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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. Prezentace analytické části ŠIKK 

3. Diskuse, náměty a připomínky k analýze 

4. Informace k tvorbě návrhové části dokumentu ŠIKK 

5. Úvod do prioritizace cílů dokumentu KAP II 

6. Představení priorit v klíčovém tématu Podpora inkluze  

7. Diskuse, náměty a připomínky k prioritizaci 

8. Informace o návrhové části dokumentu KAP v klíčovém tématu Podpora inkluze 

9. Shrnutí informací, závěr 

 

 

 

 

 

 

  

Z Á P I S  
6. jednání Minitýmu pro podporu inkluze / 2. jednání Pracovní 

skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání 
kód 06_2019 

Předmět schůzky: 

Představení a připomínkování analytické části dokumentu Školská 
inkluzivní koncepce kraje 
Prioritizace potřeb v území kraje pro účely návrhové části 
dokumentu KAP II 

Přítomni: viz. Prezenční listina 

Datum konání: 29. 8. 2019 

Místo konání: 
Budova Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21 Zlín,  
expozice 2. etáž 
 

Čas konání: 13:00 – 15:00 

Zapsala: Lenka Baťová 



 

Zápis 2 

Poskytnuté informace 

Bod 1. Zahájení  

Popis:  Podal:  

 Přivítání účastníků jednání 

 Představení programu jednání 

 Předání slova Mgr. Martinovi Pobořilovi 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Bod 2.  Prezentace analytické části ŠIKK 

Popis:  Podal: 

 Představena metodika tvorby analytické části dokumentu ŠIKK 

 Podány informace ke sběru dat a dalším datovým zdrojům 

 Představeny nejzajímavější výstupy z analytické části dokumentu 

 Představeny základní parametry SWOT analýzy 

 Prezentace k tomuto bodu tvoří přílohu zápisu. 

Mgr. Martin 
Pobořil 

Bod 3. Diskuse, náměty, připomínky k analýze 

Popis:  Podal: 

 Mgr. Fišarová připomněla, že důležitou cílovou skupinou v inkluzi je 

také veřejnost, která nesmí být opomíjena. Důležitá je také publicita 

dokumentu ŠIKK 

 Mgr. Pobořil vyjádřil souhlas s důležitostí této cílové skupiny, publicita 

dokumentu bude mimo jiné zajištěná také jeho zveřejněním na 

webovém portálu www.zkola.cz 

 Bc. Gregorová z MAP Uherské Hradiště upozornila na problém menších 

škol při využívání šablony „školní psycholog“. Dle pravidel šablon musí 

být školní psycholog zaměstnán min. na 0,5 úvazku, což je pro malé 

školy hodně. V daném MAP problém řeší sdílením psychologa, který je 

placen z MAP a sdílen dalšími školami v území 

 Mgr. Pobořil vyzval členy minitýmu k zasílání připomínek k analýze i ke 

SWOT analýze do 8.9.2019 na emailovou adresu Ing. Lenky Baťové – 

lenka.batova@kr-zlinky.cz.  

Po ukončení diskuse bylo formou konsenzu přijato následující usnesení: 
 
Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání projednala a  bere 
na vědomí předložený návrh analytické části dokumentu Školská 
inkluzivní koncepce Zlínského kraje. 
 

Mgr. Martin 
Pobořil 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Bod 4.  Informace k tvorbě návrhové části dokumentu ŠIKK 

Popis:  Podal: 

 Mgr. Pobořil představil předběžný harmonogram tvorby návrhové části 

dokumentu ŠIKK: 

o 09 - 10/2019 – tvorba návrhové části dokumentu 

Mgr. Martin 
Pobořil  

mailto:lenka.batova@kr-zlinky.cz
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o 10/2019 – projednání návrhové části dokumentu v PS pro rovné 

příležitosti ve vzdělávání a zapracování připomínek 

o 31.10.2019 – odevzdání hotového díla realizačnímu týmu KAP 

 Vzhledem k tomu, že PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání je těleso, 

které čítá na 40 členů, budou utvořeny menší skupinky dle témat v ŠIKK. 

