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Analýza vzdělávání na území ORP Holice –
2016
Dotazník
MŠMT
Řízené
rozhovory
ve školách

• Oblasti podpory
• Porovnání se
stavem v kraji a v ČR
• Mapování situace
• Zjištění stavu

Problémové
okruhy

Analýza stavu MŠ 2016 – dotazník MŠMT
• Inkluzivní vzdělávání na 3. místě (1. ČG, 2. Polytechnické vzdělávání) z
hlediska potřeby podpory škol v ORP.
• Z hlediska průměrného hodnocení aktuálního stavu nejnižší
hodnocení ze všech oblastí (2,36) a hodnocení bylo horší než
průměrné hodnocení v kraji (2,40) a v ČR (2,51).
• Jde o tzv. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční
realizace).
• Velký počet dětí ve třídách.
• Nová problematika pro pedagogy, potřeba doplnit znalosti.
• Technická nemožnost bezbariérových úprav pro děti se SVP.

Ostatní poznatky
• Mimořádně talentované děti – pokud jsou rozpoznány, je jim
věnována zvýšená péče.
• V jedné MŠ výuka probíhá dle postupů Mensy ČR, kde je podporován
rozvoj mozku. Metoda má vynikající výsledky (děti se samy naučily
číst).
• V MŠ na území SO ORP Holice nebývají děti rodičů z etnických menšin.
• S dětmi nebyly žádné problémy při začlenění do kolektivu.

MŠ – problémové okruhy
• Neznalost konceptu inkluzivního vzdělávání, nedostatečné zkušenosti
s inkluzivním vzděláváním, nezkušenost s identifikací SVP.
• Neznalost postupů práce s dětmi se SVP, nedostatečné vybavení
pomůckami, chybějící metodiky.
• Bezbariérovost budov technicky velmi obtížná ne-li nemožná.
• Komunikace s rodiči.
• Omezená možnost pedagogů účastnit se školení a exkurzí.
• MŠ schází pravomoc poslat dítě na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny, komunikace s rodiči o tom je obtížná.

Analýza stavu ZŠ 2016 – dotazník MŠMT
• Z hlediska potřeby podpory škol v ORP - inkluzivní vzdělávání na 2.
místě spolu s MG(1. Rozvoj infrastruktury).
• Z hlediska průměrného hodnocení aktuálního stavu získalo 3. místo
ze všech oblastí (2,49) a hodnocení bylo stejné jako průměrné
hodnocení v kraji (2,49) a horší než v ČR (2,58).
• Z hlediska metodiky dotazníku – výsledek mezi 2. Rozvíjející se oblast
(tzn. promyšlené části, počáteční realizace) a 3. Realizovaná oblast
(tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor
na zlepšení)

Analýza stavu ZŠ 2016 – dotazník MŠMT
• Nedostatek financí pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro
znevýhodněné žáky.
• Příliš velký počet dětí ve třídách ztěžuje individuální přístup k žákům
se SVP.
• Za nedostatečnou je považovaná kampaň/osvěta v oblasti
inkluze/společného vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro rodiče,
pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami apod.
• Existuje technická nemožnost bezbariérových úprav školy.

Analýza stavu ZŠ 2016 – strukturované
rozhovory
• V některých školách jsou zkušenosti s dětmi se SVP (děti s tělesným handicapem,
cukrovka, poruchy pozornosti, lehká mentální disfunkce, ADHD).
• Největším problémem jsou hraniční děti.
• Proces zavádění inkluzivního vzdělávání - chaos, byrokracie, došlo k rychlému
zavádění do praxe bez předchozí důkladné přípravy a zabezpečení podmínek.
• Vysoký počet dětí ve třídách.
• Stížnosti na administrativní náročnost a zdlouhavost procesu ohledně PPP
• Problematické - škola nemůže poslat žáka na vyšetření do poradenského zařízení.
• Problematická komunikace s rodiči.
• Existovaly pochybnosti o správnosti celého konceptu inkluzivního vzdělávání.

Mimořádně talentované děti na ZŠ
•
•
•
•

Nadané děti jsou podporovány, individuálně se s nimi pracuje.
Nemají ve třídě konkurenci, dostávají složitější úkoly, úkoly navíc.
Účastní se soutěží.
Ročníky nepřeskakují, často bývá nadání jednostranné, děti mohou být
sociálně slabší.
• Sportovně nadaným dětem se vychází vstříc při uvolňování na tréninky.
• Většinou odcházejí na víceletá gymnázia, sportovní školy.
• Dle šetření Mensy ČR je v populaci cca 2% talentovaných dětí, otázkou je,
zda jsou talentované děti na Holicku rozpoznány a zda jsou metody práce s
talenty dostatečně známé a využívané.

