kola Okresní kola Krajská kola Ústřední kola
PS US PS US PS US SS PS US

2001/2002 19 022 1 997 3 655 1 081 527 1 906 14 439* 52 50
2002/2003 28 826 2 694 3 240 1 296 628 1 097 17 799* 57 376
2003/2004 30 808 2 631 3 347 868 578 969 16 991* 49 218
2004/2005 29 030 3 174 3 223 979 610 2 688 19 509* 45 273
2005/2006 27 745 2 617 3 233 1 207 664 1 810 19 293* 59 540

Skutečně  vynaložené  finanční  prostředky  z rozpočtu  Plzeňského  kraje  na  soutěže 

vyhlašované  školami  a  školskými  zařízeními  v Plzeňském  kraji  v letech  2003-2006  

(v tisících Kč)3

Podpora školních 
i mimoškolních uměleckých 
aktivit a uměleckého 
vzdělávání

2003 2004 2005 2006

Kč
počet 
akcí

Kč
počet 
akcí

Kč
počet 
akcí

Kč
počet
akcí

Akce základních uměleckých 
škol

59 5 6 8 55 5 26 2

Ostatní akce uměleckého 
charakteru

143 6 123 6 84 5 108 7

Ostatní akce odborného 
charakteru

5 3 211 13 176 15 169 15

Sportovní akce 0 0 6 41 4 27 4
Celkem 207 14 346 27 356 29 330 28

2 PS - předmětové soutěže, US - umělecké soutěže, SS - sportovní soutěže
   * počet účastníků okresních a krajských kol sportovních soutěží celkem
3 Zdroj: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje
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5.2 Současnost

Dlouhodobý  záměr  vzdělávání  a  rozvoje  vzdělávací  soustavy  Plzeňského  kraje 

2006  stanovil  v oblasti  soutěží  a  ostatních  mimoškolních  aktivit  tyto  strategie  rozvoje 

regionálního školství:

 rozvíjet péči o nadané děti,

 podporovat  systém soutěží  a  přehlídek  pro  žáky  škol  a  tím účinně  a  efektivně 

pečovat o mladé talenty,

 podporovat účast talentovaných dětí a mládeže na odborných soustředěních,

 podporovat zájem o zapojení žáků do mezinárodních soutěží a olympiád.

Program/účel
v roce (v tisících Kč) Celkem

2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010
Podpora  zájmové  činnosti  –  soutěže  
a přehlídky

650 650 650 650 650 3 250

Podpora zájmové činnosti – soutěže a přehlídky

Cíl a předmět podpory: vytváření  podmínek  pro  organizování  soutěží  a  přehlídek 

v Plzeňském kraji s alespoň regionálním dosahem 

Cílová skupina: školy,  školská  zařízení  a  jiné  subjekty  pracující  s  dětmi 

a mládeží, které působí na území Plzeňského kraje

Metoda podpory: příspěvek, dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

Zdůvodnění: podpora talentované mládeže
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5.3 Vyhodnocení nejaktivnější a nejúspěšnější školy v Plzeňském kraji

Od  školního  roku  2003/2004  OŠMS  KÚ  PK  vyhodnocuje  v rámci  kraje 

nejúspěšnější  a  nejaktivnější  školu  ve  čtyřech  kategoriích  –  základní  školy,  gymnázia, 

ostatní střední školy, základní umělecké školy. Kategorie mateřské školy a školská zařízení 

nebyla dosud vyhlašována z důvodu jejich malé účasti v soutěžích. Na podzim roku 2006 

bylo  v nultém ročníku přistoupeno k vyhodnocení  nejaktivnější  školy Plzeňského kraje 

v kategorii Sportovní soutěže za rok 2006. V tomto roce byla jediným kritériem aktivita 

sportovců, pedagogů a vedení škol při zajišťování a organizaci sportovních soutěží. 

Do hodnocení jsou zahrnuty soutěže vyhlašované MŠMT a soutěže vyhlašované 

Plzeňským krajem.

V soutěži  O  nejlepší  školu  Plzeňského  kraje  jsou  školy  vyhodnocovány  podle 

dosažených úspěchů v krajských kolech soutěží v závislosti na počtu žáků školy či počtu 

žáků základní  umělecké  školy v soutěžních  oborech v daném školním roce.  Body jsou 

přidělovány za první,  druhé a třetí  místo.  U přehlídek, zejména v uměleckých oborech, 

jsou bodově ohodnoceny udělené ceny. 

Bodování: 

1. místo – 6 bodů

2. místo – 4 body

3. místo – 2 body

ceny v přehlídkách – 3 body
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Pro názornost je připojena  část bodovací tabulky ZUŠ za školní rok 2005/2006.4

P
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.
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P
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t

1. Plzeň, Revoluční 18 104 14 150 0 4 12 0 6 0 308 602 1,955
2. Třemošná 0 32 0 8 0 6 0 4 0 0 50 110 2,200
3. Blovice 0 8 2 14 0 0 0 0 0 0 24 61 2,542

Základem pro vyhodnocení  soutěže o nejaktivnější  školu je počet  žáků, kteří  se 

uplynulém školním roce zúčastnili prvních postupových kol, a počet soutěží, kterých se 

škola zúčastnila. Důležitým údajem je i zde opět počet žáků školy či počet žáků základní 

umělecké školy v soutěžních oborech v daném školním roce.

I  zde  je  pro  názornost  připojena  část  bodovací  tabulky  ZUŠ  za  školní  rok 

2005/2006.4
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Š
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počet žáků v OK a KK Celkem
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1. Blovice 12 10 0 0 0 0 0 0 2 24 61 2,542
2. Plzeň, Chválenická 71 17 0 0 73 0 0 0 3 164 418 2,549
3. Plzeň, Revoluční 68 32 0 32 19 0 47 19 6 223 602 2,700

Garantem vyhodnocení  je  SSŠ,  výsledky pro vyhodnocení  aktivity  zpracovávají 

pověřené domy dětí a mládeže jako organizátoři okresních kol ve spolupráci s pracovníky 

OŠMS KÚ Plzeňského kraje. Vítěze soutěže O nejúspěšnější školu stanovují pracovníci 

OŠMS KÚ PK na základě výsledkových listin krajských kol soutěží.  Věnované ceny – 

poháry - financuje Plzeňský kraj. 

4 Pozn.: EvŠ – Evropa ve škole; Zpěv – Sólový a komorní zpěv; DŽN – Hra na dechové žesťové a bicí 
nástroje;  DN –  Hra  na  dechové  a  bicí  nástroje;  DDN – Hra  na  dechové  dřevěné  nástroje;  HSS –  Hra 
smyčcových souborů; LN – Hra na lidové nástroje, komorní hra lidových souborů; TO – Přehlídka tanečního 
oboru ZUŠ; KS - Karlovarský skřivánek; ŠDPS – Přehlídka školních dětských pěveckých sborů; Recitace –  
Celostátní přehlídka dětských recitátorů 
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6  Výzkumné šetření

Problémy při organizování soutěží a přehlídek a jejich řešení

Výzkum byl zaměřen na zjištění úrovně kvality soutěží a přehlídek v Plzeňském 

kraji z pohledu ředitelů, pedagogů, garantů  a organizátorů jednotlivých soutěží. 

6.1 Hypotézy

 Nejúčinnější motivací pedagogů pro soutěže jsou v současné době finance.

 Kvalitu soutěží v Plzeňském kraji nejvíce ovlivňuje složení odborné poroty.

 Největší pochvala a ocenění patří organizátorům soutěží.

 Nedostatek finančních prostředků ohrožuje kvalitu soutěží.

6.2 Hodnotící část

6.2.1 Předmět a rozsah hodnocení, hodnotící kritéria

Osloveni byli garanti, ředitelé škol a jejich prostřednictvím zejména pedagogové, 

kteří  žáky na soutěže připravovali  ve školním roce 2005/2006. Celkem bylo vyplněno  

90  dotazníků  pedagogy,  87  dotazníků  řediteli  a  11  dotazníků  garanty  a  organizátory 

soutěží. 

6.2.2 Indikátory a sledované jevy  

 Typy soutěží

 Postupová kola

 Počet soutěží

 Počty žáků
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 Hodnocení přístupu ředitelů škol k soutěžím

 Hodnocení přístupu pedagogů k soutěžím

 Hodnocení přístupu garantů a organizátorů k soutěžím

 Hodnocení financování jednotlivých postupových kol

 Hodnocení organizace jednotlivých postupových kol

6.2.3 Nástroje hodnocení, hodnotící stupnice

Jako  nástroje  hodnocení  pro  skupinu  garantů  a  organizátorů  a  pro  skupinu 

pedagogů jsem zvolila vlastní dotazník, jehož součástí byly i otevřené otázky, které měly 

potvrdit či vyvrátit výše vyslovené hypotézy.