 Témata ŠIKK budou rozdělena na tři základní směry: 

o problematika zdravotního postižení a znevýhodnění  

o problematika sociálního znevýhodnění a předčasné odchody ze 

vzdělávacího procesu 

o práce s nadanými a talentovanými dětmi 

 Dle těchto směrů budou stanoveny menší skupinky, kde bude 

projednávána vždy příslušná část návrhového řešení týkající se daného 

směru 

 Rozdělení do skupin bude probíhat elektronicky spolu s přihlašováním na 

konání pracovní skupiny k návrhové části, kdy je možné zúčastnit se i 

několika skupin, dle zájmu a zaměření člena.  

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 

Bod 6.  Představení priorit v klíčovém tématu Podpora inkluze 

Popis:  Podal: 

 PhDr. Jarmila Peterková představila členům PS pro rovné příležitosti ve 

vzdělávání obecné priority, které byly na základě představených 

dokumentů zformulovány členy realizačního týmu KAP: 

Obecná priorita Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami společně s ostatními – priorita A 

Obecný cíl  Zajistit optimální vzdělávání žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami  

Obecná priorita Kvalitní školní poradenská pracoviště – priorita A 

Obecný cíl  Systematický přístup k inkluzi na základních, středních a 
vyšších odborných školách  

Obecná priorita Kvalitní prevence na základních, středních a vyšších 
odborných školách – priorita A 

Obecný cíl Podpora a rozvoj programů prevence realizovaných 
školami, školskými zařízeními a NNO  

Obecná priorita Podpora žáků a studentů mimořádně nadaných a žáků s 
rizikem předčasného ukončení studia – priorita A 

Obecný cíl Zajistit aktivity pro žáky s SVP nad rámec školní práce, 
které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů  

Formou konsensu bylo přijato následující usnesení: 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 
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Pracovní skupina rovné příležitosti ve vzdělávání navrhuje realizačnímu týmu 
KAP zahrnout do dokumentu „Prioritizace potřeb na území Zlínského“ kraje 
obecné priority a obecné cíle v klíčovém tématu Podpora inkluze ve znění 
přílohy. 
 

Bod 7.  Diskuse, náměty a připomínky k prioritizaci 

Popis:  Podal: 

 PhDr. Peterková vyzvala členy PS k diskusi.  

 Členové minitýmu neměli ke stanoveným prioritám připomínky.  

 PhDr. Peterková vyzvala člen PS, aby poslali své připomínky k prioritizaci 

nejpozději do 8. 9. 2019 na adresu: lenka.batova@kr-zlinsky.cz 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Bod 8.  Tvorba návrhové části dokumentu KAP v klíčovém tématu Podpora inkluze 

Popis:   

 Prioritizace potřeb bude dále projednána na Pracovní skupině vzdělávání, 

která se uskuteční dne 14. 10. 2019 a dále na Regionální stálé konferenci, 

konané dne 29. 10. 2019. 

 Následovat bude tvorba návrhové části dokumentu KAP, do které opět 

budou zapojeni členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve 

vzdělání.  

 Setkání pracovní skupiny k návrhové části dokumentu KAP je plánováno 

na listopad tohoto roku.   

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Bod 9.  Shrnutí informací, závěr 

Popis:   

 Hlavní manažerka projektu KAP Ing. Lenka Baťová shrnula nejdůležitější 

závěry z jednání, poděkovala všem za účast a ukončila jednání.  

Ing. Lenka 
Baťová 

 
 

ZÁPIS ODSOUHLASIL 

Jméno, příjmení, titul a 
funkce: 

PhDr. Jarmila Peterková, předsedající pracovní skupiny 

Podpis: 
 

 


