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1. Ú odn
1.1.Z kladn informace o no i eli
Nositelem Místního plánu inklu e v oblasti v dělávání MPI je statutární město Brno které v roce
vstoupilo do tříleté spolupráce s odborem pro sociální ačleňování Agentura Úřadu vlád ČR dále jen
Agentura)1. Zastupitelstvo města Brna na svém asedání dne
schválilo Strategick plán
sociálního ačleňování SPSZ V současné době probíhá reali ační fá e Koordinovaného přístupu
k sociálně v loučen m lokalitám KPSVL
Role statutárního města Brna se aměřuje ejména na v tváření komunikačního prostoru pro řešení
inklu e posk tování prostor pro setkávání formálních struktur a dalších odborn ch kolegií v členění
odborn ch kapacit pro řešení příslušn ch oblastí a na samotnou reali aci někter ch klíčov ch projektů
a aktivit. MPI se nezab vá skutečnostmi které v pl vají z platné legislativ nastavení spádovosti škol
apod.) a které souvisejí s financováním regionálního školství počet dětí a áků ve třídách apod
Statutární město Brno je druh m největším městem České republik a k
mělo
obyvatel Město je členěno na
městsk ch částí přičem v pěti nich b l identifikován sociálně
v loučené lokalit Brno-střed Brno-sever, Brno-Židenice Brno-Královo Pole a Brno-jih. Specifikem
města Brna je soustředění sociálně v loučen ch lokalit v blí kosti centra města

1.1.1. Z kladn daje o obci
Statutární město Brno je ákladním ú emně samosprávn m celkem a ároveň je podle ákona č
Sb o stanovení obcí s pověřen m obecním úřadem a stanovení obcí s ro šířenou působností
v platném nění obcí s ro šířenou působností a obcí s pověřen m obecním úřadem V souladu se
ákonem o obcích statutární město Brno abe pečuje v kon státní správ a samospráv
Statutární město Brno a jeho městské části jsou největšími ři ovateli ákladních a mateřsk ch škol v
ú emí
Současně je město Brno centrem dojí ďk ekonomick aktivních osob áků středních škol a studentů
v sok ch škol Z anal které b l v roce
v pracován pro Magistrát města Brna v oblasti v voje
počtu osob oficiálně neregistrovan ch ve městě Brně v pl vá e během školního roku v Brně pob vá
téměř osmdesát tisíc v sokoškolsk ch a třicet tisíc středoškolsk ch studentů Brno je ted současně
druh m největším v dělávacím centrem v České republice
V oblasti středního v dělávání je největším ři ovatelem středních škol na ú emí města Jihomoravsk
kraj V hledem k demografickému v voji se ovšem v posledních letech střední škol pot kají s velmi
ní k mi počt áků nastupujících ke střednímu v dělávání
tohoto důvodu b l některé škol
ři ované Jihomoravsk m krajem slučován tak e došlo ke sní ení jejich počtu a o čtvrtinu
V oblasti v sokého školství jsou v Brně astoupen téměř všechn směr studia technické humanitní
ekonomické emědělské umělecké i vojenské Brněnské v soké škol navštěvuje čtvrtina
v sokoškoláků řad ci inců studujících v České republice

