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1 Seznam použitých zkratek 

ASZ  Agentura pro sociální začleňování 

IKV  inkluzivní a kvalitní vzdělávání 

KIV  konzultant/ka pro inkluzivní vzdělávání 

LP  lokální partnerství 

MPI  místní plán inkluze 

MŠ   mateřská škola 

OPZ  Operační program Zaměstnanost 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí 

PPP  pedagogicko-psychologická poradna 

PS  pracovní skupina  

SPSZ  strategický plán sociálního začleňování 

SŠ  střední škola 

SVL  sociálně vyloučená lokalita/lokality  

SVP   speciální vzdělávací potřeby 

Šablony Šablony pro MŠ a ZŠ – podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování 

ZŠ  základní škola 

  



 

 

2 Manažerské shrnutí 

Následující zpráva předkládá výsledky zhodnocení spolupráce Agentury pro sociální 

začleňování (dále jen „ASZ“) s městy Vítkovem, Budišovem nad Budišovkou a obcí Čermná 

ve Slezsku v letech 2016–2020, a to na základě analýzy výstupů z dotazníkového šetření 

rozeslaného mezi účastníky a účastnicemi1 pracovních skupin (dále jen „PS“) v květnu 2020, 

doplněného o informace z rozhovorů realizovaných během června až října téhož roku s 

vybranými zástupci.  

Pracovní skupiny Vzdělávání, kterých se účastnilo 15 osob, byly organizovány konzultantkou 

pro inkluzivní vzdělávání vícekrát do roka od září 2016 do ledna 2019. Obecně přitom byli 

respondenti se setkáními v rámci pracovních skupin spíše spokojeni. Nikdo z účastníků 

nevyjádřil potřebu častějšího setkání, podle mínění velké většiny z nich se také během 

setkání stihlo probrat vše podstatné. Respondenti rovněž nevyjadřovali žádné námitky k 

formální stránce organizace skupin. Spíše pozitivně je také aktéry vnímána organizace 

workshopů a veřejných setkání, stále pozitivně, v o něco menší míře, je vnímána jejich 

přínosnost. 

Ačkoliv se podle respondentů nenašel žádný z důležitých zástupců, který by mohl ovlivnit 

inkluzivní a kvalitní vzdělávání na Vítkovsku a který by se skupiny neúčastnil, vícero 

respondentů se shodlo na tom, že by rozvoji vzdělávání pomohlo například aktivnější 

zapojení školského poradenského zařízení (tj. PPP při ZŠ Jana Zajíce), kraje nebo dalších 

neziskových organizací. Ozval se rovněž hlas volající po častější účasti zástupce ZŠ Jana 

Zajíce.  

V případě dalšího setkávání pracovních skupin by tedy stálo za zvážení přizvání (příp. 

opětovné) výše uvedených aktérů. Současně by také vzhledem ke komunikačními partnery 

reflektovanému množství pracovních skupin mohla místním aktérům ušetřit síly vzájemná 

koordinace, ať co do organizace nebo do obsahu setkání (především s PS Místního akčního 

plánu).  

Jak z dotazníků, tak z rozhovorů s některými komunikačními partnery vyplynuly kritické hlasy 

směrem k nabývání znalostí spojených s tvorbou projektů. Pokud problematika projektového 

poradenství nebyla s KIV ještě více sdílena, bylo by vhodné získat přesnější zpětnou vazbu 

a zvážit opatření ponechávající formát předávání know-how ze strany ASZ, ale usnadňující 

aktérům proces podávání žádostí (např. formou sdílení šablony projektu jako příkladu pro 

podobu vyplněného dokumentu žádosti). 

O něco kritičtěji pak ze strany účastníků PS vychází reflexe MPI – 3 ze 7 aktérů s ním spíše 

nejsou ztotožněni, podobně je vnímána také jeho zásadnost pro rozvoj vzdělávání v 
 

1 V tomto dokumentu se vzhledem k usnadnění jeho čitelnosti v případě některých podstatných 

jmen vědomě uchylujeme k používání generického maskulina, tedy mužského rodu slova. 

V některých vhodných případech přesto uvádíme slovo v obou rodech. 



 

 

obci/městě. Jednou z interpretací takového postoje může být, podle vyjádření některých 

účastníků PS v následném rozhovoru, „papírovost“ dokumentu, nepodstatnost vzhledem k 

aktivitám, které umožňuje. Bylo by však – opět v případě pokračování setkání v rámci PS – 

vhodné hlouběji prodiskutovat příčiny postoje aktérů k MPI, v případě souvislosti postojů s 

potenciálně skeptickým pohledem na IKV zvážit propojení aktérů s osobami s dlouhodobou 

praktickou zkušeností s IKV.  

 

3 Základní terminologie 

Agentura pro sociální začleňování, která je jedním z odborů Ministerstva pro místní rozvoj, 

byla v roce 2008 ustavena jako ústřední nástroj státní správy pro řešení sociálního 

začleňování. Jejími dvěma základními úkoly jsou zajištění podpory obcím v procesu sociální 

integrace a odborná koordinace řešení sociálního vyloučení na národní úrovni. ASZ 

podporuje obce a města v tom, aby mohly plnit svoji funkci v zajišťování rovného přístupu ke 

vzdělávání, bydlení, zaměstnání, zdravotní péči a dalším zdrojům a institucím všem svým 

občanům bez ohledu na jejich sociální status.  

Základním nástrojem ASZ při řešení sociálního vyloučení v konkrétní obci je síťování a 

propojování relevantních místních aktérů, které je nezbytným předpokladem pro 

implementaci integračních procesů. K tomu slouží tzv. lokální partnerství (dále jen „LP“), 

platforma, v jejímž rámci se koordinovaně řeší jednotlivé problematické oblasti 

prostřednictvím vytčení strategických cílů a naplánování konkrétních opatření pro jejich 

naplňování. Obec vytváří ve spolupráci s pracovní skupinou Vzdělávání a zástupci ASZ 

(lokální konzultant a konzultant pro inkluzivní vzdělávání) místní plán inkluze v oblasti 

vzdělávání (dále jen „MPI“).  

Cílem MPI je systemizace opatření na podporu inkluzivního vzdělávání v obci v rámci místní 

vzdělávací soustavy. Plán je vypracován na dobu 3 let. Návrh plánu obsahuje identifikaci 

problémů v oblasti inkluzivního vzdělávání a rámcový návrh možných opatření řešících daný 

problém. Opatření přijatá v rámci MPI řeší především problematiku zvýšení kvality 

vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, zejména zvýšení kvality vzdělávání 

dětí a žáků socioekonomicky znevýhodněných a pocházejících z odlišného kulturního 

prostředí, tj. dětí a žáků žijících v sociálně vyloučených lokalitách či ohrožených sociálním 

vyloučením, a problematiku desegregace škol. V návaznosti na desegregaci škol a kvalitu 

vzdělávání zmíněných cílových skupin může MPI obsahovat opatření zaměřená na kapacity 

škol a školských zařízení vyplývající z potřeb území s ohledem na cílové skupiny. 

