


ŠAP (43 SŠ ve ZK) 
a soulad s KAP



Oblast
Podpora inkluze



P-KAP

Obecná priorita A13: Vzdělávání žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami společně s ostatními 

Obecný cíl A13.1: Zajistit optimální vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Dílčí cíl A13.1.1: Rozvíjet a zkvalitňovat školní poradenské služby 

Kritérium splnění: 100 % škol bude spolupracovat s poradenskými zařízeními například formou: 

 Metodické pomoci školám ve vytváření podmínek pro začlenění žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu v souvislosti s Vyhláškou č. 27/2016 

Sb. 

 Zaměření se na udržení kvality vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 Využívání krajského portálu Zkola.cz pro výměnu zkušeností a informací  

 



P-KAP

Obecná priorita A13: Vzdělávání žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami společně s ostatními 

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A13.1.1.1  Zajištění metodické 
pomoci školám, zvýšení 
kvality školních 
poradenských služeb, 
supervize ve školách a 
poradenských zařízeních 

 

A13.1.1.2  Inovace cílů a obsahu 
vzdělávacích aktivit, rozvoj 
inkluzivního zaměření škol 
a pochopení obsahu 
společného vzdělávání 

2 

A13.1.1.3  Tvorba a zveřejňování 
metodických materiálů na 
krajském portálu Zkola.cz  

1 

CELKEM: 3 SŠ (7 %) – další viz A15.1.1.1, B3.1.1.1, B3.1.1.2 



P-KAP

Obecná priorita A13: Vzdělávání žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami společně s ostatními 

Dílčí cíl A13.1.2: Spolupracovat se zainteresovanými partnery na přípravě podpory  

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

Kritérium splnění: Ve všech školách bude podporována kvalita vzdělávání vytvářením podmínek pro 

inkluzi například formou: 

 Zkvalitnění poradenské činnosti všech zainteresovaných (pedagogicko-psychologické 

poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) 

 Eliminace školního neúspěchu včasnou diagnostikou, zapojení pedagogů i na základních 

školách 

 Cílené primární prevence zaměřené na žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

v návaznosti na podporu klimatu školy a tříd 

 Zveřejňování poznatků odborníků na krajském portálu Zkola.cz v sekci společné vzdělávání 

 



P-KAP

Obecná priorita A13: Vzdělávání žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami společně s ostatními 

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A13.1.2.1 Rozvoj odborných a 
sociálních dovedností 
zaměstnanců škol, 
zvyšování erudice 
pracovníků školních 
poradenských pracovišť 

5 

 

A13.1.2.2  Rozvoj a podpora 
systematické poradenské 
činnosti v oblasti primární 
prevence rizikového 
chování, supervize ve 
školách a poradenských 
zařízeních 

2 

A13.1.2.3 
  

Rozvoj a podpora 
poradenské činnosti 
v oblasti zajištění včasné 
diagnostiky 

4 

A13.1.2.4 
 

Zveřejňování metodických 
materiálů k inkluzi na 
krajském portálu Zkola.cz, 
informovanost rodiny i širší 
veřejnosti o možnostech 
inkluze, spolupráce 
s rodinou a dalšími aktéry 
v oblasti inkluze 

1 

CELKEM: 10 SŠ (23 %) 



P-KAP

Obecná priorita A13: Vzdělávání žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami společně s ostatními 

Dílčí cíl A13.1.3: Zajistit vzdělávání v oblasti inkluze pedagogickým pracovníkům  

Kritérium splnění: Alespoň 40 % škol zajistí vzdělávání potřebných pedagogických pracovníků 

v oblasti inkluze prostřednictvím: 

 Proškolení pedagogů a vedení škol na téma vzdělávání žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 Vytvoření metodických materiálů zaměřených na inkluzi a jejich sdílení na krajském portálu 

Zkola.cz 

 



P-KAP

Obecná priorita A13: Vzdělávání žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami společně s ostatními 

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A13.1.3.1 Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
a vedení škol k formám a 
metodám a práce v rámci 
společného vzdělávání 

17 

A13.1.3.2  Sdílení zkušeností a 
předávání příkladů dobré 
praxe mezi pedagogy 
v oblasti inkluze žáků a 
studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 
supervize ve školách a 
poradenských zařízeních 

5 

A13.1.3.3  Využití stávajících metodik 
a tvorba metodických 
materiálů k inkluzi a 
metodická podpora  

1 

CELKEM: 17 SŠ (40 %) 



P-KAP

Obecná priorita A14: Kvalitní školní poradenská pracoviště

Obecný cíl A14.1: Systematický přístup k inkluzi ve středních a vyšších odborných školách 

Dílčí cíl A14.1.1: Rozšířit školní poradenská pracoviště na středních a vyšších odborných školách  

Kritérium splnění: Alespoň 40 % škol rozšíří školní poradenské pracoviště o odborníky z oblasti 

psychologie a speciální pedagogiky včetně odborníků ze speciálního školství využitím některé z těchto 

aktivit: 

 Zajištění kompetentních odborníků (psychologové, speciální pedagogové, sociální 

pedagogové)  

 Efektivní spolupráce školních poradenských pracovišť s třídními učiteli a vedením škol  

 Vybudování materiálního a technického zázemí pro činnost školních poradenských pracovišť 

 Příprava metodiky k inkluzi pro školy v kraji – vzdělávání pedagogických pracovníků 

v metodách a formách práce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 



P-KAP

Obecná priorita A14: Kvalitní školní poradenská pracoviště

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A14.1.1.1 Zajištění odborníků ve 
školách (psychologové, 
speciální pedagogové, 
sociální pedagogové) 