Usnesením vlády č
vlády ČR k lednu
1

ze dne
července
byla agenda sociálního začleňování p evedena z Ú adu
pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
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Statutární město Brno jako astřešující prvek obecního školství ve městě spolupracuje v oblasti
v dělávání s mnoha partnersk mi organi acemi a institucemi ejména se ři ovateli mateřsk ch a
ákladních škol a školsk ch aří ení s Krajsk m úřadem Jihomoravského kraje kter kromě většin
středních škol ři uje na ú emí města také speciální škol a v neposlední řadě i s dalšími ři ovateli
škol a školsk ch aří ení řad soukrom ch subjektů a církví Město Brno dále spolupracuje s
Českomoravsk m sva em pracovníků ve školství ejména v oblasti přenesené působnosti města na
úseku školství a účelem koordinovaného postupu v oblastech společného ájmu a achování
sociálního smíru
Dalším partnerem města Brna v oblasti v dělávání je Česká školní inspekce a to ejména v oblasti
jišťování kvalit v dělávání Zástupci Jihomoravského krajského inspektorátu ČŠI se také pozice
v namného aktéra apojují do procesů akčního plánování ve v dělávacích projektech města Brna
Město Brno dále spolupracuje s oddělením H gien dětí a mláde e Krajské h gienické stanice Brno a
to v oblasti plnění povinností stanoven ch ákonem č
Sb o ochraně veřejného draví např
v mateřsk ch a ákladních školách na otavovacích akcích pro děti v aří ení společného stravování
dětí apod
V namn m partnerem města Brna jsou také brněnské v soké škol které se ab vají v děláváním a
profesní přípravou budoucích pedagogů Odborná praxe studentů pedagogick ch oborů se
uskutečňuje v brněnsk ch mateřsk ch a ákladních školách které ískal titul fakultní škol Ú ká
spolupráce probíhá ejména s Katedrou primární pedagogik Katedrou speciální pedagogik a
Katedrou ps chologie Pedagogické fakult Masar kov univer it Brno

1.1.2. Role a o ek

n m

a obla i

d l

n

Vize
S stémov přístup a podpora kvalit a inklu ivního v dělávání v mateřsk ch a ákladních školách na
ú emí Statutárního města Brna při navá ání spolupráce a propojení úsilí všech apojen ch aktérů ve
v dělávání a v práci s rodinou
Motto Kvalitní škola áklad ivota
V oblasti v dělávání je hlavním cílem statutárního města Brna plošná podpora všech aktérů v dělávací
politik státních i nestátních při implementaci přístupu společného v dělávání Tento přístup je
uplatňován především na těchto úrovních
1. Rovn přístup k předškolnímu v dělávání
2. Rovn přístup k ákladnímu v dělávání
3. Volnočasové aktivit a ájmové v dělávání

1.2.Postup tvorby MPI
Místní plán inklu e je strategick dokument kter je samostatnou přílohou Strategického plánu pro
sociální ačleňování dále SPSZ a ab vá se oblastí v dělávání na ú emí dané obce Cílem MPI je
s stemati ace opatření na podporu společného a kvalitního v dělávání v obci v rámci místní v dělávací
soustav K plánování dochá í v rámci ákladní sítě klíčov ch aktérů na ú emí obce apojené do KPSVL
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např ástupci ři ovatele Agentura vedení škol a školsk ch aří ení ne iskov ch organi ací ástupci
rodičů, apod Opatření přijatá v rámci MPI řeší především problematiku v šení kvalit v dělávání dětí
a áků se speciálními v dělávacími potřebami dále SVP
ejména v šení kvalit v dělávání dětí a
áků socioekonomick nev hodněn ch pochá ejících odlišného kulturního prostředí a dále dětí a
áků ijících v sociálně v loučené lokalitě dále SVL či ohro en ch sociálním v loučením
1.2.1. Kdo se na reali aci e a en MPI pod lel
Místní plán inklu e statutárního města Brna b l v tvářen v souladu s procesem KPSVL a ro šiřuje
tematickou kapitolu SPSZ2 věnovanou v dělávání Mimo dané nava uje na dlouhodobě vedenou
diskusi k tématu inklu e v oblasti v dělávání v prostředí města Brna i mimo v še uveden proces V
plánu jsou identifikován problém v oblasti inklu ivního v dělávání a navrhována mo ná opatření
řešící dan problém Podoba plánu a jeho obsah b l v tvářeny ve spolupráci mnoha subjektů a
institucí me i které patří především
Pracovní skupina V dělávání v rámci KPSVL
Základní a mateřské škol ři ované městem Brnem a jeho městsk mi částmi
Zástupci ři ovatelů městsk ch částí
Zástupci akademické sfér
Nestátní ne iskové organi ace NNO reali átoři volnočasov ch aktivit a ájmového
v dělávání posk tovatelé sociálních slu eb posk tovatelé neformálního v dělávání atd
Odbor pro sociální ačleňování (Agentura)
1.2.2. Popi me od harmonogram a hla n odpo
Do tvorby MPI na období
-