MPI je zpracován v kontextu předpokládaného demografického a sociálně ekonomického 

vývoje a s ohledem na efektivitu vzdělávací soustavy v místě s ohledem na počty výše 

zmíněných skupin. Pro nastavení opatření také slouží analýza místní vzdělávací sítě, která 

popisuje místní vzdělávací síť jak kvalitativně, tak kvantitativně; jsou zjišťovány systémové 

bariéry v přístupu ke vzdělávání a navrhována opatření k jejich překonávání. 



 

 

ASZ dlouhodobě odborně mapuje problém sociálního vyloučení a možnosti jeho řešení a 

snaží se o rozšíření sociálně inkluzivního diskurzu. V lokálních samosprávách působí ve 

prospěch implementace nových způsobů práce představovaných především propojením, 

koordinací a aktivizací místních aktérů. Sociální problémy se snaží pojmenovávat přesně, v 

celé jejich šíři a s ohledem na jejich příčiny, čímž umožňuje změnu vnímání problémů aktéry 

místní sociální politiky. Může poskytnout alternativu k segregačním a restriktivním praktikám, 

v nichž řada lokálních politiků vidí jediný nástroj řešení. 

V rámci své práce však naráží také na značné limity. Základní limit tvoří skutečnost, že ASZ 

nedisponuje žádnými pravomocemi vůči obcím a samosprávám ani vlastními finančními 

zdroji. Sehrává tak úlohu odborného poradce a motivátora. Disponuje rovněž jen velmi 

omezenými možnostmi systémového ovlivňování na úrovni národní politiky, neboť nemá 

žádné legislativní ani exekutivní pravomoci. ASZ je tedy pouze zprostředkujícím aktérem, 

který nemá přímý vliv na stav sociálního vyloučení a sociálně vyloučených lokalit v obcích.  

V současné době je nejsilnějším nástrojem vlivu na obce v rukou ASZ Koordinovaný 

přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“), který umožňuje obcím 

spolupracujícím s ASZ exkluzivně podávat projekty do uzavřených nesoutěžních výzev, kde 

jsou pro ně předem alokovány značné finanční zdroje. Projektové poradenství v rámci 

KPSVL se tak stává zásadní intervencí ASZ ovlivňující řešení sociálního začleňování v 

obcích. 

 

3.1. Sociální vyloučení 

Pod pojmem sociální vyloučení chápeme proces vylučování lidí nebo skupin lidí na okraj 

společnosti, do chudoby a izolace. Tento způsob vyloučení se projevuje na různých 

úrovních, např. sociální, prostorové, ekonomické či symbolické. Sociálně vyloučení se 

nacházejí v situaci, kdy mají ztížený přístup ke zdrojům běžně dostupným většině obyvatel, 

zároveň s tím se snižuje jejich schopnost udržovat sociální kontakty s obyvateli mimo situaci 

sociálního vyloučení a možnosti participace na organizaci sociálního života a účasti v 

rozhodování. Se sociálním vyloučením je často spojena určitá míra stigmatizace ze strany 

většinové společnosti, která může izolaci ještě prohlubovat.  

Základními indikátory sociálního vyloučení jsou materiální chudoba, dlouhodobá 

nezaměstnanost, závislost na dávkách v hmotné nouzi, nízká kvalita a nejistota v bydlení, 

ztížený přístup ke kvalitnímu společnému vzdělávání, vysoká míra zadlužení, výskyt 

rizikového chování a kriminality a vysoká míra migrace. Jednotlivé ukazatele sami o sobě 

sociální vyloučení nezakládají. Je to teprve jejich kombinace, která zasaženým jedincům či 

rodinám brání v integraci či plnohodnotném životě a na různých úrovních je vylučuje ze 

společnosti. Každý z uvedených aspektů sociálního vyloučení může být v různých lokalitách 

a u různých jejich obyvatel zastoupen v jiné míře. Různé kombinace intenzity těchto jevů pak 

vytvářejí charakter jednotlivých lokalit, které se stejně jako lokální kontext mnohdy výrazně 



 

 

liší. Společná všem lokalitám a jejich obyvatelům je však skutečnost, že se potýkají s 

několika zásadními existenčními problémy zároveň, a tudíž jejich řešení, které by směřovalo 

k vymanění se ze stavu sociální exkluze, je natolik obtížné, že je pro sociálně vyloučeného 

takřka nedosažitelné bez vnější pomoci. 

Pokud dochází k vyšší koncentraci osob s kombinací několika nebo všech výše zmíněných 

ukazatelů, hovoříme o sociálně vyloučené lokalitě (dále jen „SVL“). Sociálně vyloučené 

lokality obvykle vznikají působením systémových aktérů či tržních mechanismů. Při jejich 

vzniku lze sledovat vnější příčiny tohoto procesu, jako jsou zákonné normy, tržní 

mechanismy a stanoviska zbytku společnosti i faktory vnitřní, mezi něž se řadí např. životní 

styl samotných sociálně vyloučených, které se často mezigeneračně reprodukují. Specifickou 

roli v sociálním vyloučení hraje etnicita. V českém kontextu se pak jedná o etnicitu romskou. 

Je však nutné důrazně se vyhradit proti zaměňování pojmu sociální vyloučení s příslušností 

k romskému etniku. Výše uvedený popis fenoménu sociálního vyloučení jasně dokládá, že 

stav vyloučení ze společnosti může postihnout kohokoliv, nehledě na jeho etnickou 

příslušnost. Tomu také v současné době odpovídá zacílení intervencí Agentury pro sociální 

začleňování. 

Dopady sociálního vyloučení na oblast vzdělávání jsou komplexní a projevují se v několika 

rovinách. Obecně lze ale říct, že děti/žáci vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení mají 

menší vzdělanostní šance a jsou častěji předurčeny ke školnímu neúspěchu než jejich 

vrstevníci. To je dáno různými faktory individuálního a strukturálního charakteru, jakými jsou 

například ekonomický status rodiny, dosažené vzdělání rodičů, segregace vzdělávacího 

systému, nedostupnost podpůrných služeb, a další. Z hlediska školské legislativy, lze tyto 

děti/žáky označit za děti/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“) z 

důvodu odlišných životních podmínek.  V praxi ale tyto děti/žáci často nebývají 

diagnostikovány a údaje ve školských výkazech z tohoto důvodu neodpovídají reálné 

přítomnosti těchto dětí/žáků ve třídách. Z tohoto důvodu ve zprávě rozlišujeme mezi pojmem 

diagnostikované SVP a SVP. Pod pojmem SVP rozumíme speciální vzdělávací potřeby žáka 

se zdravotním postižením, s jiným zdravotním znevýhodněním nebo sociálním 

znevýhodněním (§ 16 školského zákona platného v r. 2015). 