Hodnotící stupnice:

         1 2 3 4 

Přesné vymezení jevů:

1 … plně vyhovující, bez připomínek

2 … vyhovující s ojedinělými připomínkami

3 … částečně vyhovující

4 … nevyhovující, nutno změnit

Položené otevřené otázky:

1. Co považujete za nejúčinnější motivaci pedagogů pro soutěže? 

2. Jaký  problém  podle  Vašeho  názoru  nejvíce  ovlivňuje  kvalitu  soutěží 

v Plzeňském kraji ? 

3. Jak byste tento problém řešil(a) Vy? 

4. Koho nebo co byste v oblasti soutěží pochválil(a) a proč? 

Na přelomu let  1997/98 byl  Talentcentrem,  tehdy ještě  Institutu  dětí  a  mládeže 

MŠMT, na základě požadavku MŠMT realizován plošný výzkum „Zjištění názorů učitelů 

a  žáků na význam a potřebnost  soutěží  jako nedílné  součásti  práce s talenty a  analýza 
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příčin,  které  ovlivňují  efektivitu  soutěží“.  Toto  šetření  bylo  po  zpracování  rozděleno  

do skupin a  v nich provedeno vzájemné  porovnání  výsledků.  Z tohoto  výzkumu jsem  

ve svém výzkumném šetření  použila v upravené podobě:

- část II. Celostátně vyhlašované soutěže D. Pokud soutěže nerealizujete nebo o ně 

nemáte zájem, sdělte nám důvod, 

- část III. Přístup školy B. Soutěže považujete za: 

částečně G. Zahrnujete ve Vaší škole výsledky soutěží do hodnocení při přijímacím 

řízení 

- část IV. Efektivita dotazníku pro ředitele škol. 

Porovnáním výsledků jsem nastínila posun v názorech ředitelů na význam a prospěšnost 

soutěží v práci škol za uplynulých osm let. 

Dotazník pro ředitele jsem obohatila o výše uvedenou otevřenou otázku 1. a 2.

6.2.4 Výsledky výzkumného šetření

6.2.4.1 Ředitelé

 Oslovení  respondenti  byli  řediteli  základních,  středních,  vyšších  odborných  a 

základních  uměleckých  škol.Těch  je  v  Plzeňském  kraji  celkem  260.  Pro  potřeby 

výzkumného šetření bylo osloveno celkem 149 z nich, tj. 57%. Někteří z nich jsou zároveň 

řediteli  mateřských  škol  i  základních  uměleckých  škol.  Zastoupeni  byli  též  ředitelé 

základních  škol  pro  žáky  se  zdravotním  postižením.  Z oslovených  149  ředitelů, 

odpovědělo 87, tj. 58 %.

v PK osloveno % vráceno %
Ředitelů celkem 260 149 57 87 58
z toho ředitelů ZŠ 165 105 64 54 51
          ředitelů ZUŠ 33 19 58 10 53
          ředitelů SŠ 61 24 39 22 92
          ředitelů VOŠ 1 1 100 1 100
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Zastoupení ředitelů podle druhů škol

17%

51%

21%

1%
10%

mateřské školy základní školy střední školy

vyšší odborné školy základní umělecké školy

Typy soutěží, do kterých se oslovené školy zapojují

72%

59%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

soutěže
vyhlašované
MŠMT

soutěže
vyhlašované   
Plzeňským krajem

ostatní soutěže
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Pokud se soutěží nezúčastňujete, označte důvod.

počet % % v r. 1997/98
nepovažuji je za důležité 2 12 39
zadání jsou příliš náročná 4 24 70
nemáme ve škole vhodné podmínky 11 65 78
jsou časově velmi náročné 6 35 87
jiný důvod – uveďte jaký* 3 18 74

Pouze  20  %  škol  uvedlo  důvod,  pro  který  se  nejčastěji  soutěží  nezúčastňují.  

U těchto škol, které soutěže nerealizují vůbec nebo jen minimálně, se s odstupem let také 

změnily důvody. Za nejpodstatnější jsou uváděny nevhodné podmínky ve škole (65 %)  

a velká časová náročnost (35 %). Jako jiný důvod ředitelé uvádějí nevyhlašování soutěží 

pro žáky 1.-3. ročníků málotřídních základních škol.

Soutěže považujete za:

počet % % v r. 1997/98
potřebné a prospěšné 85 98 91
samoúčelné 0 0 5
přežitek minulého školského systému 1 1 3
jiný názor – uveďte jaký* 1 1 1

61%

75%

15%
75%

0% 10% 20%  30% 40% 50% 60% 70% 80%

 soutěže pro žáky 
 se speciálními 
 vzdělávacími potřebami

  sportovní soutěže

  umělecké soutěže

  předmětové soutěže
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Na soutěže, i  přes uvedené problémy,  nahlíží  98 % ředitelů jako na potřebné  

a prospěšné. Ani jeden z respondentů nepovažuje soutěže za samoúčelné. 

Jaká je podle Vás na Vaší škole informovanost o soutěžích?

počet % % v r. 1997/98
velmi dobrá 51 59 36
dobrá 32 37 53
částečná 3 3 7
špatná 0 0 1
nevím 1 1 3

V této  části  lze  konstatovat,  že  informovanost  o  soutěžích  je  v Plzeňském kraji 

v porovnání  s celostátním  výzkumem  v  roce  1997/98  výrazně  lepší.  Jistě  lze  tuto 

skutečnost  spojovat  s přiblížením  organizace  zejména  okresních  kol  prostřednictvím 

středisek volného času dětí a mládeže do míst blíž školám.

Zájem o soutěže u Vás na škole by se zvýšil:

počet % % v r. 1997/98
vyšší motivací pedagogů 31 36 70
vyšší motivací žáků 31 36 83
zvýšením finančních prostředků na ocenění pedagogů 59 68 87
zvýšením finančních prostředků na vlastní realizaci soutěží 46 53 69
zlepšením informovanosti ze strany MŠMT, KÚ 3 3 26
snížením náročnosti soutěží 12 14 31
rozšířením témat soutěží 19 22 48
jiný názor – uveďte* 4 5 3

I  v současné  době  spatřuje  většina  ředitelů  možnost  zvýšení  zájmu  o  soutěže  

na  školách  ve  zvýšení  finančních  prostředků  jak  na  ocenění  pedagogů  (68  %),  tak  

na  vlastní  realizaci  soutěží  (53  %).  Podstatně  poklesl  názor  na  zvýšení  zájmu 

prostřednictvím vyšší motivace pedagogů i žáků.

Pokud  jste  ředitelem  střední  školy,  zahrnujete  výsledky  soutěží  do  hodnocení  

při přijímacím řízení?
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13%

82%

5%

předmětové umělecké sportovní

49%

13%

38%

okresní krajská ústřední

počet % % v r. 1997/98
ano, výrazně k nim přihlížíme 2 10 16
ano, částečně 7 33 60
spíše ne 5 24 15
ne 7 33 9

Stále méně ředitelů středních škol zohledňuje výsledky soutěží v přijímacím řízení, 

i  když  jim  tuto možnost nabízí vyhláška č. 671/2004  Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách,  ve znění pozdějších 

předpisů. Ta v § 1, odst. l) uvádí, že součástí přihlášky ke vzdělávání jsou „další doklady 

popřípadě  související  s přijímacím řízením v návaznosti  na  stanovená  kritéria,  zejména 

doklady  o  výsledcích  v odborných  soutěžích,  o  publikační  činnosti  nebo  o  dosaženém 

dalším vzdělání.“

6.2.4.2 Pedagogové

Oslovení  respondenti  byli  z řad  pedagogů  základních  škol,  středních  škol  

a základních uměleckých škol.

Devadesát pedagogů připravilo ve školním roce 2005/2006 ke 163 soutěžím celkem 

1319 žáků, což v průměru představuje téměř 15 žáků na jednoho pedagoga a přípravu  

8 žáků na každou soutěž. 