-

-

dno

p i e a en MPI

2019 se zapojili ejména tito aktéři

Členové PS V dělávání v rámci KPSVL
Projektové t m KPSVL v oblasti v dělávání které b l ří en Radou města Brna pro tři oblasti
v dělávání Rovn přístup k předškolnímu v dělávání Rovn přístup k ákladnímu v dělávání
Volnočasové aktivit a ájmové v dělávání.
Projektové t m se skládají e ástupců Odboru školství mláde e a tělov chov Magistrátu
města Brna Odboru implementace evropsk ch fondů MMB Odboru sociální péče MMB
ástupců Pedagogické fakult MU Brno a ne iskového sektoru
Ne iskové a další organi ace např organi ace neformálního v dělávání které projevil ájem
apojit se do projektov ch áměrů statutárního města Brna v oblasti v dělávání v rámci KPSVL
nebo které mají ájem reali ovat v rámci KPSVL vlastní projekt .
Všechn ákladní a mateřské škol ři ované městem Brnem a jeho městsk mi částmi
Partnerské škol jin ch ři ovatelů které s městem Brnem a jím a jeho městsk mi částmi
ři ovan mi školami dlouhodobě spolupracují
Lokální kon ultanti Agentur
Pedagogičtí pracovníci OŠMT MMB pro mateřské a ákladní škol
Metodici sportu mláde e a volnočasov ch aktivit OŠMT MMB
Vedení OŠMT MMB
Pracovníci Odboru implementace evropsk ch fondů MMB
Pracovníci Kanceláře strategie města MMB a Integrované strategie ro voje Brněnské
metropolitní oblasti pro nástroj ITI
Pracovní skupin projektu na tvorbu MAP na ú emí města Brna

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-socialnipece/strategicky-plan-socialniho-zaclenovani-mesta-brna-pro-obdobi-2016-2019/
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-

Zástupci rodičovské veřejnosti

Příprava první ver e MPI byla na úrovni vedení pracovní skupin V dělávání v KPSVL kon ultována a
probíhala pod metodick m vedením lokálních kon ultantů Agentury Vedení pracovní skupin
V dělávání v tvořilo na ákladě schváleného Strategického plánu sociálního ačleňování ákladní te e
MPI které b l ro eslán k připomínkování relevantním aktérům v oblasti v dělávání ve městě Brně
Na ákladě připomínek b l pak MPI pracován do konečné podoby.
Zpracování MPI na období
probíhalo v prvním pololetí roku
schválen Radou města Brna na jejím asedání č R
dne srpna

MPI na toto období b l

Aktuali ace MPI probíhala pod vedením OŠMT MMB ve spolupráci se všemi mateřsk mi a ákladními
školami které ři uje statutární město Brno a jeho městské části s organi acemi neformálního
v dělávání které jsou apojen do projektů statutárního města Brna v oblasti v dělávání s pracovními
skupinami projektu MAP Brno II a ve spolupráci s pracovník Agentury. Podklady k aktualizaci byly
ískáván od škol a dalších subjektů na ákladě průbě n ch dota níkov ch šetření v rámci plošn ch
projektů města Brna v oblasti v dělávání ejména v projektu Prevence školní neúspěšnosti na
základních školách ve městě Brně pro jeho reali aci b l MPI povinnou podmínkou V stup
z průbě n ch šetření b l kon ultován s vedením města v oblasti v dělávání a b l také předáván
MŠMT ČR jako součást práv o reali aci projektu Vlastní aktuali ovaná ver e MPI na období
b la projektov m t mem OŠMT MMB pracována v období říjen listopad 2019.