 

4 Metodologie a cílová skupina evaluace 

Předmětem evaluace je projekt „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně 

vyloučenými lokalitami“. Hlavním cílem projektu je dosáhnout v zapojených obcích uplatnění 

principů kvalitního a inkluzivního vzdělávaní (dále jen „IKV“) na participativním základě a 

vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu na 

lokální úrovni. Klíčové aktivity (dále jen „KA“) projektu představují realizační nástroje ASZ na 

místní úrovni (spolupráce s územím, podpora odborné spolupráce, aktivizace relevantních 

aktérů, metodická podpora a výzkumy, analýzy a evaluace). Realizací jednotlivých KA se 



 

 

vytvářejí výstupy. Výstupy klíčových aktivit jsou existence a činnost pracovní skupiny 

Vzdělávání, místní plán inkluze, poskytování projektového poradenství, vstupní analýza, 

komunikační plány, workshopy, semináře, stáže.  

Cílem evaluace je zhodnocení procesu spolupráce ve všech klíčových aktivitách projektu 

vycházejících ze spolupráce s místními aktéry, se zvláštním zřetelem k dopadům na síť 

místních aktérů. Pokud tedy chceme zkoumat kvalitu spolupráce, ptáme se především, jak 

se těmto aktérům daří spolupracovat při naplňování výše zmíněných klíčových aktivit za 

účelem podpory inkluzivního a kvalitního vzdělávání. Klíčovými aktéry se rozumí osoby či 

skupiny zahrnuté nebo ovlivněné evaluovaným projektem, a které byly identifikovány 

v evaluačním designu. Z povahy projektu se jedná primárně o zástupce ASZ (koordinátora 

inkluzivního vzdělávání), zástupce zřizovatele školy a školských zařízení, zástupce školy, 

školských zařízení, neziskových organizací, rodičů a další. Konkrétněji, cílem evaluační 

zprávy je: 

1. zhodnocení spolupráce v rámci PS; 

2. zhodnocení průběhu tvorby a schvalování MPI; 

3. zhodnocení průběhu veřejných workshopů, seminářů a stáží na aktivizaci místních 

aktérů; 

4. zhodnocení spolupráce při tvorbě vstupní analýzy; 

5. zhodnocení spolupráce při nastavování komunikační strategie; 

6. zhodnocení poskytovaného projektového poradenství. 

Smyslem hodnocení průběhu spolupráce je získat zpětnou vazbu ke spolupráci obcí a ASZ, 

zaměřenou na zjišťování co fungovalo, co nefungovalo a co by se mělo zlepšit, a celkově 

zhodnotit kvalitu spolupráce i účinnost a adekvátnost postupů Agentury.  

Ukazatele kvality spolupráce chápeme v těchto dimenzích: 

 koordinace a síťování místních aktérů; 

 hodnocení konzultantky pro inkluzivní vzdělávání (dále jen „KIV“) ze strany členů PS; 

 spokojenost s organizací PS a kvalita organizačního zajištění; 

 motivace místních aktérů; 

 komunikace a řešení problémů; 

 projektové poradenství; 

 udržitelnost. 

Proces evaluace se řídil dle „Manuálu pro evaluaci individuálního projektu OP VVV“. Při 

evaluaci kvality spolupráce v obcích Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku, 

která probíhala v období mezi květnem a září 2020, byla data sbírána prostřednictvím: 



 

 

 Polostrukturovaných rozhovorů s 15 místními aktéry, převážně pracovníky/cemi 

organizací a institucí, jejichž zástupci/kyně se účastní pracovní skupiny Vzdělávání:2 

➢ zástupce/zástupkyně MŠ Budišov nad Budišovkou; 

➢ zástupce/zástupkyně MŠ Vítkov; 

➢ zástupce/zástupkyně pobočky MŠ Vítkov v Čermné ve Slezsku; 

➢ zástupce/zástupkyně ZŠ Budišov nad Budišovkou; 

➢ zástupce/zástupkyně ZŠ a gymnázium Vítkov; 

➢ zástupce/zástupkyně SŠ Odry; 

➢ zástupce/zástupkyně SVČ Vítkov; 

➢ zástupce/zástupkyně SVČ Budišov nad Budišovkou; 

➢ zástupce/zástupkyně sociálního odboru ve Vítkově + manažer/ka SPSZ; 

➢ zástupce/zástupkyně města Vítkov; 

➢ zástupce/zástupkyně města Budišov nad Budišovkou; 

➢ zástupce/zástupkyně města Čermná ve Slezsku; 

➢ dva zástupci/zástupkyně neziskové organizace Centrum Inkluze. 

 Tří polostrukturovaných rozhovorů s KIV. 

 Dotazníkového šetření mezi místními aktéry, účastníky/cemi pracovní skupiny 

Vzdělávání. Ten byl vytvořený ve webovém rozhraní i-dotaznik.cz a rozeslaný dne 

28. 5. 2020, s připomínkou k vyplnění účastníkům o týden později. Dotazník 

dokončilo 8 respondentů ze 14 oslovených, návratnost tedy činila 57 %, další 2 

respondenti vyplnili pouze jeho část.  

 Desk research veřejně přístupných zdrojů: 

➢ Vstupní analýza Vítkovsko 2016, OPZ (Bedřich 2016); 

➢ Vstupní analýza Vítkovsko 2018, OP VVV (Staveník 2018); 

➢ místní plán inkluze; 

➢ webové stránky místních institucí. 

Sesbíraná kvalitativní a kvantitativní data byla analyzována se zřetelem na zachování 

anonymity klíčových aktérů.  

  

 

2 Další oslovený/á, zástupce/kyně ZŠ Jana Zajíce, žádost o rozhovor odmítla/a. 



 

 

Harmonogram hodnocení průběhu spolupráce: 

Aktivita Obsah činnosti Datum 

Desk research sekundární analýza dat  4–5/2020 

Evaluační design 

vytvoření evaluačního designu v spolupráci 
s evaluačním týmem, vedoucím Oddělení 

výzkumu a evaluací, centrálním expertem na 
IKV: prověření cílů, formulace evaluačních 

otázek, výběr evaluačních metod a nástrojů, 
vytvoření sítě aktérů a identifikace 

komunikačních partnerů, určení frekvence 
sběru dat 

4–8/2020 

Tvorba evaluačních nástrojů 
identifikace potřeb dané SVL, výběr a tvorba 
vhodných evaluačních nástrojů (dotazníky, 

scénář rozhovorů) 
4–8/2020 

Rekrutace účastníků rozhovorů 
spojení se s účastníky, domluvení termínů 

rozhovorů 
6–9/2020  

Sběr dat 
zaslání dotazníků hodnocení partnerství, 

realizace individuálních rozhovorů 
s komunikačními partnery/partnerkami 

5–10/2020 

Analýza dat čistění dat, triangulace, kódování etc.  8–10/2020  

Psaní výzkumné zprávy formulace zjištění + doporučení 10–11/2020  

Zapracování připomínek od 
ASZ 

zapracování interních připomínek 12/2020  

 

5 Limity procesní evaluace 

Při sběru dat k evaluační zprávě o průběhu spolupráce jsme využívali elektronický dotazník 

rozeslaný na e-mailové adresy všem aktuálním účastníkům/nicím pracovní skupiny 

Vzdělávání, jehož výstupy jsme doplnili otázkami položenými komunikačním partnerům ze 

stejné cílové skupiny během polostrukturovaného rozhovoru.  