Typy soutěží, na které padagogové žáky připravovali

Počet zúčastněných žáků v jednotlivých postupových kolech (v procentech)
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69%

31%

 z okresních kol soutěží  z krajských kol soutěží

Procento soutěžících postupujících do vyšších kol soutěží

Vyhodnocení dotazníku pedagogy

+ + + + - - - -
1 2 3 4

1.
Jak hodnotíte přístup ředitele školy k podpoře 
soutěží a účasti žáků na nich

96 % 3 % 1 % 0 %

2. Jak hodnotíte přístup žáků k přípravě na soutěže 44 % 53 % 3 % 0 %

3.
Jak hodnotíte přístup rodičů k přípravě žáků na 
soutěže

41 % 34 % 19 % 6 %

4. Jak hodnotíte přístup kolegů k soutěžím 71 % 26 % 3 % 0 %

5.
Jak hodnotíte legislativní zabezpečení soutěží ze 
strany MŠMT

29 % 55 % 14 % 2 %

6.
Jak hodnotíte organizaci okresních kol soutěží 
DDM

36 % 52 % 9 % 3 %

7. Jak hodnotíte organizaci krajských kol soutěží 38 % 50 % 11 % 1 %
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43 %

41%
3 %

13% 

 plně vyhovující
vyhovující s ojedinělými připomínkami
částečně vyhovující
nevyhovující, nutno změnit

8. Jak hodnotíte financování soutěží 15 % 39 % 33 % 13 %

9.
Jak hodnotíte objektivitu odborných porot
v okresních kolech

27 % 43 % 25 % 5 %

10.
Jak hodnotíte objektivitu odborných porot
v krajských kolech

28 % 44 % 24 % 4 %

11. Jak hodnotíte úroveň výkonů v soutěžích 25 % 68 % 6 % 1 %

12.
Jak hodnotíte přínos soutěží v oblasti dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků

40 % 49 % 6 % 5 %

Celkově  hodnotili  pedagogové  úroveň  soutěží  jako  vyhovující  s ojedinělými 

připomínkami. Varující je, že celá jedna třetina respondentů označila financování soutěží 

jako částečně vyhovující a 13 % pedagogů dokonce jako nevyhovující s nutností změny.

Hodnocení úrovně soutěžící v Plzeňském kraji pedagogy

Hodnocení soutěží dle jednotlivých typů

+ + + + - - - -
typ soutěže počet hodnotících stupeň č. 1 stupeň č. 2 stupeň č. 3 stupeň č. 4
předmětové soutěže 9 31 % 44 % 19 % 6 %
umělecké soutěže 71 43 % 43 % 11 % 3 %
sportovní soutěže 3 42 % 42 % 14 % 2 %
bez uvedení konkrétní soutěže 7 32 % 45 % 20 % 3 %
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18 %

9 % 18 %

36 %
18 %

organizátor organizátor + garant organizátor + garant + člen poroty
garant + pedagog člen poroty + padagog

6.2.4.3 Garanti a organizátoři soutěží

Oslovené  respondenty  lze  zařadit  mezi  organizátory  soutěží  (36  %),  někteří 

organizátoři  byli  zároveň jmenováni  OŠMS KÚ Plzeňského kraje  garanty jednotlivých 

soutěží (18 %), případně vykonávali funkci organizátora, garanta i člena odborné poroty 

(9 %). Mezi organizátory, kteří byli zároveň pedagogy patřilo 18 % respondentů. 

Zajišťovali  především  předmětové  (35  %)  a  umělecké  soutěže  (53  %),  

na  organizaci  sportovních  soutěží  se  podílelo  12  %  dotázaných.  56  %  dotázaných 

organizovalo okresní kola, 38 % krajská kola soutěží. Na organizaci ústředních kol soutěží 

se ve školním roce 2005/2006 podílelo 6 % dotázaných respondentů.

Složení respondentů
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Vyhodnocení dotazníku organizátory a garanty

+ + + + - - - -

1 2 3 4

1.
Jak hodnotíte přístup ředitelů škol k podpoře 
soutěží

20 % 50 % 30 % 0 %

2.
Jak hodnotíte přístup ředitelů škol 
k zabezpečení účasti žáků na soutěžích

30 % 50 % 20 % 0 %

3.
Jak hodnotíte přístup pedagogů k přípravě 
žáků na soutěže

0 % 80 % 20 % 0 %

4.
Jak hodnotíte účast pedagogů na soutěžích 
jako prostředku DVPP

10 % 30 % 30 % 30 %

5.
Jak hodnotíte legislativní zabezpečení soutěží 
ze strany MŠMT

0 % 50 % 40 % 10 %

6. Jak hodnotíte organizaci okresních kol soutěží 50 % 50 % 0 % 0 %

7. Jak hodnotíte organizaci krajských kol soutěží 40 % 60 % 0 % 0 %

8.
Jak hodnotíte financování okresních kol 
soutěží

0 % 20 % 60 % 20 %

9.
Jak hodnotíte financování krajských kol 
soutěží

10 % 50 % 40 % 0 %

10.
Jak hodnotíte objektivitu odborných porot 
v okresních kolech

70 % 30 % 0 % 0 %

11.
Jak hodnotíte objektivitu odborných porot 
v krajských kolech

50 % 40 % 10 % 0 %

12.
Jak hodnotíte úroveň výkonů v okresních 
kolech soutěží

40 % 40 % 20 % 0 %

13.
Jak hodnotíte úroveň výkonů v krajských 
kolech soutěží

10 % 80 % 10 % 0 %

14.
Jak hodnotíte přístup OŠMS KÚ PK 
k problematice okresních soutěží

70 % 30 % 0 % 0 %

15.
Jak hodnotíte přístup OŠMS KÚ PK 
k problematice krajských soutěží

60 % 40 % 0 % 0 %

16.
Jak hodnotíte podporu Plzeňského kraje 
soutěžím a přehlídkám

50 % 50 % 0 % 0 %

17.
Jak hodnotíte spolupráci DDM (SVČ) 
a garantů

60 % 30 % 10 % 0 %

18.
Jak hodnotíte spolupráci OŠMS KÚ PK 
a garantů

50 % 40 % 10 % 0 %

19.
Jak hodnotíte způsob vyúčtovávání soutěží 
a přehlídek prostřednictvím Střediska služeb 
školám

30 % 50 % 10 % 10 %

20.
Jak hodnotíte kvalitu spolupráce se Střediskem 
služeb školám

50 % 40 % 10 % 0 %
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46 %

35 %
3 %

16 %

plně vyhovující vyhovující s ojedinělými připomínkami
částečně vyhovující nevyhovující, nutno změnit

Celkově  hodnotili  organizátoři  a  garanti  úroveň  soutěží  jako  vyhovující 

s ojedinělými připomínkami. Velice závažné je, že 30 % organizátorů a garantů hodnotí 

jako  nevyhovující  účast  pedagogů  na  soutěžích  jako  prostředek  dalšího  vzdělávání 

pedagogických  pracovníků.  Stejně  jako  pedagogové  považují  financování  zejména 

okresních kol soutěží pouze za částečně vyhovující.

Hodnocení úrovně soutěží v Plzeňském kraji organizátory a členy poroty
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90%

77%

Jaký problém     
   podle Vašeho 
názoru nejvíce 
ovlivňuje 
kvalitu soutěží 
v Plzeňském 
kraji?

 Jak byste tento
 problém řešil(a)
 Vy?

6.2.5 Otevřené otázky

6.2.5.1 Ředitelé

Dotazník  pro  ředitele  obsahoval  pouze  dvě  z otevřených  otázek,  které  byly 

nabízeny i dalším skupinám respondentů. V této skupině reagovalo na otázky celkem 83 % 

dotázaných.  Na  otázku  „Jaký  problém podle  Vašeho  názoru  nejvíce  ovlivňuje  kvalitu 

soutěží  v Plzeňském  kraji?“.odpovědělo  90  %  ředitelů.  Vlastní   názor  na  řešení 

pojmenovaného problému vyjádřilo  77 % ředitelů škol Plzeňského kraje.