1.3.Hla n c le MPI v lokali
Místní plán inklu e je strategick dokument kter je samostatnou přílohou Strategického plánu pro
sociální ačleňování dále SPSZ a ab vá se oblastí v dělávání na ú emí dané spolupracující obce
Cílem MPI je s stemati ace opatření na podporu společného a kvalitního v dělávání v obci v rámci
místní v dělávací soustav K plánování dochá í v rámci ákladní sítě klíčov ch aktérů na ú emí obce
1.3.1. Dlo hodob i e lokali
Kromě vi e definované v kapitole V dělávání SPSZ jsou dlouhodobé vi e v oblasti v dělávání pro ú emí
statutárního měst Brna formulován ve Strategickém rámci Místního akčního plánu ro voje v dělávání
ve městě Brně MAP Strategick rámec MAP řeší ro voj předškolního a ákladního v dělávání do roku
a pro ú emí statutárního města Brna v me uje t to prioritní oblasti
V tváření podmínek pro podporu dětí a áků ohro en ch školním neúspěchem
Kvalitní v dělávání pedagogick ch pracovníků
Komunikace a spolupráce s rodiči
Podpora ro voje čtenářské a matematické gramotnosti
Podpora společného v dělávání a rovnost příle itostí pro všechn děti a ák
Podpora pol technického v dělávání ve školách a podpora nadan ch dětí a áků
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1.3.2. So hrn nejd le i j ch c l

e

ra egick

i

Specifick cíl č
Plošná podpora všech ákladních a mateřsk ch škol ři ovan ch statutárním městem Brnem a jeho
městsk mi částmi s cílem rovného přístupu k předškolnímu a ákladnímu v dělávání ačlenění co
nejv ššího počtu dětí do předškolního v dělávání ve věku od let a v šení proinklu ivnosti mateřsk ch
a ákladních škol
Specifick cíl č
Plošná podpora
poradenství

áků

ákladních škol při sm sluplném přechodu na střední škol

Specifick cíl č
S stematická práce s rodinami a účelem motivace ke v dělávání dětí

6

kariérové

2. Anal ick
Statutární město Brno ři uje samo nebo prostřednictvím sv ch městsk ch částí celkem
7
mateřsk ch škol toho počtu je 7 mateřsk ch škol součástí škol ákladních a
ákladních škol Ve
školním roce
/20 navštěvuje mateřské škol celkem 11 604 dětí v ákladních školách se v dělává
celkem 31 480 áků Z celkového počtu
ákladních škol se na ú emí statutárního města Brna nachá í
celkem
ákladních škol s v sok m počtem sociálně nev hodněn ch áků a nebo ci inců ZŠ a MŠ
Jana Broskvy Brno-Chrlice ZŠ a MŠ Křenová ZŠ a MŠ Merhautova ZŠ a MŠ náměstí Republik ZŠ a MŠ
náměstí
října a ZŠ a MŠ Staňkova a dále škol s v šším počtem sociálně nev hodněn ch áků
a nebo ci inců ZŠ Kamínk ZŠ Křídlovická ZŠ Kuldova ZŠ Tuháčkova