 

K rozhodnutí využít dotazníkovou formu sběru dat jsme se přiklonili také s přihlédnutím 

k epidemiologické situaci v ČR na jaře tohoto roku. Zvolili jsme tedy tento distanční způsob 

vědomi si obtížnější dosažitelnosti komunikačních partnerů, a tedy nesnadnější 

realizovatelnosti polostrukturovaných rozhovorů s členy pracovní skupiny Vzdělávání. 

Později, při uvolnění epidemiologických opatření, jsme výchozí, již sesbíraná data 



 

 

z dotazníku doplnili informacemi z cílených otázek týkajících se problematických míst 

spolupráce identifikovaných dotazníkovým šetřením.  

 

Tento přístup tak nakonec pomohl korigovat jeden z limitů sběru dat prostřednictvím 

dotazníku, tedy určitou popisnost výstupních dat. V kontextu našeho šetření pak pomohl 

vyrovnat možné nepostihnutí lokálních specifik (v otázkách, struktuře dotazníku) právě 

vzhledem ke „vzdálenému“ seznamování se s Vítkovskem. Současně je výsledná podoba 

našeho dotazníku ve snaze po dosáhnutí vyšší návratnosti kompromisem mezi obsažností 

(vedoucí k zachycení více podrobných informací) a délkou.  

 

Výsledkem je návratnost ve výši 57 %, tedy 57 % (tj. 8) ze všech 14 oslovených 

respondentů, členů pracovní skupiny, dotazník vyplnilo a odeslalo. Neúčast všech 

oslovených respondentů tedy znamená, že výstupy šetření nemusejí reprezentovat mínění 

celé skupiny účastnící se pravidelných setkání. Je přitom možné, že respondenty, kteří 

dotazník vyplnili, může spojovat určitá sdílená charakteristika (například vztah k ASZ, postoj 

k inkluzi) – i touto „neviditelnou strukturou“ mohou být výstupy z šetření ovlivněny. Dalším 

z limitů, které při reflexi dat z dotazníku máme na paměti, je i přes příslib anonymity 

respondentů rovněž potenciál tlaku k pozitivnímu hodnocení ASZ, jelikož dotazník byl 

rozeslaný pod hlavičkou Agentury osobou, která je Agenturou za provedení evaluace 

finančně odměněna. 

 

Současně se, později při rozhovorech s aktéry, ukázalo, že si řada z nich není jistá, ke 

kterým pracovním skupinám se vyjadřuje – mimo pracovních skupin Vzdělávání a dalších 

skupin organizovaných ASZ v místě fungují i skupiny spadající pod MAS Opavsko. Na 

relevanci odpovědí rovněž mohla mít vliv i fluktuace členů skupiny, 6 osob z celkem 15 

během spolupráce ASZ s obcemi odešlo ze svých pozic a nahradili je jiní. 

 

I přes výše uvedené limity spojené převážně s využitím elektronicky rozeslaného dotazníku 

jej pro reflexi průběhu spolupráce využíváme. Nepovažujeme jej za reprezentativní otisk 

vnímání spolupráce všemi členy pracovní skupiny, zároveň ale v obecné rovině odráží 

kvalitu spolupráce s ASZ. Výstupy šetření a podstatné prvky spolupráce jsme poté dále 

tematizovali i během následně prováděných osobních rozhovorů. 

 

6 Popis výchozího stavu spolupráce aktérů v lokalitě 

Jak Vítkov, tak i obce Budišov nad Budišovkou (dále jen „Budišov“) a Čermná ve Slezsku 

(dále jen „Čermná“) byly ve vstupních analýzách (vzniklých v rámci projektů OPZ i OP VVV, 

Bedřich, 2016; Staveník, 2018) charakterizovány jako obce nacházející se v geograficky 

periferním postavení, na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje, v přímém 

sousedství vojenského újezdu Libavá. Pokud jde o sociální dimenzi jejich postavení, autoři 

obou studií hovoří o obtížnosti určení sociálně vyloučených lokalit s přihlédnutím k tomu, že 



 

 

charakteristiky s tímto termínem spojené, tj. vyšší míra nezaměstnanosti, zadluženost, nižší 

míra vzdělanosti obyvatel, vysoký podíl osob pobírajících sociální dávky naplňuje mimo 

obyvatele konkrétních „adres“ i nemalá část obyvatel těchto obcí. 

Právě reflexe tohoto stavu vedla starosty těchto obcí k navázání kontaktů s ASZ a následně 

podepsání memoranda o spolupráci v lednu 20163. To bylo v první fázi podepsáno pouze 

zástupci Vítkova a Budišova, později k memorandu přistoupila také obec Čermná.  

První pracovní skupiny zaměřené na vzdělávání pod současnou KIV se začaly scházet na 

podzim 2016. Jejím smyslem byla zejména spolupráce na vzniku místního plánu inkluze, 

tedy především vydefinování problémů v lokalitě týkající se oblasti vzdělávání, určení cílů a 

následně i aktivit, kterými budou prostřednictvím realizace projektů cíle naplněny. MPI bylo 

schváleno zastupitelstvy všech obcí v červnu 2017.  

Účastníky/cemi pracovní skupiny byli zástupci/kyně vzdělávacích organizací, organizací 

věnujících se mládeži a zástupci/kyně obcí. Pracovních setkání se tak účastnili a na tvorbě 

MPI se podíleli: 

 zástupce/kyně MŠ Vítkov, organizace, jež spravuje dvě pobočky přímo ve Vítkově, jednu 

v obci Čermná a další dvě v jiných sousedních obcích; 

 zástupce/kyně MŠ Budišov nad Budišovkou; 

 zástupci obou základních škol ve Vítkově: ZŠ a gymnázia Vítkov a Základní školy 

náměstí Jana Zajíce, která je zřizovaná krajem, zabývá se vzděláváním dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s §16, odst.9 školského zákona; 

 zástupce/kyně ZŠ Budišov nad Budišovkou; 

 zástupce/kyně SŠ Odry, mající ve Vítkově pobočku střední školy; 

 zástupce/kyně Střediska volného času Vítkov, zástupci Střediska volného času Budišov 

nad Budišovkou; 

 zástupci/kyně neziskových organizací Centrum inkluze, Romact; 

 zástupce/kyně všech tří spolupracujících obci; 

 zástupce/kyně odboru sociálních věcí Městského úřadu Vítkovské; 

 manažeři/rky Strategického plánu sociálního začleňování (dále jen „SPSZ“), jehož je MPI 

součástí, každý/á za Vítkov a Budišov nad Budišovkou. 

Během trvání lokálního partnerství se osazenstvo PS proměnilo, šest osob svoji pozici uvnitř 

daných organizací, a tedy i na pracovních skupinách přepustilo svému nástupci. 

V době začátku spolupráce místních aktérů s ASZ rovněž místně působící nezisková 

organizace Centrum inkluze začala realizovat svůj projekt IN-VIT Podpora inkluzivního 

 

3 Obec Čermná se k dvojici měst ve spolupráci s ASZ přidala o něco později, během prvních 

měsíců spolupráce v roce 2016. 