ZŠ – problémové okruhy
• Velký počet dětí ve třídách
• Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti inkluze/společného vzdělávání
pro většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami apod.
• Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního
vzdělávání pro znevýhodněné žáky (např. výstavy, exkurze, kroužky
apod.)
• Technická nemožnost bezbariérových úprav školy

ZŠ – problémové okruhy
• Neznalost základů konceptu inkluze, nezkušenost s identifikací poruch
chování.
• Neznalost používání didaktických pomůcek pro žáky se SVP.
• Obavy, strach z nezvládnutí inkl. opatření a práce s dětmi se SVP.
• Zdlouhavost, administrativní náročnost - od procesu vyšetření žáka se
SVP po stanovení podpůrných opatření.
• Nedostatek odborníků z podpůrných profesí – psychologové, speciální
pedagogové, asistenti.
• Získat důvěru a přesvědčení o smyslu inkluze.

Silné stránky
1. Znalost problematiky inkluze v některých
školách v regionu – možnost sdílení zkušeností a
příkladů dobré praxe.
2. Málo početná skupina dětí a žáků se SVP
v regionu.
3. Dobrá spolupráce se zřizovateli.

Příležitosti
1. Postupně rostoucí kapacita poradenských
zařízení.
2. Postupně rostoucí počet kvalifikovaných osob
v podpůrných profesích.
3. Financování inkluzivních opatření státem a OP
VVV.

Slabé stránky
1. Neznalost metod práce s dětmi a žáky se SVP
ve většině škol a neznalost používání
kompenzačních pomůcek.
2. Obavy z inkluzivního vzdělávání.
3. Nedostatečné zabezpečení bezbariérovosti.

Hrozby
1. Nezájem osob v podpůrných profesích o
zaměstnání ve školách v regionu.
2. Dlouhodobě
nedostačující
kapacita
poradenských zařízení
3. Změny v legislativě.
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Strategický rámec MAP I

Priorita 1 – Podpora inkluze ve vzdělávání a
podpora udržení žáků ohrožených školním
neúspěchem
• Cíl 1.1
Školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání využívají a
zapojují do vzdělávání dle své potřeby: tlumočníky, dětské psychology,
asistenty pedagoga pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
logopedy a logopedické asistenty, speciální pedagogy, sociální pedagogy,
školní psychology a chůvy.
Cílem je dosažení stavu, kdy ve školách a v organizacích zájmového a
neformálního vzdělávání budou do vzdělávání zapojováni žáci a děti při
zohlednění jejich individuálních vzdělávacích potřeb tak, aby jim vzdělávání
poskytlo potřebné znalosti a dovednosti pro následující plnohodnotný život.
Cíle je dosaženo posílením personálních kapacit škol a organizací zájmového
a neformálního vzdělávání.

Priorita 1 – Podpora inkluze ve vzdělávání a
podpora udržení žáků ohrožených školním
neúspěchem
Cíl 1.2
Pedagogové a pracovníci v organizacích zájmového a neformálního
vzdělávání ovládají metody práce s dětmi a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a uplatňují je ve své práci.
Cílem je dosažení stavu, kdy ve školách v ORP Holice budou do
vzdělávání zapojováni žáci/děti při zohlednění jejich individuálních
potřeb, tak aby jim vzdělávání poskytlo potřebné znalosti a dovednosti
pro následující plnohodnotný život. Cíle je dosaženo umožněním
aplikace nových metod vzdělávání ve školách.
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Akční plán 2018 - 2023
• Aktivity škol – vlastní aktivity škol, projekty/šablony na inkluzi
• Aktivity spolupráce – MAS Holicko, o.p.s. a další organizace ve
vzdělávání

Akční plán 2018 - aktivity škol k 30.6.2017
Realizované projekty/žádosti na MŠ a ZŠ – šablony k inkluzivnímu vzdělávání
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita
• Do tohoto opatření spadá 11 projektů – šablon. Pět projektů je zaměřeno na
specifika práce s dvouletými dětmi, dva projekty na matematickou
pregramotnost, jeden na čtenářskou gramotnost, jeden na spolupráci s rodiči
dětí, jeden na inkluzi, jeden na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
• K tomuto opatření se realizuje nebo bude realizovat 13 projektů. Na doučování
žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem je zaměřeno pět projektů. Na
vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi sedm projektů. Na
vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ Inkluze jeden projekt.