2.1.U i

droje a me od pr ce pro anal icko

Statutární město Brno provedlo v roce 2015 v rámci reali ace projektu Město Brno v šuje kvalitu
v dělávání v ákladních školách spolufinancovaného Evropského sociálního fondu ve v vě č
OP
VK bli ší informace vi ní e plošné dota níkové šetření a SWOT anal u všech ákladních škol
ři ovan ch městem a jeho městsk mi částmi se aměřením na ák ohro ené školním neúspěchem
a nebo předčasn m odchodem e v dělávání Při přípravě Strategického plánu sociálního ačleňování
pak b lo provedeno plošné dota níkové šetření a SWOT anal za všech mateřsk ch škol ři ovan ch
městem a jeho městsk mi částmi
Ze šetření v mateřsk ch školách v pl nulo e ve dvou třetinách nich neb l děti ohro ené školním
neúspěchem nijak s stematick sledován většina pedagogick ch pracovníků dosud neabsolvovala
ádné v dělávání v oblasti inklu e ani v oblasti práce s dětmi se speciálními v dělávacími potřebami
aj Mateřské škol MŠ se často důvodu ne kušenosti obával práce s dětmi se speciálními
v dělávacími potřebami a většina nich oceňuje odbornou podporu v této problematice
Základní škol ZŠ naopak v drtivé většině mají nastaven s stém sledování a práce se ák ohro en mi
školním neúspěchem Všechn škol měl alespoň minimální kušenost s inklu ívním v děláváním I
přes t to po itivní prvk ákladní škol spatřují problém v nárůstu počtu dětí se speciálními
v dělávacími potřebami v nedostatečné odborné přípravě pedagogů a s tím související hro bou
poklesu jejich motivace Škol se obávají přetí enosti pedagogů a většina nich uvádí narůstající
problém v komunikaci s rodiči a klesající ájem rodičů o spolupráci se školou
Naprostá většina mateřsk ch a ákladních škol vidí jako potřebné personální posílení pedagogick ch
sborů ejména na po icích asistentů pedagoga a odborn ch po icích ve školních poradensk ch
pracovištích a účelem lepší práce s dětmi a ák a také důvodu usnadnění apojení pedagogick ch
pracovníků do dalšího v dělávání a účelem osobnostně sociálního a profesního ro voje
Strategick plán sociálního ačleňování statutárního města Brna se i v souvislosti s v še uveden mi
anal ami aměřuje v oblasti v dělávání na všechn
ákladní a mateřské škol
ři ované
městem městsk mi částmi Aktivit plánu cílí na plošnou připravenost a schopnost škol na ú emí
města Brna reali ovat kvalitní inklu ívní v dělávání Škol které dosud nev dělával děti nebo ák se
sociálním nev hodněním se mohou lépe připravit na práci s dětmi a ák cílové skupin kteří na

7

t to škol mohou nastoupit například při měnách v oblasti b dlení které statutární město Brno
v rámci KPSVL reali uje Škol budou připraven i na v dělávání dětí ci inců jejich počet mů e ve
městě Brně narůstat
Základ pro reali aci jednotliv ch priorit v oblasti v dělávání, identifikovan ch Pracovní skupinou
V dělávání, tvoří projekt statutárního města Brna v operačním programu V voj v kum v dělávání
(OP VVV) aměřené na rovn přístup ke v dělávání pro všechn děti a ák a na podporu dětí a áků
ohro en ch školním neúspěchem Statutární město Brno ji v oblasti v dělávání reali ovalo čt ři
ro sáhlé projekty, z toho tři projekt na podporu městem a městsk mi částmi ři ovan ch škol Kromě
plošn ch projektů Rovn přístup k předškolnímu v dělávání ve městě Brně a Prevence školní
neúspěšnosti na ákladních školách ve městě Brně které se stal v chodiskem pro MPI na období
2016 2019, reali ovalo město Brno nejdříve projekt Město Brno v šuje kvalitu v dělávání v
ákladních školách ve v vě č
operačního programu V dělávání pro konkurenceschopnost Cílem
projektu b la podpora áků ohro en ch školním neúspěchem a nebo předčasn m odchodem e
v dělávání Reali ace projektu b la pohledu apojen ch škol pedagogů áků a jejich rodičů natolik
úspěšná e se vedení města Brna ro hodlo dále podporovat úspěšné aktivit na všech apojen ch
školách a hradilo je po ukončení financování projektu e sv ch vlastních drojů L e ted konstatovat,
e statutární město Brno v oblasti podpor áků ohro en ch školním neúspěchem aujímá naprosto
unikátní postavení neboť práci s těmito ák podporovalo ji před sestavením Strategického plánu
sociálního ačleňování