 

 

vzdělávání na Vítkovsku, v jehož rámci začala spolupracovat s MŠ a ZŠ v Budišově a s MŠ 

Vítkov.  

Paralelně se spoluprací s ASZ se Vítkov, Budišov i Čermná (spolu s dalšími 9 obcemi v 

rámci správního obvodu s rozšířenou působností Vítkov) prostřednictvím jiných 

specializovaných pracovních skupin od začátku roku 2016 zapojily do tvorby Místního 

akčního plánu rozvoje vzdělávání (dále jen „MAP“). Východiska dokumentu, Strategického 

rámce místního akčního plánování rozvoje vzdělávání schváleného v rámci PS při MAP, 

později sloužila jako inspirační zdroj pro formování tematických okruhů (problémy/cíle) MPI. 

Obsazení pracovních skupin obou platforem se do nemalé míry personálně překrývá. 

 

7 Popis klíčových aktivit realizovaných v lokalitě v rámci 

spolupráce 

Činnosti realizované v rámci klíčové aktivity 1: 

 Koordinace a síťování: Existence a činnost lokálního partnerství/pracovní skupiny pro 

(inkluzivní) vzdělávání  

o Memorandum podepsáno v lednu 2016, následně v září 2016 pod nově 

nastoupivší konzultantkou pro inkluzivní vzdělávání zahájily činnost pracovní 

skupiny Vzdělávání; 

 Podpora strategického plánování: příprava a schvalování MPI 

o V rámci pracovních skupin diskutována podoba MPI, zastupitelstvy všech 

spolupracujících obcí schváleno v červnu 2017. 

Činnosti realizované v rámci klíčové aktivity 2: 

 Poskytované odborné a projektové poradenství: využívání projektového poradenství 

ASZ, podporování žadatelů o projekty 

o Projektové poradenství bylo poskytované jak KIV, tak i lokální expertkou na 

projektové poradenství ASZ Helenou Schaumannovou a také expertem na 

projekty IROP Jiřím Horákem; jeho součástí byla rovněž schůzka v Praze na 

Ministerstvu školství a tělovýchovy v roce 2018 a také účast zájemců z řad 

aktérů z Vítkovska na školení přípravy projektů v Ostravě téhož roku; 

o Podpora projektovým poradenstvím při vzniku OP VVV projektu Společnou 

cestou k úspěchu, úspěšný žadatel Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, 

p. o., doba realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022; 

o Podpora projektovým poradenstvím při vzniku OP VVV projektu IN-VIT 2 

Podpora inkluzivního vzdělání na Vítkovsku, úspěšný žadatel Centrum 

inkluze, o. p. s., doba realizace: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022; 



 

 

o Podpora projektovým poradenstvím při vzniku OP VVV projektu Společným 

úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání, úspěšný žadatel město Budišov nad 

Budišovkou, doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022; 

o Podpora projektovým poradenstvím při vzniku IROP projektu Modernizace MŠ 

Budišov nad Budišovkou, úspěšný žadatel město Budišov nad Budišovkou. 

Činnosti realizované v rámci klíčové aktivity 3: 

 Poradenství v oblasti komunikace: Komunikační plány, PR podpora 

o Komunikační strategie vznikla s koncem roku 2017, jiná PR podpora nebyla 

dále nikomu poskytnuta; 

 Podpora aktivizace místních aktérů:  

 Realizace akcí na podporu IKV (odborné workshopy, veřejná setkání) 

o Veřejné setkání: 

▪ Proběhlo v říjnu 2019 formou focus groups se žáky a studenty 

navštěvující ZŠ Budišov nad Budišovkou, ZŠ Jana Zajíce, SŠ 

Odry; 

o Workshopy  

▪ Open space – proběhl v červnu 2019, současně s projektem OPZ, 

témata si vybírali zúčastnění aktéři, jak z pracovních skupin OPZ, 

tak i OP VVV věnovaných vzdělávání; 

▪ Kulatý stůl – proběhl v listopadu 2019, obsahem bylo sdílení dobré 

praxe a aktuálních problémů v místních vzdělávacích institucích; 

 Zapojení do dalších aktivit (např. zahraniční exkurze, tuzemské stáže) 

o Zástupci Centra inkluze se na podzim 2019 zúčastnili jednodenní stáže 

na MŠ Špálova v Ostravě ke sdílení a načerpání know-how v oblasti 

předškolního vzdělávání. 

Činnosti realizované v rámci klíčové aktivity 5: 

 Analýza místních vzdělávacích systémů:  

o Realizace vstupní analýzy lokálního partnerství v rámci projektu OPZ v 

červenci 2016; vstupní analýzy zaměřené úžeji na místní vzdělávací systém v 

rámci projektu OP VVV v květnu 2018. 

  



 

 

Obrázek č. 1. Schéma: vizualizace klíčových prvků spolupráce v lokalitě (vlastní zpracování) 

 
 

 

8 Vyhodnocení spolupráce z perspektivy zapojených 

aktérů 

 

8.1 Spolupráce v rámci pracovní skupiny Vzdělávání 

 

Koordinace a síťování místních aktérů 

Ke koordinaci a prvotnímu síťování místních aktérů se začátkem spolupráce s ASZ dochází 

zpočátku především prostřednictvím setkávání se uvnitř pracovních skupin Vzdělávání (PS). 

Pracovní skupiny byly organizovány KIV od září roku 2016 vícekrát do roka, přibližně 

jedenkrát za tři měsíce, do začátku roku 2019. Další setkávání v rámci PS nevyhodnotila KIV 

jako nezbytné – MPI byl již schválený, účastníci skupiny se setkávali i v rámci jiných 

pracovních skupin (MAP, městské, při koordinačních schůzkách plnění projektů) a bylo pro ni 

zbytečné organizovat další setkání, alespoň do doby, dokud nebude třeba provézt revizi MPI 

(což se nyní – podzim 2020 – odehrává). 

Žádný z respondentů nevyjádřil potřebu setkávat se častěji, pakliže se setkání neúčastnil, 

pak především z časových důvodů, případně z pocitu vyčerpání přínosu setkávání se nebo z 

důvodů okrajovosti agendy pro každodenní pracovní náplň člena/členky skupiny. Setkání 

netrvala déle, než dvě hodiny, podle reakcí z dotazníku se zpravidla – až na jednu 

nesouhlasnou reakci – během této doby stačilo probrat vše podstatné.  
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Ve velké míře se také respondenti shodovali v tom, že alespoň většinou se setkání účastnili 

důležití zástupci/partneři, kteří mohou ovlivnit inkluzivní vzdělávání ve městě, v otevřené 

otázce nabídnuté dotazníkem se ovšem ozval hlas jednoho z respondentů volající po 

pravidelné účasti zástupce Základní školy náměstí Jana Zajíce. Pokud ale jde o reflexi 

účastníků průzkumu týkající se aktivnějšího zapojení dalších aktérů do řešení otázek 

v oblasti vzdělávání obecně, nejvíce přínosná by mohla být účast a aktivita školských 

poradenských zařízení, neziskovek nebo kraje (viz graf č. 1).  

