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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. Vypořádání připomínek k analytické části dokumentu ŠIKK 

3. Představení a projednání návrhové části dokumentu ŠIKK 

4. Další postup při schvalování koncepce 

5. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Z Á P I S  
8. jednání Minitýmu pro podporu inkluze / 4. jednání Pracovní 

skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání 
kód 08_2019 

Předmět schůzky: 
Vypořádání připomínek k analytické části dokumentu Školská 
inkluzivní koncepce kraje a představení a projednání návrhové části 
dokumentu Školská inkluzivní koncepce kraje 

Přítomni: viz. Prezenční listiny 

Datum konání: 22. 10. 2019 

Místo konání: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Štefánikova 3015 

Čas konání: 13:00 – 15:00 

Zapsala: Lenka Baťová 



 

Zápis 2 

Průběh jednání 

Bod 1. Zahájení  

Popis:  Podal:  

 Přivítání účastníků jednání 

 Představení programu jednání 

 Předání slova Ing. Lence Baťové, která shrnula průběh tvorby analýzy a 

připomínkování analytické části 

 Předání slova Mgr. Martinovi Pobořilovi, externímu zpracovateli Školské 

inkluzivní koncepce kraje 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková,  

Ing. Lenka 
Baťová 

Bod 2. Vypořádání připomínek k analytické části dokumentu ŠIKK 

Popis:  Podal: 

 Představení připomínkového listu, seznámení s vypořádáním 

nejzávažnějších připomínek 

 Diskuse 

 Bylo přijato usnesení: 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání projednala a  bere 

na vědomí zapracování připomínek do analytické části dokumentu 

Školská inkluzivní koncepce Zlínského kraje 

Mgr. Martin 
Pobořil 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Bod 3. Představení a projednání návrhové části dokumentu ŠIKK 

Popis:  Podal: 

 Shrnutí průběhu tvorby návrhové části ŠIKK 

 Představení návrhu návrhové části ŠIKK 

 Diskuse a připomínkování 

 Zapracování případných připomínek na místě 

 Bylo přijato usnesení: 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání projednala a 

souhlasí s návrhovou částí dokumentu ŠIKK a doporučuje dokument k 

předložení do Pracovní skupiny Vzdělávání 

Ing. Lenka 
Baťová 

Mgr. Martin 
Pobořil 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

 

Bod 4.  Další postup při schvalování koncepce 

Popis:  Podal: 

 Dopracování koncepce externím zpracovatelem a realizačním týmem 

KAP 

 Předání koncepce krajskému metodikovi projektu APIV z NIDV, který 

koncepci udělí doložku 

 Předání koncepce hodnotitelům z APIV B (udělí statut schváleno nebo 

schváleno s doporučením) 

 Případné zapracování připomínek hodnotitelů 

 Zapracování návrhové části dokumentu do Krajského akčního plánu 

rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (dokument KAP) 

Ing. Lenka 
Baťová  



 

Zápis 3 

 9. 12. 2019 projednání a schválení koncepce a dokumentu KAP 

v Pracovní skupině vzdělávání 

 16. 12. 2019 Projednání a schválení koncepce a dokumentu  KAP 

v Regionální stálé konferenci 

 Uveřejnění schválené koncepce a dokumentu KAP na portále ZKOLA.cz 

 2020 /2021 evaluační aktivity 

Bod 5.  Závěr 

Popis:  Podal: 

 PhDr. Jarmila Peterková poděkovala členům PS pro rovné příležitosti ve 

vzdělávání za účast na jednání. 

 Příští jednání pracovní skupiny se uskuteční dle potřeby 

 Jednání bylo ukončeno v 15:00 hodin.  

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

 
 

ZÁPIS ODSOUHLASIL 

Jméno, příjmení, titul a 
funkce: 

PhDr. Jarmila Peterková, předsedající pracovní skupiny 

Podpis: 
 

 