2.2.Popi n

kol

Na ú emí města Brna se nachá í
mateřsk ch škol ři ovan ch statutárním městem Brnem a nebo
jeho městsk mi částmi nich je
součástí ákladní škol Předškolní v dělávání ve školním roce
2019/20 v Brně navštěvuje
dětí Vedle bě n ch tříd je v mateřsk ch školách celkem
tříd
speciálních v nich se ve školním roce
v dělávalo
dětí převá ně s vadami řeči Město dále
ři uje
ákladních škol v nich b lo vedle bě n ch tříd také speciálních a přípravn ch tříd pro
děti s odkladem školní dochá k Celkem v brněnsk ch ákladních školách plní povinnou školní
dochá ku v roce
áků přičem celková kapacita obecních škol je cca
míst Ve
speciálních třídách se ve školním roce
v dělávalo celkem
áků v přípravn ch třídách
áků V bě n ch třídách se ve školním roce
v dělávalo celkem
áků s potřebou
podpůrn ch opatření toho: stupeň
áků stupeň
áků stupeň
áků stupeň
áků stupeň áků Bli ší statistické údaje pro školní rok
neb l v době aktuali ace MPI
k dispozici.
Základní škol které posk tují v dělávání v sokému počtu sociálně nev hodněn ch áků l e ro dělit
na dva typy ty, které se ab vají především v děláváním dětí ci inců ted těmi jejich mateřsk ja k
je jin ne česk ZŠ J Broskv a ZŠ Staňkova a t které kvůli své polo e v SVL nebo její blí kosti
navštěvují převá ně romští áci ZŠ a MŠ Křenová ZŠ a MŠ Merhautova ZŠ a MŠ nám
října ZŠ a
MŠ nám Republik
Další čt ři škol dle MPI mají atím pou e v šší podíl áků se sociálním
nev hodněním ZŠ Tuháčkova ZŠ Kuldova ZŠ Kamínk ZŠ a MŠ Křídlovická
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2.2.1. Anal ick da a

kol

V rámci reali ace projektu Prevence školní neúspěšnosti na ákladních školách ve městě Brně
prováděl projektov t m pravidelné šetření potřeb škol v oblasti inklu ivního v dělávání.
Z v hodnocení šetření v pl vá e se škol tematikou společného v dělávání ab vají a sna í se ajistit
svoji činnost tak ab ohledňovala veškeré potřeb dětí a áků O sv ch aktivitách informují rodiče a
sna í se pro ně organi ovat aktivit a setkávání informovat je o veškerém dění nabí et pomoc a radu
Ze šetření dále vyplynulo:
Většina pedagogů brněnsk ch škol b la proškolena v oblasti inklu ivního v dělávání Škol
v u il rů n ch působů financování v dělávání v této oblasti kromě projektov ch prostředků
hradila více ne polovina škol v dělávání vlastních drojů co svědčí o tom e škol pova ují
toto téma a stě ejní
S ohledem na přítomnost dětí a áků se speciálními v dělávacími potřebami škol posilují své
pedagogické t m o další odborník K tomuto účelu převá ně v u ívají financování e Šablon,
i kd jejich financování nepokr vá potřeb škol v této oblasti komplexně Pedagogické řad se
ro šířil na ákladních školách o speciální pedagog a ps cholog v necelé čtvrtině škol pracují
školní asistenti V mateřsk ch školách pak v u ívají při práci s dětmi školní asistenty.
Zastoupení speciálních pedagogů je v mateřsk ch školách velmi ní ké V současné době je ted
školní poradenské pracoviště kromě v chovného poradce a metodika prevence více jak v
polovině ákladních škol tvořeno i školním ps chologem a speciálním pedagogem.
Škol kladně hodnotí projekt statutárního města Brna a pova ují komplexní podporu ze strany
ři ovatele a velmi účinnou
K nejlépe hodnocen m aktivitám patří po ice doučovatelů na školách kteří se věnují ákům
kter m hro í předčasn odchod e v dělávání mají velmi špatné v sledk a často
problematické rodinné á emí
Téměř všechn brněnské škol mají nastaven s stém podpor áků při přechodu na druh
stupeň
Škol stále hledají mo nosti nastavení efektivní komunikace se ákonn mi ástupci áků
V u ívají ve velké míře webové stránk škol v tváří informační materiál pro rodiče ve
školách k tomuto účelu slou í i nástěnk Některé škol mají elektronick s stém ve kterém
jsou ákovské kní k a další informace pro rodiče Ti mají také mo nost v u ívat dnů
otevřen ch dveří třídních schů ek a individuálních kon ultací Informace o mo né podpoře
áků přichá ejí e škol směrem k rodičům nejčastěji na třídních schů kách a individuálních
kon ultacích Jsou v u íván webové stránk škol Komunikace probíhá i prostřednictvím emailu, telefonicky, e-learningov m s stémem škol Mateřské škol v u ívají k informování
rodičů a veřejnosti informační materiál nástěnk ve školách nebo webové stránk Škol
kromě toho nabí ejí další aktivit a setkávání pro rodiče Více ne polovina ákladních škol se
účastní veletrhu ákladních škol kter pořádá ka doročně Magistrát města Brna
Většina škol nabí í kariérové poradenství pro nev hodněné ák Asi čtvrtina škol
spolupracuje v této oblasti s ne iskov mi organi acemi Téměř všechn škol nabí í kon ultace
pro rodiče nev hodněn ch áků které mají pomoci při dalším směřování při odchodu e
ákladní škol
Všechn ákladní škol a většina mateřsk ch škol ve městě Brně nabí í sv m ákům účast ve
volnočasov ch aktivitách a ájmovém v dělávání kter ch se účastní i áci nev hodnění Více
ne čtvrtina škol spolupracuje při volnočasov ch aktivitách s ne iskov mi organi acemi
Re erv shledávají brněnské ákladní a mateřské škol v oblasti v hledávání dětí a áků s
nadáním a v oblasti podpory těchto dětí a áků
Slabinou škol na ú emí města Brna je mo nost přijetí dítěte s tělesn m handicapem proto e
není ajištěna ve větší míře be bariérovost
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2.2.2. Dal popi