Graf č. 1: Seznam aktérů, jejichž aktivnější zapojení do spolupráce by pomohlo rozvoji vzdělávání 

 

Pokud jde o jeden z efektů síťování, tedy možné zvýšení pracovních kontaktů mezi členy 

pracovních skupin, jakkoliv se jedná spíše o výsledek či dopad existence a organizace 

pracovních skupin, reakce respondentů jsou různé – 3 ze 7 respondentů spíše souhlasí s 

tím, že se s ostatními členy nyní setkávají více než dříve. Zbytek pak spíše nikoliv.  

Konzultantka inkluzivního vzdělávání se rovněž zmínila, že byla s některými aktéry v 

častějším kontaktu než jen na pracovních skupinách. Zejména při vyjednávání o podobě 

projektů a jednotlivých aktivit se scházeli zájemci o zapojení do projektu spolu s KIV na 

menších koordinačních (před)projektových schůzkách.  

V reakci na otázku, zdali se daný člen pracovní skupiny s KIV setkává (či setkávalo) ohledně 

tématu IKV i mimo pracovní skupinu uvedlo 5 respondentů z 8, že často nebo občas, 3 pak, 

že vůbec.  

V rozhovorech s aktéry zaznívalo, že účast na PS mohla přispět k navázání nebo 

prohloubení vztahů s dalšími členy skupiny. Aktéři ale rovněž uvažují o tom, že na 

„sbližování“ některých organizací mohly mít vliv také personální změny na vedoucích 

pozicích základních škol a SŠ Odry, které nahrávají větší otevřenosti spolupráce nejen v 

otázkách inkluzivního a kvalitního vzdělávání.  
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Současně řada komunikačních partnerů nezřídka v rozhovorech projevovala své zmatení z 

nemožnosti jasněji rozlišit, o kterých pracovních skupinách se bavíme – v tomto kontextu 

byly zmíněny zejména pracovní skupiny MAP a také pracovní skupiny „na městě“. Tato 

reflexe byla ústy některých aktérů dále rozšířena o pocit nekoordinovanosti aktivit a přístupu 

k řešení místních problémů – chybí podle nich „jedna střecha“, pod kterou by se diskutoval a 

koordinoval společný postup, místo ní tu je více platforem (MAP, ASZ, správa jednotlivých 

měst), více postupů a přístupů, více pracovních skupin a zdrojů financování, které tříští 

společný „centralizovaný“ postup. Podle jiných hlasů by pomohla určitá systematizace – tak, 

aby se témata a náplň pracovních skupin nepřekrývaly, „nedublovaly“, a tedy nevystavovaly 

(některé) účastníky podobnému programu při jinak omezeném množství jejich (pracovního i 

volného) času. 

 

Spokojenost s organizací PS a kvalita organizačního zajištění 

Pokud jde o organizační stránku pracovních skupin Vzdělávání, respondenti soudě dle jejich 

reakcí v dotazníku nezavdávají podnět k jakýmkoliv změnám: podle všech odpovědí 

pozvánky přicházejí včas, vhodnou formou, jsou srozumitelné, setkání jsou dobře 

facilitována a na místě nechybí žádné potenciálně užitečné technické vybavení. 

Pokud jde o perspektivu samotné KIV, rovněž i ona byla spokojena s podporou, které se jí při 

organizaci pracovních skupin, ale i o obecně při její práci dostává. Pokud by musela zmínit 

něco, co by jí při její práci dále pomohlo, připomněla, že jde o marginálii, přesto by jí práci a 

komunikaci s ostatními usnadnil výhodnější telefonní tarif zaměstnavatele.  

 

Vnímání konzultantky pro inkluzivní vzdělávání členy pracovní skupiny 

Součástí dotazníku rovněž byla sada otázek týkající se přímo role konzultantky pro inkluzivní 

vzdělávání na pracovních skupinách. Reakce respondentů jsou převážně pozitivní a 

poměrně polarizované, obecně se shodují na tom, že konzultantka spíše: 

 sdílí informace, 

 podporuje zájmy členů PS, 

 aktivně podporuje spolupráci, 

 vybudovala si u členů PS důvěru, 

 má dobré organizační schopnosti, 

 při nesouladu názorů členů skupiny aktivně hledá shodu, 

 daří se jí věcně řídit diskusi, … 

 … do níž se sama zapojuje. 



 

 

Nejnižšího hodnocení se KIV dostalo v otázkách, zdali přináší pohled, který je v daných 

podmínkách realizovatelný a (můžeme uvažovat nad tím, jestli ve vzájemné souvislosti 

s předchozí otázkou) zdali je skutečnou odbornicí na dané téma. Numericky, pokud by 

absolutně pozitivní vnímání v těchto bodech znamenala hodnotu 100 %, těmto kategoriím 

respondenti přiřazují skóre ve výši přibližně 75 %. Ostatní výše uvedené charakteristiky 

respondenti hodnotí s alespoň 86% výší maximální možné úrovně (více viz graf č. 2 – graf 

zaznamenává průměr reakcí respondentů na škále mezi hodnotami 1 a 7, čím je lomená 

křivka blíže jednomu z pólů, tím více s danou charakteristikou respondenti souhlasí). 

Graf č. 2: Hodnocení spolupráce s KIV 

 

Vrátíme-li se k tématu „realizovatelnosti“ některých perspektiv na inkluzivní vzdělávání, 

můžeme výstup daný dotazníkem rozšířit o názory sdílené komunikačními partnery/kami 

během rozhovorů. Někteří z nich – působících přímo ve vzdělávacích organizacích nebo 
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těch zabývajících se přímou prací s dětmi – se ve svých vyjádřeních zmiňovali o 

nerealističnosti některých diskutovaných podob inkluze. Přesněji, o limitech „teoretické“ 

podoby inkluzivních opatření, které neodpovídají zkušenosti osob „z praxe“, tedy (alespoň 

bývalých) pedagogů, popřípadě přicházejících odněkud „zvenčí“, mimo Vítkovsko. Tyto 

vyjádření s sebou nesly sdělení o nefunkčnosti některých přístupů v praxi, nezřídka i potřebu 

postavit se za vlastní hlas určující podobu aktivit a projektů proti těm „shora“. 

 

Motivace místních aktérů, komunikace a řešení problémů 

Jak se respondenti vztahují k přínosům přímé účasti na PS, nám ukazuje graf č. 3. 

Nejvýraznější míra souhlasu se projevuje v reakci na tvrzení, že aktéři mohou na PS sdílet 

svoje zkušenosti. O něco méně, stále však s převahou rozhodně souhlasných reakcí pak 

členové PS reflektují možnost setkat se s lidmi, které zajímají stejná témata, a také, že mají 

možnost podílet se na řešení problémů spojených s inkluzivním a kvalitním vzděláváním ve 

své obci.  

