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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 16.3.2020 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
 

 

místo konání:    ZŠ Vendryně 236, okr. F-M 

     
účastníci jednání:  viz prezenční listina   

 
 

Program setkání: 

Předání informací z diskuzní besedy pro Řídící výbor (Ševčíková) a pedagogy (Heczková) s Bobem 

Kartousem o nerovnostech ve vzdělávání pro ŘV ze dne 10.3.2020.  

 

Diskutovalo se o názorech na současnou situaci v oblasti inkluze. Přítomní se shodli, že souhlasí 

s názorem pana Kartouse, že inkluze je dlouhodobou záležitostí a nastavení podmínek v ČR není ideální. 

 

Na českých školách je nedostatek speciálních pedagogů, psychologů, asistentů pedagoga apod., kteří 

jsou navíc financování z dotačních programů. Chybí systémové financování a jejich začlenění jakožto 

kmenových zaměstnanců na rozdíl od Skandinávských zemí, ve kterých se takto podařilo zavést 

inkluzivní vzdělávání. Povolání pedagoga je v ČR považováno za „podřadné“ a na pedagogické fakulty 

se mnohdy hlásí studenti, kteří o pedagogiku nemají zájem a studují obor jen, aby získali vysokoškolský 

titul. Faktorů ovlivňující situaci je však mnohem více. 

 

Členové ŘV nenavrhli pracovní skupině v tuto chvíli žádné podněty k dalšímu projednávání. V rámci 

projektu působí v území dvě lektorky implementace v tzv. centru kolegiální podpory, prostřednictvím 

kterého probíhá sdílení dobré praxe v oblasti inkluze s ostatními školami v zájmovém regionu 

a prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, rodičů, lékařů a pracovníků SPC, PPP apod.  

 

Centrum kolegiální podpory zajišťuje a zprostředkovává školení pro pedagogy na téma jako alternativní 

a augmentativní komunikace, návštěvy SPC, kulaté stoly s odborníkem zaměřené na děti s ADHD 

syndromem, s pracovníky Rané péče apod. Současně vznikne praktická metodická příručka, která bude 

sloužit pedagogům. 

 

Úkolem pro všechny členy pracovní skupiny je zajistit přesun termínu naplánovaných implementačních 

aktivit z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR, který neumožňuje setkávání většího počtu osob. 

 

 

 

Termín dalšího setkání:      bude upřesněno dle  situace (prezenčně nebo online) 

Zapisovatel: Mgr. B. Burá 