Počet reakcí ředitelů na otevřené otázky

Odpovědi na otázku „Jaký problém podle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu 

soutěží  v Plzeňském  kraji  ?“  lze  shrnout  do  19  oblastí.  V  nedostatečném  financování 

soutěží a přehlídek spatřuje problém 22 % ředitelů , 14 % dotázaných upozornilo na veliký 

problém s dopravou  do  míst  konání  soutěží  a  to  jak  v pohledu  k dopravní  obslužnosti 

regionu,  tak  i  ke  způsobu financování  dopravy.  Časovou náročnost  a  nedostatek  času  

na přípravu žáků na soutěže zmiňuje 11 % respondentů. Na problémy týkající se lidského 

faktoru upozornilo 10 % dotázaných ředitelů. Na malý zájem ze strany žáků i pedagogů 

poukazuje  6  %  respondentů,  stejný  počet  ředitelů,  zejména  základních  speciálních   

a praktických škol, upozorňuje na nedostatek soutěží pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami,  postrádají  samostatné  kategorie  pro  tyto  žáky  ve  výtvarných  soutěžích  

a přehlídkách.
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Názor na řešení problému vyjádřilo 77 % dotázaných. Přehledně je lze uvést takto:

Problém Návrh řešení
Nedostatek finančních 
prostředků
 
 
 
 

více prostředků na zabezpečení soutěží ze státu i kraje
sponzorink, granty
normativy by měly soutěže zohledňovat
refundace mzdy organizátorem
smlouva mezi krajem a městy o poskytování prostor 
pouze za provozní náklady

Problémy s dopravou - 
obslužnost i finance
 
 
 
 

společná autobusová doprava za pomoci sponzorů 
organizovaná pořádající školou
rozšíření spojů ČSAD - dohoda s krajem
cestovní výhody při dopravě vlastním autem
koordinovat alespoň v okresním měřítku začátek soutěží 
s dopravními spoji
za současných podmínek neřešitelné

Časová náročnost, nedostatek 
času na přípravu
 
 
 
 

lépe organizovat volný čas žáků
prokazatelná příprava žáků by měla být ekvivalentem 
odučené hodiny
snížení administrativy
finanční ohodnocení pedagogů a organizátorů
za současných podmínek neřešitelné

Lidský faktor
 
 
 
 

entuziasmus ředitele školy
svěřovat soutěže schopným a zkušeným
vyšší motivace pedagogů včetně motivace finanční
pravidelné schůzky organizátorů
koordinace činnosti

Malý zájem ze strany žáků 
i pedagogů
 
 
 

větší prezentace úspěšných žáků
zohlednění úspěchů v soutěžích při přijímacím řízení
zvýšit motivaci žáků např. kvalitnějšími cenami
zvýšit počet soutěží pro žáky 1. stupně ZŠ
zohlednit málotřídní školy

Málo soutěží pro žáky se 
zdravotním postižením
 
 
 

vyhlašovat samostatné soutěže pro žáky se zdravotním 
postižením
soutěže přizpůsobit podmínkám a možnostem žáků se 
zdravotním postižením
vypsat vhodné soutěže v rámci kraje
rozšíření kategorií zejména ve výtvarných soutěžích

Společná kategorie žáků ZŠ 
a víceletých gymnázií 
znevýhodňuje pozici žáků ZŠ 
v předmětových soutěžích

zrušil bych víceletá gymnázia
rozdělení do 2 kategorií jako je tomu v soutěži cizích 
jazyků
 

Uvolňování pedagogického 
doprovodu a organizátorů ze 
škol (rozhodčí, porotci)

možnost zaměstnat a především zaplatit pomocné 
pedagogické síly
směrnice MŠMT

Souhrnné zpracování odpovědí ředitelů na otevřené otázky je uvedeno v příloze č. 4.
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86%

68%

53%

74%

Co považujete za nejúčinnější motivaci 
pedagogů pro soutěže?

Jaký problém podle Vašeho názoru 
nejvíce ovlivňuje kvalitu soutěží v 
Plzeňském kraji?

Jak byste tento problém řešil(a) Vy?

Koho nebo co byste v oblasti soutěží 
pochválil a proč?

6.2.5.2 Pedagogové

Na otevřené otázky reagovalo ve skupině pedagogů v průměru 70 % respondentů, 

nejvíce  odpovědí  (86  %)  bylo  zaznamenáno  u  otázky  „Co  považujete  za  nejúčinnější 

motivaci pedagogů pro soutěže?“. Naopak nejméně odpovědí uvedli respondenti na otázku 

„Jaký problém podle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu soutěží v Plzeňském kraji ?“ 

Svoje řešení navrhlo 53 % dotázaných. 

Počet reakcí pedagogů na otevřené otázky

Odpovědi  na  otázku  „Co  považujete  za  nejúčinnější  motivaci  pedagogů  

pro  soutěže?“  lze  zařadit  do  15  skupin,  přičemž  největší  podporu  (22  %)  vyjádřili 

respondenti  možnosti  setkávání  pedagogů,  srovnávání  výsledků práce a získání  nových 

poznatků a dovedností. Finanční ohodnocení upřednostňuje 20 % respondentů a dosažené 

výsledky žáků motivují  17 % pedagogů.  Za svoji  nejúčinnější  motivaci  považuje 9 % 

dotázaných chuť dětí  soutěžit  a rozzářené dětské oči,  6 % pedagogů motivuje možnost 

vlastní  prezentace  či  prezentace  školy.  Jen  3  %  dotázaných  považují  za  nejúčinnější 

motivaci uspokojení z vlastní práce a 2 % pedagogů vlastní chuť pedagoga soutěžit.

Problémy, tak jak je pedagogové vyjádřili v odpovědích na otázku „Jaký problém 

podle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu soutěží v Plzeňském kraji?“, lze rozčlenit 

do  22  skupin.  Nejčastější  odpověď  (28  %)  respondentů  byla  neobjektivnost  poroty, 
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absence mladých porotců.  Problém ve vlastní organizaci  soutěží  ze strany organizátorů 

spatřuje  8  % respondentů,  7  % dotázaných  považuje  za  problém množství  finančních 

prostředků,  nevyhovující  prostory pro soutěže či  vysoký počet soutěžích v jednotlivých 

kolech,  prosazování  žáků  pořádající  školy.  Stejné  procento  dotázaných  upozorňuje  

i na neodbornost pedagogů. Někteří respondenti (5 %) vidí problém ve špatné dopravní 

obslužnosti do místa konání soutěží. 

Radu, jak řešit výše vyjádřené problémy, navrhlo pouze 53 % pedagogů. Návrhy 

řešení výše uvedených problémů lze přehledně uvést takto:

Problém Návrh řešení

Neobjektivnost poroty, absence 
mladých porotců
 

nezávislost poroty, zařazovat mladé porotce,
výběr členů se zřetelem na odraz různých názorů
seminář s porotou, zdůvodnění umístění

Organizace, prostoje zdokonalit harmonogram, vícedenní soutěže
Finance získat finanční prostředky
Nevyhovující prostory výběr výhodnějších prostor
Vysoký počet soutěžících sjednotit úroveň postupujících
Prosazování žáků pořádající školy
 

uspořádat soutěž na neutrální půdě
anonymita soutěžích, anonymní pořadí

Neodbornost pedagogů odborné pedagogické semináře
Doprava do místa konání soutěže ----
Nevyrovnanost výkonů sjednotit kritéria soutěží
Malá komunikace mezi školami konání společných akcí, přehlídek i v nesoutěžních 

letech

Na  otázku  „Koho  nebo  co  byste  v oblasti  soutěží  pochválil(a)  a  proč?“  mají 

pedagogové  shodné  názory.  Nejvíce  uznání  podle  jejich  mínění  zaslouží  garanti  

a organizátoři jednotlivých soutěží za perfektní organizaci a zázemí, za vynaložené úsilí, 

čas a vstřícnost. Tento názor vyjádřilo 43 % odpovídajících respondentů na tuto otázku.  

Pedagogy za  přípravu žáků oceňuje  19 % pedagogů ,  18 % z nich  chválí  soutěžící  za 

aktivitu,  snahu,  poctivou  přípravu,  výkony,  stálý  zájem  o  výkony  druhých  a  11  % 

odpovídajících  respondentů  oceňuje  odbornou  porotu  za  její  odbornost  a  jednotnost 

v rozhodování. Ocenění, dle mínění pedagogů, si zaslouží i odpovědné pracovnice KÚ.

Souhrnné  zpracování  odpovědí  pedagogů  na  otevřené  otázky  č.  1  a  č.  4  je  uvedeno  

v příloze č. 5.
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100%

82%

82%

100%

Co považujete za nejúčinnější 
motivaci pedagogů pro soutěže?

Jaký problém podle Vašeho názoru 
nejvíce ovlivňuje kvalitu soutěží v 
Plzeňském kraji?

Jak byste tento problém řešil(a) Vy?