Alespoň „spíše“ pak pro respondenty platí, že v PS rozvíjí poznatky prospěšné pro jejich 

profesní či osobní život. Shoda již v takové míře neplatí v reakci na otázku, jestli témata PS 

reflektují potřeby účastníka v oblasti vzdělávání, 5 ze 7 z nich spíše souhlasí, 2 pak spíše ne. 

V rámci osobních rozhovorů pak účastníci a účastnice PS svoji motivaci k účasti na 

skupinách nebo zapojení se do nich zdůvodňovali, zobecněně, potřebami jdoucími v souladu 

s výstupy z dotazníku: potřebou kontaktu s ostatními, seznámení se s nimi, s jejich přístupy a 

jejich prací, potažmo navázáním spolupráce, a také možností „s něčím pohnout“. Současně 

ale komunikační partneři zmiňovali i další faktor, možnost zisku prostředků k financování 

rozvoje svých organizací a potřebných činností a aktivit. 

Respondenti se také shodují, že je v rámci PS alespoň „spíše“ dostatek času pro diskusi, 

diskuse jsou věcné a konstruktivní, na setkání spíše je bezpečný prostor pro vzájemnou 

zpětnou vazbu, členové vzájemně sdílejí své zkušenosti a že mezi členy spíše panuje 

vzájemná důvěra. Stále povětšinou souhlasné odpovědi, avšak již s některými reakcemi 

„spíše nesouhlasnými“, přicházejí s otázkami, zdali všichni členové mají aktivní zájem o 

spolupráci a zdali mají skutečný zájem o řešení problémů ve vzdělávání (viz graf č. 4).  



 

 

Graf č. 3: Hodnocení důvodů pro účast na pracovních skupinách Vzdělávání 

 

 

Graf č. 4: Hodnocení průběhu pracovních skupin Vzdělávání 
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Projektové poradenství 

Obecně spíše pozitivní reakce přinesla otázka tázající se po nabývání znalostí v oblasti 

tvorby projektů (stále viz graf č. 4), 5 ze 7 respondentů alespoň spíše souhlasilo s tím, že se 

v oblasti posouvá. Další dva s tvrzením spíše a rozhodně nesouhlasili.  

Toto téma jsme reflektovali i v rámci osobních rozhovorů s členy PS, s rozporuplnými 

reakcemi. Někteří komunikační partneři hovořili o nemalé pomoci ze strany ASZ při vzniku 

projektů, pozitivně hodnotili přínos konzultací, předání know-how při práci s projektovými 

výzvami a někteří i možnost využití externích, mimo lokalitu působícími odborníků skrze 

ASZ. Jiní naopak zmiňovali, že co do tvorby projektů by ze strany ASZ uvítali i další podporu 

– nebo její jinou podobu. Konkrétněji, některým by pomohlo, pokud by měli k dispozici 

alespoň zobecněnou podobu projektového návrhu, od kterého by se mohli odrazit a nemuseli 

podobu projektu konstruovat celou od píky. Další hlas naopak nesouhlasil se svojí 

marginalizovanou pozicí při formování podoby opatření – nedávala mu smysl nutnost podřídit 

se zvnějšku určené podobě a nastavení aktivity bez respektu ke zkušenosti a vnímané 

nereálnosti podoby tohoto navrhovaného opatření.4 Více aktérů se také shodlo na obtížnosti 

nabytí projektového know-how při neodpovídající personální struktuře (nedostatku 

zaměstnanců, omezených možností místního trhu práce, obtížnosti dalšího uplatnění pro na 

tento účel zaměstnaného pracovníka po dopsání projektu apod.), takže pro ně řešením byla 

zakázka u externí agentury/osob profesionálně se psaní projektů věnujících (např. při 

MAP/MAS), případně  upuštění od aspirací na vznik projektu. 

 

Udržitelnost neboli schopnost místních aktérů nastavovat a naplňovat společné cíle i 

po ukončení spolupráce s ASZ 

S oblastí udržitelnosti impulzů přišedších do Vítkovska současně se začátkem spolupráce 

obcí s ASZ souvisí vůbec samotná reflexe těchto impulzů. Grafy 5 a 6 ukazují vnímání 

přínosu spolupráce s ASZ účastníky pracovních skupin/našimi respondenty. Zatímco většina 

respondentů spíše souhlasí s tvrzením, že spolupráce s ASZ splnila jejich očekávání, tvrzení 

„Spolupráce s ASZ pomáhá s řešením problémů v oblasti vzdělávání v mé obci/městě“ 

přineslo o něco více polarizující reakce, více rozhodně souhlasných, ale také více 

nesouhlasných (viz grafy č. 5 a 6).   

 

4 Jiný hlas, z neškolské instituce, pak volal po možnosti zapojení se do Šablon a získání možnosti 

zaplatit z projektů úvazky pro své pracovníky – jinak je, podle svých slov odkázaný na projektovou 

spolupráci se školami, která je sice reálná, zároveň ale zvyšuje závislost organizace na nutnosti 

spolupráce s další organizací. Tato poznámka však přesahuje rovinu spolupráce s ASZ, přesto ji 

pro úplnost uvádíme alespoň pod čarou. 



 

 

Graf č. 5: Počet a typy reakcí k tvrzení „Spolupráce s ASZ splnila má očekávání“: 

 

 

Graf č. 6: Počet a typy reakcí k tvrzení „Spolupráce s ASZ pomáhá s řešením problémů v oblasti 

vzdělávání v mé obci/městě“: 

 

 

Respondenti vnímající přínos ASZ reagovali na otázku týkající se obecné udržitelnosti 

zlepšení v oblasti vzdělávání po odchodu ASZ také spíše pozitivněji (viz graf č. 7). Jako 

podmínku udržení přínosů pak v otevřené otázce k vlastnímu vyjádření uvádějí potřebu 

udržení nastavené komunikace a motivace k aktivní spolupráci, zajištění navazujících 

projektů, změn v oblasti legislativy a obecně celospolečenských změn mimo působnost ASZ.  
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Sama KIV vnímá přítomnost a činnost Centra inkluze na Vítkovsku jako prvek, který může v 

lokalitě svojí aktivitou dále rozvíjet téma inkluzivního a kvalitního vzdělávání. 

