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Informace o projektu za 3. monitorovací období (listopad 2014 – leden 2015) 

KA 1: Realizace podpůrných programů pro žáky 

Ve třetím monitorovacím období listopad - prosinec 2014 a leden 2015 v rámci KA1 
probíhaly na zapojených školách práce se cca 250 žáky v rámci individuálních podpůrných 
plánů za spolupráce mentorů, speciálních pedagogů, psychologů a koordinátorů partnerů 
zapojených v projektu. 

Pravidelně se setkával metodický tým, který vytvořil metodiku hodnocení IPP žáků po prvním 
pololetí školního roku.  

V měsíci lednu (29. - 30. 1. 2015) bylo zrealizováno druhé metodické setkání metodika se 
zástupci z řad mentorů, koordinátorů, speciálních pedagogů a psychologů. 

KA 2: Síťování relevantních aktérů  

V tomto monitorovacím období proběhlo 4.11.2014 první setkání aktérů sítě inkluzivního 
vzdělávání, rozdělených do tří tématických skupin dle výstupů ze schůzek koordinátorky 
aktivit s týmem odborníků na inkluzi (Externími experty - inkluzivní vzdělávání -  S. Bendová, 
L. Schneider, metodikem Z. Bílek, Odborným garantem spolupráce - J. Javoříkovou, 
zástupkyní města Jeseník I. Peitlovou, facilitátorkou J. Královou). Na setkáních došlo k 
optimálnímu propojení všech potenciálních účastníků sítě, jejich výměně názorů na podobu 
sítě a její budoucí fungování. Účastníci byli rozděleni do tématických skupin (1. stupeň, 2. 
stupeň, 3. skupina - výchovní poradci, metodici prevence, asistenti pedagoga, speciální 
pedagogové, psychologové, neziskové a příspěvkové organizace apod.).   Setkání tří 
tématických skupin proběhlo dle plánu v jednom dni, přičemž mezi setkáními jednotlivých 
skupin byl vytvořen prostor pro individuální konzultace s přítomnými odborníky, specialisty a 
zástupci nepedagogické veřejnosti. Při neformálních diskuzích mezi jednotlivými aktéry 
zaznělo ocenění možnosti setkat se a "vlastně poprvé" si ujasnit, jaké možnosti a pomoc 
nabízí síťování všech zainteresovaných na procesu inkluze. 
Jednotlivá setkání byla moderována facilitátorkou. Ze setkání byl pořízen zápis. Indikátory 
jsou plněny v souladu s Metodikou monitorovacích indikátorů. 
Protože se daný model setkání osvědčil, proběhla ke konci monitorovacího období tvorba 
programu a pozvánky na 2. setkání tří tématických skupin, které se pak uskuteční již v dalším 
monitorovacím období (19.2.2015). 



Výstupy ze setkání jsou zaznamenávány a budou použity jako základ pro budoucí podobou 

Sborníku tak, aby mohl být jednak shrnutím výstupů z jednotlivých setkání, ale také 

užitečným podkladem pro orientaci v síti. 

KA 3: Strategické plánování 

V průběhu monitorovacího období probíhala jednání Odborného řešitelského týmu (OŘT) 
strategie (6.11., 16.1.) Na schůzkách bylo řešeno: 
- průběžná aktualizace harmonogramu postupu tvorby Strategie. Program 2. kulatého stolu a 
následných jednání Pracovní skupiny pro strategii (PS). 1.schůzka PS se pak konala dne 
8.1.2015 a byla zde diskutována vize, principy, cíle a opatření strategie. 
- nové složení OŘT, zařazení nových členů týmu (Vitásková, Štěpánek, Hadwigerová, 
Krucký).   
V polovině listopadu proběhla úvodní schůzka se zpracovateli Analýzy vzdělávání v ORP 
Jeseník (zpracovatel firma Grant Thornton) a započala práce na zpracování tohoto 
dokumentu. 
2. kulatý stůl se konal dne 27.11.2014 a jako při 1. kulatém stole, proběhla zde široká 
diskuze na daná témata z oblasti vzdělávání v ORP Jeseník. Diskutovali zde opět vedoucí 
pracovníci škol a školských zařízení, sociální partneři, včetně nestátních neziskových 
organizací vzdělávání, poskytovatelé sociálních služeb apod.  Diskuze šla tentokrát více do 
hloubky a témata byla konkrétnější. Výstupy z kulatého stolu byly zaznamenány do zápisu. 
 
 

 
 



 
V tomto monitorovacím období proběhly také 3 z cyklu 4 seminářů, a to: 
27.11.2014  1. seminář s názvem "Speciální vzdělávací potřeby v souvislostech s procesem 
inkluze" (lektor Mgr. Lubomír Schneider a lektorka Mgr. Ivana Poláková z PPP a SPC 
Olomouc) 
 
10.12.2014  2. seminář s názvem "Podpora inkluzivní školy" (lektorka Mgr. Olga Kusá, Liga 
lidských práv) 
 
 

 
 
 
 
28.1. 2015    3. seminář s názvem  "Dítě s SVP - souvislosti nejen legislativní..."(lektorka Mgr. 
Lenka Bínová, PPP Brno). 
 
Všechny tři semináře zaznamenaly vysokou účast a dle všech zpětných vazeb byly pro 
účastníky opravdu zajímavé a přínosné. 
 
30.1.2015 pak proběhlo 2. jednání rozšířené PS strategie na 2. metodickém setkání projektu. 
Zužitkovala se přítomnost téměř všech ředitelů škol a o jejich účast byla rozšířena PS. Byla 
zde představena a připomínkována předfinální verze Analýzy zástupcem firmy Grant 
Thornton.   



Výstupy z jednání byly zaznamenány jednotlivými členy OŘT i externím expertem strategie a 
budou podkladem ke tvorbě finálního dokumentu. 
 

 
V Jeseníku 30.1.2015 
Mgr. Ivana Dobiášová, Ing. Markéta Bartáková, koordinátorky projektu  
 
 