Koho nebo co byste v oblasti soutěží 
pochválil(a) a proč?

6.2.5.3 Garanti a organizátoři soutěží

Ve skupině garantů a organizátorů reagovalo na otevřené otázky  v průměru 91 % 

respondentů, plný počet odpovědí byl zaznamenán u otázky „Co považujete za nejúčinnější 

motivaci pedagogů pro soutěže?“ a „Koho nebo co byste v oblasti soutěží pochválil(a)  

a proč?“ Na otázku „Jaký problém podle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu soutěží 

v Plzeňském kraji?“ reagovalo 82 % respondentů stejně jako na otázku „Jak byste tento 

problém řešil(a) Vy?“ 

Počet reakcí garantů a organizátorů na otevřené otázky

Odpovědi garantů a organizátorů soutěží na otázku „Co považujete za nejúčinnější 

motivaci pedagogů pro soutěže?“ lze zařadit do 9 skupin, přičemž největší podporu (35 %) 

jednoznačně  získalo  finanční  ohodnocení.  Že  motivace  záleží  na  lidech  a  podmínkách 

k práci uvedlo 18 % dotázaných. Jako ostatní  důvody motivace vyjadřovali respondenti 

motivaci k výuce, neustálé srovnávání, které udržuje tvůrčí vývoj, setkávání s konkurencí, 

zvyšování prestiže školy. Velký důraz na osobnost ředitele školy jako motivačního činitele 

klade 18 % garantů a organizátorů .

V problémech, které dotazovaní uváděli, stojí na prvním místě přístup ředitelů škol 

(15 %), stejné procento dotázaných spatřuje problémy v oblasti financování a to jak přímo 

ve  finančním zajištění  soutěží,  tak  v nutnosti  suplování  a  s tím spojeným proplácením 

nadúvazkových  hodin.  Nezájem  kantorů  o  práci  navíc  uvedlo  10  %  dotázaných 
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organizátorů. Problémy s dojezdností, sestavováním odborných porot, dalším vzděláváním 

pedagogických pracovníků, úbytkem žáků, nezájmem škol i chybějící podporou školních 

kol  vyjádřilo  5  %  respondentů  z řad  garantů  a  organizátorů.  Zajímavý  je  názor  

na přehnanou seberealizaci  a ambice učitelů,  kdy učitelé  soutěží prostřednictvím svých 

žáků. 

Názor na řešení problému uvedlo 82 % dotázaných. Přehledně je lze uvést takto:

Problém Návrh řešení
Problémy ze strany ředitelů hodnocení ředitelů v rámci kontrol škol

předmětové soutěže stanovit jako součást 
ŠVP
zohledňovat výsledky při přijímacím 
řízení

Suplování a s tím spojené proplácení přesčasů finance na mzdy
Nezájem garantů, kantorů o práci navíc finanční ohodnocení

vyžadovat účast ředitelem
brát soutěže s větší vážností

Nedostatek financí zajistit finanční prostředky
Přehnaná seberealizace a ambice učitelů maximální otevřenost hodnocení-

zveřejnění hodnocení všech porotců
besedy porotců s učiteli a žáky po soutěži

Dojezdnost ----
Sestavování odborných porot možnost vyšší odměny pro odbornou 

porotu
Chybí podpora pro organizování školních kol finance na podporu školních kol
Další vzdělávání pedagogů finanční podpora
Úbytek žáků prezentace školy a jejích výsledků
Nekomunikativnost mezi pedagogy pořádat nesoutěžní setkávání
Nevyrovnaná kritéria pro úroveň postupujících 
z okresních kol lepší komunikace garantů okresních kol
Náročnost a chyby v zadání soutěží změna kritérií, propozic, sladit čas a 

náročnost
Nezájem škol organizace meziškolních soutěží

Na otázku „Koho nebo co byste v oblasti  soutěží pochválil(a)  a proč?“ se 21 % 

respondentů shodlo na nutnosti ocenit organizátory a garanty za úsilí a vynikající práci,  

17  %  oceňuje  domy  dětí  a  mládeže  za  organizaci  soutěží.  Vedení  škol  chválí  8  % 

dotázaných  za  poskytování  prostor  pro  soutěže,  stejně  jako  KÚ  za  záštitu  a  finanční 

podporu soutěží, pedagogy za přístup k soutěžím, za to, že chtějí naučit žáky něco navíc, 
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a žáky za stálý zájem, neuvěřitelné výkony a za jejich odvahu veřejně vystoupit. Ocenit 

sponzory za podporu soutěží, porotce za ochotu přijet i zdaleka, Středisko služeb školám 

za rady a pomoc při vyúčtování soutěží vyjádřila 4 % organizátorů a garantů. Stejný počet 

respondentů uvedl, že není třeba chválit, což je překvapující.

Souhrnné  zpracování  odpovědí  pedagogů  na  otevřené  otázky  č.  1  a  č.  4  je  uvedeno  

v příloze č. 6.
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6.3 Správnost hypotéz

„Nejúčinnější motivací pedagogů pro soutěže jsou v současné době finance“.

Provedený  výzkum nepotvrdil  v plné  šíři  pravdivost  této  hypotézy   Dle  názorů 

vyjádřených  respondenty  v otevřených  otázkách  souhlasí  s touto  hypotézou  25  % 

dotázaných.

Je  potěšitelné,  že  25  %  oslovených  respondentů  spatřuje  největší  motivaci  

ve vzájemném setkávání, srovnávání výsledků práce, v možnosti získání nových poznatků 

a dovedností.  Zájem a chuť dětí o soutěže motivuje 9 % dotázaných, 6 % respondentů 

motivuje pro soutěže uznání a pochvala ze strany nadřízených i rodičů žáků. O tom, že 

konání soutěží není o motivaci, ale o lidech a podmínkách k práci jsou přesvědčena 3 % 

dotázaných, všichni z řad garantů a organizátorů soutěží. 

„Kvalitu soutěží v Plzeňském kraji nejvíce ovlivňuje složení odborné poroty“

Správnost  této  hypotézy  potvrdilo  24  %  dotázaných.   Dle  zodpovězených 

otevřených  otázek  lze  usuzovat,  že  odbornost  a  zejména  nezávislost  odborných  porot 

nejvíce tíží  umělecké soutěže, kde není možné výsledky změřit.  U uměleckých soutěží, 

zejména  soutěží  žáků  základních  uměleckých  škol,  bude  kladen  důraz  na  výběr  členů 

odborných  porot  z jiných  krajů.  To  bude  mít  za  důsledek  samozřejmě  vyšší  finanční 

náklady  na  cestovné.  Objektivnost  odborných  porot  byla  hodnocena  ve  39  %  jako 

vyhovující  s ojedinělými  připomínkami,  44 % respondentů ohodnotilo  poroty jako plně 

vyhovující  a 15 % dotázaných označilo odborné poroty jako částečně vyhovující.  Jako 

nevyhovující s nutností změny označilo objektivitu odborných porot 2 % respondentů.

Na  základě  výzkumného  šetření  bylo  přistoupeno  k cílenému  jednání 

s Jihočeským  krajem  a  některými  pražskými  řediteli  ZUŠ.  Výsledkem  je  vytvoření 

databáze  členů  odborných  porot,  zejména  krajských  kol  soutěží.  Tuto  zkušenost  jistě 
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využijí i odpovědní pracovníci pro ostatní typy soutěží v Plzeňském kraji, ale databáze je 

i námětem pro Ústřední uměleckou radu ZUŠ nebo jiné kraje.

„Největší pochvala a ocenění patří organizátorům soutěží“

Hypotézu potvrdilo 39 % dotázaných. Tito respondenti zejména oceňují vynaložené 

úsilí, vynikající práci, věnovaný čas, milé jednání a vstřícnost. Tuto hypotézu potvrdilo  

i  vlastní hodnocení, kdy organizaci soutěží v Plzeňském kraji hodnotilo 41 % dotázaných 

jako plně vyhovující, 53 % jako vyhovující s ojedinělými připomínkami, 5 % respondentů 

jako částečně vyhovující a pouze 1 % se domnívá, že organizace soutěží je nevyhovující 

a je jí nutno změnit.

„Nedostatek finančních prostředků ohrožuje kvalitu soutěží.“

Správnost  hypotézy  byla  potvrzena  všemi  skupinami  oslovených  respondentů. 

Celých 37 % dotázaných ohodnotilo financování soutěží a přehlídek pouze jako částečně 

vyhovující a 12 % požaduje změnu způsobu financování. 