Graf č. 7: Počet reakcí a míra souhlasu s tvrzením „Do jaké míry podle Vás vydrží zlepšení, která se 

podařilo ve vzdělávání nastavit, i po odchodu Agentury z Vaší obce/Vašeho města?“, kdy 1 = nejvíce 

nesouhlasím, 10 = nejvíce souhlasím: 

 

 

8.2 Zhodnocení průběhu tvorby a schvalování MPI 

Při zhodnocování postoje aktérů k MPI jsme respondentům položili tři otázky týkající se 

procesu tvorby a vztahu k dokumentu. Pět ze sedmi respondentů se alespoň „spíše“ 

souhlasně vyjádřilo k tvrzení, že si v rámci PS její účastníci ujasnili priority v oblasti 

vzdělávání. Čtyři respondenti pak alespoň spíše souhlasili s tím, že je dokument MPI 

zásadní pro rozvoj vzdělávání v obci/městě, stejný počet pak vyjádřil svoje ztotožnění se 

s podobou dokumentu (viz graf č. 8). Zatímco se tedy respondenti více kloní k tomu, že 

uvnitř skupiny došlo spíše ke shodě nad prioritami v oblasti vzdělávání než nikoliv, pohled na 

praktický význam dokumentu a konečné ztotožnění se nad jeho podobou je spíše 

skeptičtější.  
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Graf č. 8: Reflexe místního plánu inkluze 

 

Jako podmínku pro to, aby s dokumentem byli daní účastníci více v souladu, jeden 

respondent uvedl, že by bylo třeba „aktivnější a efektivnější spolupráce všech 

zainteresovaných subjektů“, druhý pak, že je „… špatně uchopena podstata celého projektu 

inkluze. Neinkludovat nevzdělatelné. Toto nevymyslel nikdo, kdo rozumí výuce.“  

Při osobních rozhovorech řada komunikačních partnerů, zejména zástupců obcí a 

vzdělávacích institucí, nezřídka zmiňovala, že o existenci MPI ví, četla jej, reflektuje, že 

dokument umožňuje realizovat projekty a aktivity, obecně jej však považuje spíše za 

dokument, „který bylo třeba zpracovat“. 

 

8.3 Zhodnocení průběhu veřejných workshopů, seminářů a stáží na 

aktivizaci místních aktérů 

Jak již bylo zmíněno výše, v roce 2019 byly zorganizovány dva workshopy („Open space“ a 

„Kulatý stůl“) a také veřejné setkání formou focus groups s žáky a studenty základních škol a 

školy střední. Během téhož roku také zástupci Centra inkluze absolvovali jednodenní stáž v 

ostravské mateřské školce Špálova k výměně know-how. 

Podle reakcí respondentů z dotazníků byly aktivity dobře zorganizované a pro účastníky byly 

také spíše přínosné než nikoliv, míra souhlasu však byla o něco slabší (viz graf č. 9). V 

rozhovoru se jeden ze zástupců místní organizace zmínil, že by uvítal stáž i v zahraničí k 

načerpání inspirace a know-how. 
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Graf č. 9: Hodnocení workshopů a veřejných setkání organizovaných ASZ 

 

 

8.4 Zhodnocení spolupráce při tvorbě vstupní analýzy, při 

nastavování komunikační strategie 

Vstupní analýza týkající se místního vzdělávacího systému byla realizována v květnu 2018, 

něco přes dva roky od podpisu memoranda o spolupráci místních obcí s ASZ a téměř jeden 

rok od schválení MPI zastupitelstvy. Původní „širší“ vstupní analýza spojená s projektem 

OPZ vznikla dříve, v červenci 2016. Při jejím vzniku dle KIV došlo k neshodě se zástupcem 

jedné z místních vzdělávacích institucí, která mohla ovlivnit další spolupráci s ASZ. 

Pokud jde o komunikační strategii, podle KIV vznikla na základě podkladů z lokality v podobě 

spíše stručného plánu prezentace informací komunikujících s veřejností témata inkluzivního 

vzdělávání, místní aktéři ji neznají. Hlavní dokument nakládající s PR v místě podle KIV 

vznikl v paralelním projektu OPZ. 

 

9 Zhodnocení spolupráce  

Pokud jde o setkávání se v rámci pracovních skupin, respondenti dotazníkového šetření 

vyjadřovali spíše pozitivní zpětnou vazbu. Neobjevily se žádné významné připomínky k 

formálním podmínkám setkávání, ke spolupráci s KIV, nebo s účastníky skupin navzájem.  

Nejvíce negativních reakcí, a tedy i podnětů k zamyšlení, alespoň pokud jsou nástroje řešení 

v našich rukách (nebo v rukou ASZ), souviselo s vyjádřením míry souhlasu s tvrzeními (viz 

graf č. 10): 
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 členové (PS) mají aktivní zájem o spolupráci, 

 témata pracovní skupiny reflektují moje potřeby v oblasti vzdělávání, 

 nabývám znalosti v oblasti tvorby projektů, 

 spolupráce s ASZ pomáhá s řešením problémů v oblasti vzdělávání v mé obci/městě, 

 dokument (MPI) je zásadní pro rozvoj vzdělávání v obci/městě, 

 obsahově jsem s dokumentem plně ztotožněn/a, 

 při práci na dokumentu jsme si ujasnili priority v oblasti vzděláváním. 

 

Graf č. 10: Shrnutí nejvíce negativních reakcí z celého dotazníku 

 

Na základě výše uvedených informací je v případě dalšího setkávání pracovních skupin 

možné zamyslet se nad následujícími doporučeními: 

 pokusit se oslovit další aktéry k participaci v pracovních skupinách, přičemž je možné 

vyjít z informací shrnutých výše v grafu č. 1 a pokusit se zahrnout zástupce kraje (a ZŠ 

Jana Zajíce, po němž volá jeden z komentářů), školského poradenského zařízení (jímž je 

pedagogicko-psychologická poradna působící při ZŠ Jana Zajíce) a dalších neziskových 

organizací v místě; 

 pokusit se na dalším setkání PS podrobněji prodiskutovat postoj aktérů k MPI a zjistit, 

jestli nesoulad aktérů s jeho obsahem a slabší vnímání jeho zásadnosti pro rozvoj 
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vzdělávání ve městě některými je daný jeho konkrétní náplní (např. stran nadefinovaných 

aktivit), vztahem k IKV nebo jiným důvodem (pokud jde o jeho nezásadnost například z 

důvodů nevnímání jeho důležitosti jako strategického dokumentu nesoucího jasnou vizi, 

ale spíše jako dokumentu umožňujícího realizaci projektů); 

 v souvislosti s předchozí odrážkou a současně s některými hlasy z rozhovorů nesoucími 

informaci o rostoucí skepsi k IKV by stálo za zvážení sdílení zkušeností ze strany obcí 

mající s IKV hlubší zkušenost, případně (resp. ideálně), pokud by se v projektu 

nacházelo dostatečné množství prostředků, zajištění další exkurze; 

 s reflexí zpětných vazeb týkajících se množství pracovních skupin, a tedy i zmatení řady 

místních aktérů prozkoumat možnosti koordinace nebo spolupráce co do organizace 

nebo obsahové náplně; 

 v souvislosti s některými kritickými hlasy týkajícími se projektového poradenství zhodnotit 

právě tento proces a zvážit další možnosti ASZ, jak usnadnit obcím a místním aktérům 

vytvoření a realizaci projektu (např. představením velmi obecné šablony podoby projektu 

pro rámcovou představu o jeho podobě) bez oslabení procesu předávání know-how a 

učení v této oblasti; 

 na straně ASZ pak dále také zůstává i zvýšení technické podpory pro KIV, zajištěním 

vhodného mobilního tarifu umožňujícího provést větší množství odchozích hovorů; 

 současně by bylo vhodné, aby běh projektu byl naplánován tak, aby při schvalování MPI 

byla již k dispozici vstupní analýza z oblasti vzdělávání – tak, aby ji aktéři mohli při tvorbě 

MPI využít. 
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