Aktivity spolupráce

Akční plán r. 2018 – Priorita 1, cíl 1.1, aktivita
1.1.1
Cílem aktivity 1.1.1 je začít vytvářet v roce 2018 jeden komplexní
společný systém sdílených pozic podpůrných profesí pro školy a
vzdělávací organizace na území SO ORP Holice.
Zdůvodnění:
• Nedostatečný počet odborníků z podpůrných profesí
• 100% zapojení odborníka na jedné škole je příliš nákladné a
neefektivní a že naopak dílčí úvazek na jedné škole je pro odborníka
v některých profesích příliš nízký a nezajímavý.
• Společný systém - výhoda efektivního využívání osvědčených
odborníků až do výše 100% pracovního úvazku některých odborníků
v rámci jednoho území.

Akční plán do r. 2023
V roce 2018 zahájení aktivity:
• Vytipování odborníků z podpůrných profesí jako jsou tlumočníci,
dětští psychologové, asistenti pedagoga pro děti a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, logopedi a logopedičtí asistenti, speciální
pedagogové, sociální pedagogové, školní psychologové a chůvy na
jednotlivých školách dle potřeb škol.
• Vytvoření společné Databáze odborníků, ze které budou moci školy
v dalších letech vybírat
• Na území SO ORP Holice bude do roku 2023 vytvořen systém sdílení
odborníků z podpůrných profesí pro podporu inkluzivního vzdělávání

Akční plán do r. 2023 – Priorita 1, cíl 1.1,
aktivita 1.1.2
Cílem aktivity 1.1.2 je uspořádat v roce 2018 jeden odborný workshop
pro pedagogy škol mateřských a jeden odborný workshop pro
pedagogy základních škol k tomu, jak má probíhat spolupráce a
komunikace pedagog – podpůrné profese.
Zdůvodnění:
• neznalost způsobu vzájemné komunikace pedagog – odborník z
podpůrné profese

Akční plán do r. 2023 – Priorita 1, cíl 1.2,
aktivita 1.2.1
Cílem aktivity 1.2.1 je uspořádat kulatý stůl odborníků na inkluzivní
vzdělávání a vedení škol k problematice inkluzivního vzdělávání.
Zdůvodnění:
• Během analýzy vzdělávání v území SO ORP Holice bylo zjištěno, že se
pedagogové a pracovníci ZNVz potřebují zdokonalit v metodách práce
s dětmi a žáky se SVP. Některé školy si prostřednictvím aktivit škol zajišťují
vlastní projekty – šablony na vzdělávání svých pedagogů k inkluzi. Nejsou
však pokryty všechny školy a před zahájením dalších projektů je vhodné
sdílet zkušenosti a znalosti v území. Jako vhodný mechanismus se jeví
uspořádání kulatého stolu, kde bude prodiskutován minimální standard
znalostí a dovedností pro práci s dětmi se SVP.

Akční plán do r. 2023 – Priorita 1, cíl 1.2,
aktivita 1.2.1
Popis aktivity:
Bude uspořádán kulatý stůl ke sdílení zkušeností a znalostí
k inkluzivnímu vzdělávání na území SO ORP Holice, kterého se zúčastní
odborníci na inkluzivní vzdělávání, pedagogové ze škol a pracovníci
z organizací ze ZNVz a kde bude prodiskutován minimální standard
znalostí a dovedností a přehled metod práce s dětmi a žáky se SVP
(hlavně 2. stupně ZŠ), které potřebuje znát běžný pedagog a pracovník
v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání (nikoliv speciální
pedagog) pro práci s dětmi a žáky se SVP.
• Viz s. 39 – 45 Celkového akčního plánu do r. 2023

Další postup
• Zjištění a vyhodnocení stavu v oblasti rovných
příležitostí dle závazné Metodiky rovných
příležitostí – dotazník, rozhovory
• Jednání PS Rovné příležitosti
• Aktivity dle podnětů z PS Rovné příležitosti
• Aktualizace MAP

Možné okruhy na jednání PS Rovné
příležitosti
• Koncept rovných příležitostí? +, • Vzdělávání – témata
• Kulatý stůl/PS – minimální standard znalostí pedagoga
• Společná databáze a využívání odborníků z podpůrných profesí
• Další aktivity dle Metodiky rovných příležitostí