V otevřených otázkách jednoznačně určilo finance jako zásadní problém ovlivňující 

kvalitu  soutěží  v Plzeňském  kraji  15  %  respondentů.  Popsané  problémy  ukazují  na 

nedostatek  finančních  prostředků  obecně,  který  se  dotýká  zejména  zajištění  stravného, 

nájmů  vhodných  prostor,  důstojného  ocenění  zainteresovaných  organizátorů,  porotců  

a rozhodčích.  Nedostatek financí se projevuje i při  zajišťování dopravy,  snaze podpořit 

motivaci žáků kvalitnějšími cenami, možnosti zvát nezávislé odborné poroty z jiných krajů 

a hlavně zajištění bezproblémového provozu škol při vyslání pedagogického doprovodu  

a  organizátorů  na  několik  soutěží  v jeden  den.  Navrhovaná  řešení  směřují  zejména  

do nutnosti posílení financí ze státního rozpočtu či rozpočtu kraje. Stále častěji se objevuje 

požadavek  sponzoringu.  Ten  však  vyžaduje  neúměrné  množství  času  věnovaného 

organizátory v porovnání s jeho výsledkem. 
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Závěr

Závěrem je třeba konstatovat, že shromážděné poznatky, uvedené v této bakalářské 

práci, jsou využitelné nejen v Plzeňském kraji, ale mají obecnou platnost pro celou Českou 

republiku.

 V organizaci soutěží a přehlídek hraje stále větší roli výše poskytnutých finančních 

prostředků.  Tato,  v současné  době  nepříznivá  situace,  je  ovlivnitelná  ze  strany  státu

i  samosprávných  celků.  Kompetentní  orgány  by  měly  jednoznačně  zdůraznit  význam 

soutěží a přehlídek v činnosti škol všech typů.  Nejen všechny pojmenované problémy, ale 

i navržená opatření na zlepšení, musí být předmětem jednání zodpovědných pracovníků na 

krajích a obcích s řediteli škol, ale i s garanty a organizátory jednotlivých soutěží. 

Výzkumné šetření jednoznačně prokázalo motivaci pedagogů k účasti na soutěžích. 

Problém pokrytí finančních prostředků na zaplacení zejména kvalitních odborných porot 

a  suplovaných  hodin  za  pedagogy,  kteří  konají  pedagogický  doprovod,  není  už 

v kompetenci  pedagogů,  často  ani  v kompetenci  ředitelů  škol.  Je  třeba  se  neustálým 

jednáním snažit o zlepšení podmínek pro soutěže škol, které nejen dosahují vynikajících 

výsledků, ale všech, které se do soutěží zapojují. Jedná se o možnosti získání finančních 

prostředků z krajské rezervy i ze státního rozpočtu na doplnění rozpočtů zúčastněných  

a úspěšných škol v soutěžích.

Přidělování finančních prostředků nebude jednoduché, ani zcela spravedlivé podle 

druhů soutěží. Ale bude školami vnímáno. Čas strávený při přípravách i průběhu soutěží je 

rozhodně smysluplný. Je účinnou a konkrétní prevencí proti sociálně patologickým jevům 

projevujících se u dětí a mládeže. Získané finanční prostředky nebudou  vydávány na různé 

propagační materiály, jejichž účinnost není vždy efektivní, ale stanou se jednou ze stránek 

motivace  k novým vyšším výkonům zúčastněných žáků a studentů.  Podpoří také jejich 

pocit  sounáležitosti  ke  škole,  třídě,  učiteli.  Posílí  jejich  sebevědomí  a  zdravou  touhu 

uplatnit se a vyniknout ve zvoleném oboru.
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Příloha č. 1
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás oslovit s velkou prosbou o vaši pomoc při zpracování výzkumného šetření, 
které  bude  součástí  mé  závěrečné  bakalářské  práce  na  téma  „Organizace  soutěží  
a přehlídek v Plzeňském kraji“. Byla bych ráda, kdyby moje práce nebyla samoúčelná, ale 
skutečně  posloužila  ke zlepšení  úrovně soutěží  a  přehlídek  v Plzeňském kraji.  Děkuji  
za Váš čas, vstřícnost, ochotu a pomoc.

                                                                                                   Václava Zelenková
OŠMS KÚ Plzeňského kraje

Soutěže a přehlídky v     Plzeňském kraji  
(podklad pro výzkumné šetření)

Označte, prosím, X vhodnou odpověď

Jste ředitelem:           

mateřské školy
základní školy
střední školy
vyšší odborné školy
základní umělecké školy

Do kterých soutěží se žáci Vaší školy zapojují?

předmětové soutěže
umělecké soutěže
sportovní soutěže
soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
soutěže vyhlašované MŠMT
soutěže vyhlašované Plzeňským krajem
ostatní soutěže

Pokud se soutěží nezúčastňujete, označte důvod.

nepovažuji je za důležité
zadání jsou příliš náročná
nemáme ve škole vhodné podmínky
jsou časově velmi náročné
jiný důvod – uveďte jaký*
*



Soutěže považujete za:

potřebné a prospěšné
samoúčelné
přežitek minulého školského systému
jiný názor – uveďte jaký*
*

Jaká je podle Vás , na Vaší škole informovanost o soutěžích?

velmi dobrá
dobrá
částečná
špatná
nevím

Zájem o soutěže u vás na škole by se zvýšil:

vyšší motivací pedagogů
vyšší motivací žáků 
zvýšením finančních prostředků na ocenění pedagogů
zvýšením finančních prostředků na vlastní realizaci soutěží
zlepšením informovanosti ze strany MŠMT, KÚ
snížením náročnosti soutěží
rozšířením témat soutěží
jiný názor – uveďte*
*

Pokud jste ředitelem střední školy, zahrnujete výsledky soutěží do hodnocení při 
přijímacím řízení?

ano, výrazně k nim přihlížíme
ano, částečně
spíše ne
ne

Prosím o zodpovězení otevřených otázek:

1) Jaký problém, podle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu soutěží v Plzeňském 
kraji?
○

2) Jak byste tento problém řešil(a) Vy?
○





Příloha č. 2
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
dovoluji si Vás oslovit s velkou prosbou o vaši pomoc při zpracování výzkumného šetření, 
které  bude  součástí  mé  závěrečné  bakalářské  práce  na  téma  „Organizace  soutěží  
a přehlídek v Plzeňském kraji“. Byla bych ráda, kdyby moje práce nebyla samoúčelná, ale 
skutečně posloužila ke zlepšení úrovně soutěží a přehlídek v Plzeňském kraji. Děkuji za 
Váš čas, vstřícnost, ochotu a pomoc.

                                                                                                   Václava Zelenková
OŠMS KÚ Plzeňského kraje

Soutěže a přehlídky v     Plzeňském kraji  
(podklad pro výzkumné šetření)

 
Připravujete žáky na soutěže: 

-    předmětové   
-    umělecké
-    sportovní

Žáci pod Vaším vedením se zúčastnili:
-    okresního kola
-    krajského kola
-    ústředního kola

Na kolik soutěží jste žáky ve školním roce 2005/2006 připravoval(a): ……..

Kolik žáků jste ve školním roce 2005/2006 připravoval(a): ………



Označte, prosím, ● na číselné škále jak hodnotíte jednotlivé relace

škála hodnocení:
1 plně vyhovující, bez připomínek
2 vyhovující s ojedinělými připomínkami
3 částečně vyhovující 
4 nevyhovující, nutno změnit

                                                             1      2     3    4    
1. Jak hodnotíte přístup ředitele školy  k podpoře soutěží  a účasti 

žáků na nich
2. Jak hodnotíte přístup žáků k přípravě na soutěže

3. Jak hodnotíte přístup rodičů k přípravě žáků na soutěže

4. Jak hodnotíte přístup kolegů k soutěžím

5. Jak hodnotíte legislativní zabezpečení soutěží ze strany MŠMT

6. Jak hodnotíte organizaci okresních kol soutěží domem dětí a 
mládeže

7. Jak hodnotíte organizaci krajských kol soutěží

8. Jak hodnotíte financování soutěží 

9. Jak hodnotíte objektivitu odborných porot v okresních kolech

10. Jak hodnotíte objektivitu odborných porot v krajských kolech

11. Jak hodnotíte úroveň výkonů v soutěžích

12. Jak hodnotíte přínos soutěží v oblasti dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků

Prosím o zodpovězení otevřených otázek:

1)  Co považujete za nejúčinnější motivaci pedagogů pro soutěže?
○

2) Jaký problém, podle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu soutěží v Plzeňském 
kraji?
○

3) Jak byste tento problém řešil(a) Vy?
○

4) Koho nebo co byste v oblasti soutěží pochválil(a) a proč?
○



Příloha č. 3
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
dovoluji si Vás oslovit s velkou prosbou o vaši pomoc při zpracování výzkumného šetření, 
které  bude  součástí  mé  závěrečné  bakalářské  práce  na  téma  „Organizace  soutěží  
a přehlídek v Plzeňském kraji“. Byla bych ráda, kdyby moje práce nebyla samoúčelná, ale 
skutečně posloužila ke zlepšení úrovně soutěží a přehlídek v Plzeňském kraji. Děkuji za 
Váš čas, vstřícnost, ochotu a pomoc.

