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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. Tvorba návrhové části v tematickém okruhu: Podpora školních poradenských 
pracovišť 

3. Tvorba návrhové části v tematickém okruhu: Podpora nadaných  a mimořádně 
nadaných žáků 

4. Tvorba návrhové části v tematickém okruhu: Podpora žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

5. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S  
7. jednání Minitýmu pro podporu inkluze / 3. jednání Pracovní 

skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání 
kód 07_2019 

Předmět schůzky: 
Příprava návrhové části dokumentu Školská inkluzivní koncepce 
kraje 

Přítomni: viz. Prezenční listiny 

Datum konání: 15. 10. 2019 

Místo konání: Krajský úřad Zlínského kraje, 14. etáž, zasedací místnost 1448 

Čas konání: 9:00 – 14:00 

Zapsala: Lenka Baťová 



 

Zápis 2 

 

  

Průběh jednání 

Bod 1. Zahájení  

Popis:  Podal:  

 Přivítání účastníků jednání 

 Představení programu jednání 

 Předání slova Mgr. Martinovi Pobořilovi 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Bod 2.  Tvorba návrhové části v tematickém okruhu: Podpora školních poradenských 
pracovišť 

Popis:  Podal: 

 Představeny návrhy cílů, činností, aktérů, kritérií plnění, zdroje 

financování, zodpovědnosti v tematickém okruhu: Podpora školních 

poradenských pracovišť 

 Diskuse 

 Formulace návrhové části dle členů a hostů pracovní skupiny 

Mgr. Martin 
Pobořil 

Bod 3. Tvorba návrhové části v tematickém okruhu: Podpora nadaných a mimořádně 
nadaných 

Popis:  Podal: 

 Představeny návrhy cílů, činností, aktérů, kritérií plnění, zdroje 

financování, zodpovědnosti v tematickém okruhu: Podpora nadaných a 

mimořádně nadaných 

 Diskuse 

 Formulace návrhové části dle členů a hostů pracovní skupiny 

Mgr. Martin 
Pobořil 

 

 

Bod 4.  Tvorba návrhové části v tematickém okruhu: Podpora žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Popis:  Podal: 

 Představeny návrhy cílů, činností, aktérů, kritérií plnění, zdroje 

financování, zodpovědnosti v tematickém okruhu: Podpora žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 Diskuse 

 Formulace návrhové části dle členů a hostů pracovní skupiny 

Mgr. Martin 
Pobořil  

Bod 5.  Úvod do prioritizace cílů dokumentu KAP II 

Popis:  Podal: 

 Hlavní manažerka projektu KAP uvedla členy PS do problematiky 

prioritizace a obecně představila východiska a zdroje pro prioritizaci. 

Ing. Lenka 
Baťová 



 

Zápis 3 

Bod 6.  Závěr 

Popis:  Podal: 

 PhDr. Jarmila Peterková poděkovala členům PS pro rovné příležitosti ve 

vzdělávání za účast na jednání. 

 Příští jednání pracovní skupiny se uskuteční dne 22. 10. 2019 od 13:00 

hodin, kdy bude představena návrhová část ŠIKK jako celek. 

 Jednání bylo ukončeno v 14:00 hodin.  

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

 
 

ZÁPIS ODSOUHLASIL 

Jméno, příjmení, titul a 
funkce: 

PhDr. Jarmila Peterková, předsedající pracovní skupiny 

Podpis: 
 

 