16 

A14.1.1.2  Vzdělávání pedagogů, 
pracovníků školních 
poradenských pracovišť, 
supervize ve školách a 
poradenských zařízeních 

17 

A14.1.1.3  Poskytování individuálního 
poradenství žákům se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

5 

A14.1.1.4 Zajištění materiálních 
podmínek pro činnost 
školních poradenských 
pracovišť, inovace 
diagnostických pomůcek 

7 

A14.1.1.5  Podpora tvorby metodiky 
k inkluzi, tvorba 
metodického vedení 
pracovníků škol, včetně 
vedení škol v metodách a 
formách práce s žáky se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 

CELKEM: 23 SŠ (53 %) 



P-KAP

Obecná priorita A15: Snížení podílu žáků a studentů vyřazených z 
hlavního vzdělávacího proudu 

Obecný cíl A15.1: Zohlednit charakter obtíží žáků a studentů 

Dílčí cíl A15.1.1: Využít disponibilních hodin a individuálních vzdělávacích plánů, individuálních 

konzultací, nabídky volnočasových aktivit škol a organizací   

Kritérium splnění: V 90 % škol kraje bude zajištěna individuální podpora žákům a studentům se 

speciálními vzdělávacími potřebami realizací aktivit: 

 Inovace individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na charakter obtíží žáků a studentů 

 Disponibilní vzdělávací hodiny se zaměřením na speciální pedagogickou péči 

 Spolupráce s rodiči a specializovanými organizacemi 

 



P-KAP

Obecná priorita A15: Snížení podílu žáků a studentů vyřazených z 
hlavního vzdělávacího proudu 

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A15.1.1.1  Inovace individuálních 
vzdělávacích plánů podle 
potřeb žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

10 

A15.1.1.2  Další vzdělávání 
odborných pracovníků ve 
školství, využití metod a 
forem výuky pro žáky a 
studenty se speciálními 
vzdělávacími potřebami  

2 

A15.1.1.3  Kvalitní volnočasové 
aktivity pro žáky se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami, realizace 
projektových dnů, 
vzájemná asistence 

11 

CELKEM: 17 SŠ (40 %) 



P-KAP

Obecná priorita B3: Podpora zavádění prvků inkluze do školních 
vzdělávacích programů

Obecný cíl B3.1: Zvýšit kvalitu školních vzdělávacích programů pro žáky a studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané 

Dílčí cíl B3.1.1: Ve školních vzdělávacích programech věnovat dostatečnou pozornost žákům  

a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby se úspěšně začlenili do hlavního 

vzdělávacího proudu  

Kritérium splnění: Ve všech školách, kde budou vzděláváni žáci a studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, budou vypracovány individuální vzdělávací plány podle potřeb žáků  

a studentů prostřednictvím: 

 Začlenění prvků inkluze do školních vzdělávacích programů pro různé potřeby žáků a studentů 

 Zohlednění charakteru individuálních vzdělávacích potřeb žáků a studentů   

 



P-KAP

Obecná priorita B3: Podpora zavádění prvků inkluze do školních 
vzdělávacích programů

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

B3.1.1.1  Úprava ŠVP s ohledem na 
žáky a studenty se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

5 

B3.1.1.2  Podpora potřeb žáků a 
studentů se speciální 
vzdělávacími potřebami, 
tvorba individuálních 
vzdělávacích plánů včetně 
zajištění vhodných 
pomůcek, asistence 

26 

B3.1.1.3 Realizace projektových 
dnů, účast žáků a 
studentů na školních 
projektech zaměřených na 
zdravé vztahy ve třídě a 
práci s třídním kolektivem 

5 

CELKEM: 29 SŠ (67 %) 



P-KAP

Obecná priorita B4: Kvalitní primární prevence na všech typech 
středních a vyšších odborných škol

Obecný cíl B4.1: Zapojení relevantních institucí do systému primární prevence 

Dílčí cíl B4.1.1: Zlepšit podmínky pro práci školních metodiků prevence 

Kritérium splnění:  80 % škol bude spolupracovat s krajským metodikem primární prevence  

a zrealizuje některou z uvedených aktivit: 

 Využívání dotační politiky MŠMT a kraje  

 Pravidelné informace a výměna zkušeností na krajském portálu Zkola.cz 

 Zlepšení podmínek pro práci školních poradenských pracovišť a školských poradenských 

služeb 

 Spolupráce se školním parlamentem 

 



P-KAP

Obecná priorita B4: Kvalitní primární prevence na všech typech 
středních a vyšších odborných škol

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

B4.1.1.1  Podpora zapojení do 
vyhlášených dotačních 
řízení z oblasti prevence, 
zkvalitnění programů 
specifické primární 
prevence 

6 

B4.1.1.2  Realizace předávání 
informací, příklady dobré 
praxe z jiných krajů, 
výměna zkušeností na 
krajském portálu Zkola.cz 

 

B4.1.1.3  Podpora metodické, 
poradenské, konzultační 
činnosti pro metodiky 
primární prevence na 
základních, středních a 
vyšších odborných 
školách, supervize ve 
školách a poradenských 
zařízeních 

4 

B4.1.1.4  Zajištění činnosti školních 
parlamentů, setkávání 
školních parlamentů, 
výměna zkušeností, 
setkávání se školními 
metodiky prevence 

1 

CELKEM: 6 SŠ (14 %) 



P-KAP

• Ze ŠAP škol je někdy obtížné vyčíst zařazení do priorit KAP (začlenění do 
konkrétních obecných a dílčích cílů, činností)

• 18 SŠ plánuje provést stavební úpravy
• 4 SŠ chtějí vybudovat relaxační místnost a vybavit ji vhodnými pomůckami

Co jsme zjistili v ŠAP SŠ ve ZK



Děkuji za pozornost.