                                                                                                   Václava Zelenková
OŠMS KÚ Plzeňského kraje

Soutěže a přehlídky v     Plzeňském kraji  
(podklad pro výzkumné šetření)

Jste organizátor      
       garant        
       člen odborné poroty
       pedagog        

soutěží: -    předmětových   -    okresních      
-    uměleckých -    krajských      
-    sportovních -    ústředních      

Označte, prosím, ● na číselné škále jak hodnotíte jednotlivé relace

škála hodnocení:
5 plně vyhovující, bez připomínek
6 vyhovující s ojedinělými připomínkami
7 částečně vyhovující 
8 nevyhovující, nutno změnit

                                                                      1      2     3    4
1. Jak hodnotíte přístup ředitelů škol k podpoře soutěží

2. Jak hodnotíte přístup ředitelů škol k zabezpečení účasti žáků na 
soutěžích

3. Jak hodnotíte přístup pedagogů k přípravě žáků na soutěže

4. Jak hodnotíte účast pedagogů na soutěžích jako prostředku DVPP

5. Jak hodnotíte legislativní zabezpečení soutěží ze strany MŠMT



                                                            
  1      2     3    4    

6. Jak hodnotíte organizaci okresních kol soutěží

7. Jak hodnotíte organizaci krajských kol soutěží

8. Jak hodnotíte financování okresních kol soutěží

9. Jak hodnotíte financování krajských kol soutěží

10. Jak hodnotíte objektivitu odborných porot v okresních kolech

11. Jak hodnotíte objektivitu odborných porot v krajských kolech

12. Jak hodnotíte úroveň výkonů v okresních kolech soutěží

13. Jak hodnotíte úroveň výkonů v krajských kolech soutěží

14. Jak hodnotíte přístup OŠMS KÚ PK k problematice okresních 
soutěží

15. Jak hodnotíte přístup OŠMS KÚ PK k problematice krajských 
soutěží

16. Jak hodnotíte podporu Plzeňského kraje soutěžím a přehlídkám

17. Jak hodnotíte spolupráci DDM (SVČ) a garantů

18. Jak hodnotíte spolupráci OŠMS KÚ PK a garantů

19. Jak hodnotíte způsob vyúčtovávání soutěží a přehlídek 
prostřednictvím Střediska služeb školám

20. Jak hodnotíte kvalitu spolupráce se Střediskem  služeb školám

Prosím o zodpovězení otevřených otázek:

      1) Čím lze nejúčinněji motivovat pedagogy v oblasti soutěží?
○

3) Jaký problém, podle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu soutěží v Plzeňském 
kraji?
○

4) Jak byste tento problém řešil(a) Vy?
○

5) Koho nebo co byste v oblasti soutěží pochválil(a) a proč?
○



Příloha č. 4
Jaký problém podle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje 
kvalitu soutěží v Plzeňském kraji?

Jak byste tento problém řešil(a) Vy?

odpověď počet odpověď počet
nedostatek finančních prostředků 18 více prostředků na zabezpečení soutěží ze státu i kraje 7
  dostatek financí 3
  přehodnocení financí od zřizovatele 2
  sponzorink, granty 5
  normativy by měly soutěže zohledňovat 1

  
smlouva mezi krajem a městy o poskytování prostor pouze za provozní 
náklady 1

  refundace mzdy organizátorem 1

problémy s dopravou - obslužnost i finance 15
společná autobusová doprava za pomoci sponzorů organizovaná pořádající 
školou 2

  rozšíření spojů ČSAD - dohoda s krajem 4
  cestovní výhody při dopravě vlastním autem 3
  spolupráce s rodiči 1
  konat všechny soutěže v Plzni 1

  
koordinovat alespoň v okresním měřítku začátek soutěží s dopravními 
spoji 1

  za současných podmínek neřešitelné 1
nevím o žádných problémech 9 ----- 9
náročnost řešitelských úkolů, časová náročnost, 9 lépe organizovat volný čas žáků 1
nedostatek času na přípravu  prokazatelná příprava žáků by měla být ekvivalentem odučené hodiny 1
  snížení administrativy 1
  finanční ohodnocení pedagogů a organizátorů 3
  zvýšit počet soutěží pro žáky 1. stupně ZŠ 1
  zohlednit málotřídní školy 1
  za současných podmínek neřešitelné 2



odpověď počet odpověď počet
malý zájem ze strany žáků i pedagogů 8 větší prezentace úspěšných žáků 1
  zohlednění úspěchů v soutěžích při přijímacím řízení 2
  zvýšit motivaci žáků např. kvalitnějšími cenami 3
lidský faktor 8 entuziasmus ředitele školy 1
  svěřovat soutěže schopných a zkušeným 1
  vyšší motivace pedagogů včetně motivace finanční 2
  pravidelné schůzky 3
  koordinace činnost 2
málo soutěží pro žáky se zdravotním postižením, 6 vyhlašovat samostatné soutěže pro žáky se zdravotním postižením 1

 u výtvarných soutěžích chybí kategorie  
soutěže přizpůsobit podmínkám a možnostem žáků se zdravotním 
postižením 2

  vypsat vhodné soutěže v rámci kraje 1
  rozšíření kategorií zejména ve výtvarných soutěžích 2
nedokážu posoudit 6 ----- 6
neodbornost a neobjektivnost poroty 2 nezávislá porota z jiného kraje 1
společná kategorie žáků ZŠ a víceletých gymnázií 2 zrušil bych víceletá gymnázia 1
znevýhodňuje pozici žáků ZŠ v předmětových 
soutěžích  rozdělení do 2 kategorií jako je tomu v soutěži cizích jazyků 1
kumulace soutěží v určitém časovém období pro 
stejný kádr žáků 2 rozdělení soutěží do průběhu celého školního roku 2
uvolňování pedagogického doprovodu a 
organizátorů 2 možnost zaměstnat a především zaplatit pomocné pedagogické síly 1
(rozhodčí, porotci) ze škol  směrnice MŠMT 1
vyhlašování nevýznamných soutěží 1 rozumný počet dobře formulovaných soutěží 1
absence závěrečných hodnocení a seminářů a 
porotou 1 vyžadovat zhodnocení a závěrečné semináře poroty garanty 1

soutěžím je věnovaná relativně menší pozornost 1
ohodnotit školu i pedagogy výraznou odměnou, která by byla motivující i 
pro nezapojené 1



odpověď počet odpověď počet
málo soutěží pro mateřské školy, malá prezentace 
těchto škol 1 finanční dotace pro pedagogy i zúčastněné školy 1
při postupu pouze vítězů okresních kol znevýhodněn 
okres PM - soutěžící na 2. a 3. místě často kvalitnější 1 rozšíření počtu postupujících míst pro PM 1
profesionalita vyhlašovatele 1 vyhlašovatel by měl mít jasno co, jak a proč 1
odborným školám chybí soutěže s profesním 
zaměřením 1 ----- 1



Příloha č. 5

Koho, nebo co byste v oblasti soutěží pochválil(a) a proč?

odpověď počet
garanty a organizátory za perfektní organizaci a zázemí, za vynaložené úsilí, čas a vstřícnost 34
pedagogy a korepetitory za přípravu, věnovaný čas, spolupráci 15
soutěžící za aktivitu, snahu, za poctivou přípravu, výkony, za stálý zájem o výkony druhých, odvahu vystupovat 14
odborné poroty za odbornost, jednotnost, za výbornou práci 9
KÚ za práci, za profesionalitu a přístup, za podporu nových hřišť s umělým povrchem 4
členy KUR ZUŠ za rady, myšlenku pokračování v tradici soutěží ZUŠ po roce 1989 1
učitele za respektování učiva v jednotlivých ročnících a jeho odraz v zadání soutěží 1

