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Název a registrační 
číslo projektu: 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007 

 

 

 
Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení 

2. Představení nových a stávajících členů PS 

3. Úvod do problematiky, seznámení s Metodikou pro rovné příležitosti ve vzdělávání 
a strategie spolupráce s MAP 

4. Prezentace navržených datových vstupů, struktury dokumentu ŠIKK  

5. Představení dokumentu Mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ ve 
Zlínském kraji 

6. Shrnutí informací, možnost spolupráce členů PS na tvorbě dokumentu 

7. Závěr 

  

Poskytnuté informace 

Bod 1. Zahájení  

Popis:  Podal:  

 Vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu přivítal všechny účastníky 
minitýmu, vysvětlil a shrnul důvody rozšíření Minitýmu pro podporu 
inkluze a jeho transformaci na Pracovní skupinu pro rovné příležitosti ve 
vzdělávání, představil předsedající minitýmu PhDr. Jarmilu Peterkovou, 

PhDr. 
Stanislav 
Minařík 

Z Á P I S  
5. jednání Minitýmu pro podporu inkluze / Pracovní skupiny pro 

rovné příležitosti ve vzdělávání 
kód 05_2019 

Předmět schůzky: 
Seznámení členů s metodickými podmínkami zpracování Školské 
inkluzivní koncepce kraje, navrženou strukturou koncepce a jejími 
datovými podklady 

Přítomni: Viz. Prezenční listina 

Datum konání: 19. 3. 2019 

Místo konání: 
Budova 15 14|15 Baťova institutu, Vavrečkova 7040, Zlín, Sál B 
 

Čas konání: 13:00 – 15:00 

Zapsala: Lenka Baťová 



 

Zápis 2 

Ing. Lenku Baťovou – hlavní manažerku KAP a vedoucí zpracovatelského 
týmu Školské inkluzivní koncepce kraje, Ing. Radovana Výsmeka, 
věcného manažera projektu KAP a Mgr. Martina Pobořila, garanta oblasti 
podpora Inkluze projektu P-KAP.  

 Představil cíl a program jednání 

Bod 2. Představení nových a stávajících členů PS 

Popis:  Podal: 

 Přivítala účastníky minitýmu a představila cíl a program jednání. 

 Jelikož došlo k masivnímu rozšíření minitýmu z 8 na 34 členů, vyzvala 

všechny přítomné členy, aby se představili. 

 Předala slovo Ing. Lence Baťové 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Bod 3. Úvod do problematiky, seznámení s Metodikou pro rovné příležitosti ve 
vzdělávání a strategie spolupráce s MAP 

Popis:  Podal: 

 Představeny základní pojmy týkající se akčního plánování a Školské 

inkluzivní koncepce kraje ve vzdělávání (dále jen „ŠIKK). 

 Vysvětlena podstata ŠIKK a důvod zpracování, dále pak: 

o Cíle 

o Tvorba ŠIKK 

o Vliv ŠIKK na ostatní koncepční a strategické dokumenty kraje 

o Harmonogram zpracování ŠIKK 

o Hlavní aktéři tvorby ŠIKK 

o Úloha PS pro rovné příležitosti při zpracování ŠIKK 

o Spolupráce s MAP při tvorbě ŠIKK 

 Prezentace k tomuto bodu tvoří přílohu tohoto zápisu.  

Ing. Lenka 
Baťová 

Ing. 
Radovan 
Výsmek 

Bod 4. Prezentace navržených datových vstupů, struktury dokumentu ŠIKK 

Popis:  Podal: 

 Představení předpokládané struktury ŠIKK 

 Klíčová témata ŠIKK 

 Datové vstupy pro analytickou část ŠIKK 

 Prezentace k tomuto bodu tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Mgr. Martin 
Pobořil  

Bod 5.  Představení dokumentu Mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ ve 
Zlínském kraji 

Popis:  Podal: 

 Průběh zpracování krajských zpráv 

 Postup mapování 

 Struktura krajské zprávy 

 Příklady doporučení zřizovateli / decizní sféře 

o Příklady doporučení vedení škol 

Mgr. Martin 
Pobořil 



 

Zápis 3 

o Příklady doporučení pedagogických pracovníkům a 

zaměstnancům školy 

o Příklady doporučení vedení a pracovníkům školských 

poradenských zařízení 

o P5: Rozvoj služeb 

 Prezentace k tomuto bodu tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Bod 6.  Shrnutí informací, možnost spolupráce členů PS na tvorbě dokumentu 

Popis:  Podal: 

 Členové RT KAP shrnuli podstatné informace a požádali PS o spolupráci 

v následujících bodech: 

o Seznámit se s Metodikou pro rovné příležitosti ve vzdělávání a 

dokumentem Mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a 

VOŠ ve Zlínském kraji; 

o seznámit se s návrhem zdrojových dat pro tvorbu analýzy 

dokumentu ŠIKK; 

o možnost navrhnout další oblasti dat a zdrojů, které by bylo dobré 

do analýzy dokumentu ŠIKK zahrnout; 

o v případě potřeby zaslat jakýkoliv podnět týkající se problematiky 

tvorby ŠIKK. 

Ing. Lenka 
Baťová 

Ing. 
Radovan 
Výsmek 

Bod 7. Závěr 

 Předsedající poděkovala všem členům za aktivní a přínosnou účast. 

 Předpokládaný termín následujícího jednání PS je v květnu 2019. 

 

 
 

ZÁPIS ODSOUHLASIL 

Jméno, příjmení, titul a 
funkce: 

PhDr. Jarmila Peterková, předsedající pracovní skupiny 

Podpis: 
 

 


