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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. Informace ke schválení Školské inkluzivní koncepce kraje 

3. Představení návrhu projektového záměru IKAP II 

4. Diskuse nad zaměřením celokrajské konference k tématu rovných příležitostí ve 
vzdělávání 

5. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání 
kód 09_2020 

Předmět schůzky: 

Informace ke schválení Školské inkluzivní koncepce kraje  
Představení návrhu projektového záměru IKAP II 
Diskuse nad zaměřením celokrajské konference k tématu rovných 
příležitostí ve vzdělávání 

Přítomni: viz. Prezenční listiny 

Datum konání: 26. 02. 2020 

Místo konání: Krajský úřad Zlínského kraje, třída T. Bati 21, Zlín, 2 patro, Expozice 

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 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Bod 2. Informace ke schválení Školské inkluzivní koncepce kraje 

Popis:  Podal: 

 Poděkování členům PS za podílení se na zpracování Školské inkluzivní 

koncepce kraje. 

 Představení schvalovacího procesu Školské inkluzivní koncepce kraje 

 Seznámení PS s hodnocením Školské inkluzivní koncepce kraje a 

s vydanými doporučeními. 

 Diskuse členů PS nad vydanými doporučeními. V rámci diskuse se 

členové PS shodli na postoji k jednotlivým doporučením, který bude 

vyjádřen ve vypořádání doporučení, které členové RT KAP vypracují a 

zašlou hodnotitelům ŠIKK. Někteří členové PS vyjádřili zájem o zaslání 

návrhu vypořádání, ke kterému by v případě potřeby zaslali připomínky.    

Ing. Lenka 
Baťová 

Bod 3. Představení návrhu projektového záměru IKAP II 

Popis:  Podal: 

 Byl představen projektový záměru IKAP II. se zaměřením na podporu 

rovných příležitostí ve vzdělávání a s provazbou na implementaci 

Školské inkluzivní koncepce kraje 

 Jednotlivé projektové záměry představili ve zkratce partneři projektu 

o Mgr. Monika Němečková (PhDr. Vladimíra Macháčková) z KPPP 

Zlín – Vzdělávací akce v oblasti rovných příležitostí 

o Mgr. Markéta Hrozová z UTB Zlín – Centrum podpory nadání a 

šachy do škol 

o Bc. Martina Němcová ze Zlínského kraje – aktivity prevence 

předčasných odchodů ze vzdělávání 

Ing. 
Radovan 
Výsmek 

 

Bod 4.  Diskuse nad zaměřením celokrajské konference k tématu rovných příležitostí ve 
vzdělávání 

Popis:  Podal: 

 Diskuzi řídí Mgr. Jitka Šimková 

 Výstup z diskuze – brainstormingu 

 Formát akce: osvědčil se společný úvod + rozdělení do workshopů, 

které se budou opakovat a budou nastaveny tak, aby je měli možnost 

účastníci akce všechny projít.  

Mgr. Jitka 
Šimková  



 

Zápis 3 

 Členové platformy se shodli na faktu, že prolínání ZŠ a SŠ je důležité, 

proto by akci nerozdělovali podle stupňů vzdělávání. 

 Návrhy workshopů: autismus, ADHD, soc. vyloučené lokality, komunitní 

kruh, tripartitní jednání a další. 

 Návrhy pro společný program:  

o pan Němec, Mgr. Hlavicová ZŠ Dřevnická 

o Organizace Rytmus (komunitní kruhy, kruhy podpory, asistenti 

pedagoga, diagnostika žáka) 

o Férová škola  

o Cyril Moonie (Hodnoty ve vzdělávání) vedení workshopů 

o Vzdělávání a finance – ohodnocení asistentů pedagoga 

o Příklady dobré praxe 

o Asistenti pedagoga – návrh paní Zavřelové (paní učitelka z 

Otrokovic s praxí a zkušenostmi) 

o Sdílení, jak pracují školní psychologové a speciální pedagogové 

o Mgr. Lenka Opravilová – poruchy autistického spektra, speciální 

pedagožka ze Zlína, která působila v SPC a KPPP) 

o  

 Pokud se na některé z tipů nedostane, mohou být inspirací pro setkání 

pedagogického kabinetu.  

 Pozvánku na konferenci obdrží také všichni členové minitýmu.  

 Termín konference je naplánován na 19. 5. 2020, místo bude upřesněno 

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: 
 

 