Co považujete za nejúčinnější motivaci pedagogů pro soutěže?

odpověď počet
setkávání pedagogů, srovnávání výsledků práce, nové poznatky, dovednosti 23
finanční ohodnocení 19
dosažené výsledky žáků 15
chuť dětí soutěžit, zájem, srovnávání výsledků dětmi samotnými, rozzářené dětské oči 9
uznání, pochvala 6
prezentace pedagoga, školy 5
dát dítěti šanci na výhru, srovnávání talentovaných žáků 4
uspokojení z vlastní práce 4
vlastní chuť pedagoga soutěžit 2
výběr repertoáru, notového materiálu 2
zvýšení hráčského sebevědomí dítěte, pěstování individuality, sebehodnocení 3
dobrý pocit pedagoga 1
podpora rodičů 2
ukázat, jak lze pozitivně využít volný čas 1
zajímavost témat ve výtvarné oblasti 1



Jaký problém podle Vašeho názoru nejvíce Jak byste tento problém řešil(a) Vy?
ovlivňuje kvalitu soutěží v Plzeňském kraji?

odpověď počet odpověď počet
neobjektivnost poroty, absence mladých porotců 21 nezávislost poroty, zařazovat i mladé porotce, výběr členů 17
  se zřetelem na odraz různých názorů  
  seminář s porotou, zdůvodnění umístění 4
organizace, prostoje, neschopnost ocenit soutěžící hned po 
soutěži, špatně naladěné doprovodné nástroje

6 zdokonalit harmonogram, rozdělit žáky na menší skupiny,
vícedenní soutěže, změna garanta 

4

finance 5 získat finanční prostředky 4
nevyhovující prostory 5 výběr vhodnějších prostor 1
vysoký počet soutěžících 5 sjednotit úroveň postupujících 1
prosazování žáků pořádající školy 5 uspořádat soutěž na neutrální půdě 3
  anonymita soutěžících, anonymní pořadí 1
neodbornost pedagogů 5 odborné pedagogické semináře 1
doprava do místa konání soutěže 4 -----  
malá účast žáků 4 -----  
nevyrovnanost ve výkonech 2 sjednotit kritéria soutěží 1
rozdílné podmínky v jednotlivých školách pro přípravu na 
soutěže 2 -----  
komunikace mezi školami 1 pořádání společných akcí i v nesoutěžních letech 2
legislativa 1 -----  
náročnost zadání-děti ztrácení o soutěže zájem 1 přiměřenost zadání 1
nehodnotné ceny v okresních kolech 1 neudělovat více 1., 2., 3. míst 1
nezájem učitelů o soutěže 1 motivace ze strany ředitele 1
počasí 1 náhradní termíny 1



odpověď počet odpověď počet
problém získat nadané žáky pro práci navíc, jejich
zaneprázdněnost, malá prestiž vítězů 1 odměna pro zapojené žáky v rámci školy 1
přístup rodičů 1 častější kontakt s rodiči, jejich vtažení do problému 1
úroveň žáků 1 výběr žáků do ZUŠ 1
  účast alespoň 3 soutěžících v kategorii 1
velké množství soutěží 1 -----  1
vybavenost škol 1 získat finance, podpora úřadu 1



Příloha č. 6
Co považujete za nejúčinnější motivaci pedagogů pro soutěže?

odpověď počet
finance 6
motivace k výuce 1
není to o motivaci, ale o lidech a podmínkách k práci 3
neustálé srovnávání, které udržuje tvůrčí vývoj 1
ocenění důležitosti soutěží 1
setkávání s konkurencí 1
úkol pro ředitele škol 2
medializace výsledků žáků 1
zvyšování prestiže školy 1

Koho, nebo co byste v oblasti soutěží pochválil(a) a proč?

odpověď počet
DDM za organizaci, milé jednání, že vše ještě zvládají 4
organizátory a garanty za úsilí, vynikající práci 5
školy za poskytování prostor 2
KÚ za záštitu a finanční podporu 2
sponzory za podporu 1
pedagogy za přístup, za to, že chtějí naučit děti něco navíc, za věnovaný čas 2
porotce za ochotu přijet i zdaleka 1
děti za stálý zájem, neuvěřitelné výkony, za odvahu veřejně vystoupit 2
ZUŠ za organizaci 1
Středisko služeb školám za pomoc při vyúčtování soutěží 1
pracovnice OŠMS KÚ PK za vstřícnost 2
není třeba chválit 1



Jaký problém podle Vašeho názoru nejvíce Jak byste tento problém řešil(a) Vy?
ovlivňuje kvalitu soutěží v Plzeňském kraji?

odpověď počet návrh řešení počet
problémy ze strany ředitelů 3 hodnocení ředitelů v rámci kontrol škol 1
  předmětové soutěže stanovit jako součást ŠVP 1
  zohledňovat výsledky při přijímacím řízení 1
suplování a s tím spojené proplácení přesčasů 2 finance na mzdy 1
nezájem garantů, kantorů o práci navíc 2 finanční ohodnocení 2
  vyžadovat účast ředitelem 1
  brát soutěže s větší vážností 1
nedostatek financí 3 zajistit finanční prostředky 2
přehnaná seberealizace a ambice učitelů 1 maximální otevřenost hodnocení-zveřejnění 1
  hodnocení všech porotců  1
  besedy porotců s učiteli a žáky po soutěži 1
dojezdnost 1 ---- 0
sestavování odborných porot 1 možnost vyšší odměny pro odbornou porotu 1
chybí podpora pro organizování školních kol 1 finance na podporu školních kol 1
další vzdělávání pedagogů 1 finanční podpora 1
úbytek žáků 1 prezentace školy a jejích výsledků 1
nekomunikativnost mezi pedagogy 1 pořádat nesoutěžní setkávání 1
nevyrovnaná kritéria pro úroveň postupujících z okresních kol 1 lepší komunikace garantů okresních kol 1
náročnost a chyby v zadání soutěží 1 změna kritérií, propozic, sladit čas a náročnost 1
nezájem škol 1 organizace meziškolních soutěží 1



Příloha č. 7

Organizační zajištění okresních kol soutěží vyhlašovaných MŠMT v Plzeňském kraji

OŠMS KÚ PK

                  
       
       
 

DDM 
Domažlice

  
DDM 

Klatovy

  
DDM 

Blovice

  
SVČ Plzeň

  
DDM 

Kaznějov

  
DDM 

Rokycany

  
DDM Tachov       

       
       
       
 ZŠ, ZUŠ, SŠ  ZŠ, ZUŠ, SŠ  ZŠ, ZUŠ, SŠ  ZŠ, ZUŠ, SŠ  ZŠ, ZUŠ, SŠ  ZŠ, ZUŠ, SŠ  ZŠ, ZUŠ, SŠ

na okrese DO na okrese KT na okrese PJ na okrese PM na okrese PS na okrese RO na okrese TC



Příloha č. 8

Organizační zajištění krajských kol soutěží vyhlašovaných MŠMT v Plzeňském kraji ve školním roce 2005/2006

OŠMS KÚ PK

                
     
     
 ZUŠ B. Smetany,   ZUŠ, Plzeň,   KCVJŠ, Plzeň   SOŠ, Plzeň,   ZŠ Rokycany  

 Plzeň, Revoluční   Jegellonská   sady 5. května  Nerudova  Čechova  

        

 ZUŠ Starý Plzenec   ZUŠ, Rokycany,   JČMF ZČU v Plzni    

    Jiráskova      

        

 ZUŠ Přeštice   SVČ, Plzeň   KR AŠSK ČR    

   Pallova       

       

 ZUŠ, Plzeň,    Gymnázium L. Pika,    

T. Brzkové   Plzeň, Opavská    

     

ZUŠ  ZŠ, ZUŠ, SŠ  ZŠ, SŠ  SŠ  ZŠ pro děti se  

v Plzeňském kraji v Plzeňském kraji v Plzeňském kraji v Plzeňském kraji sp. vz. potřebami
v Plzeňském kraji



Příloha č. 9

Tok finančních prostředků na soutěže vyhlašované MŠMT v Plzeňském kraji 

MŠMT

státní 
prostředky Plzeňský kraj

státní prostředky

kr
aj

sk
é 

pr
os

tř
ed

ky

Středisko služeb 
školám,

Plzeň, Částkova
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