kol - MŠ ZŠ SoU SŠ

Vedle veřejn ch škol ve městě Brně působí i dvě církevní MŠ dvě církevní ZŠ a
MŠ a
ZŠ se
soukrom m ři ovatelem V péči o děti předškolního věku hraje důle itou roli také asi
dětsk ch
skupin které ale nejsou v rejstříku škol proto nemusejí splňovat podmínk dán MŠMT k provo ování
předškolních aří ení, ani podmínk kvalifikace sv ch pracovníků.
Ve městě dále působí
MŠ a ZŠ ři ovan ch Jihomoravsk m krajem určen ch dětem a ákům se
dravotním posti ením Některé nich se aměřují na konkrétní t p posti ení např ZŠ Štolcova přijímá
hlavně ák s poruchami autistického spektra MŠ a ZŠ Kociánka v dělává děti a ák především s
tělesn m a kombinovan m posti ením Ostatní speciální mateřské a ákladní škol ři ován
Jihomoravsk m krajem přijímají především děti a ák s mentálním posti ením poruchami
autistického spektra a v vojov mi poruchami chování
Statutární město Brno je ři ovatelem mateřsk ch a ákladních škol ne ři uje škol střední Nicméně
město si dlouhodobě uvědomuje v nam sm sluplné volb povolání áků na ákladních školách a
po dějšího uplatnění na trhu práce proto v oblasti volb povolání a přechodu áků na střední škol
spolupracuje ejména s Jihomoravsk m krajem kter je ři ovatelem převá né většin středních škol
na ú emí města
Na ú emí města se nachá í více ne
středních škol rů ného t pu aměření a oborů Me i škol
ři ované Jihomoravsk m krajem patří na ú emí města g mná ia odborné škol dvě kon ervatoře
učiliště tradičních řemesel aj Několik středních škol ři uje církev dravotnické škol g mná ia další
škol jsou ři ován soukrom mi subjekt g mná ia odborné škol Na ú emí města pak dále působí
několik středních škol pro tělesně nebo sm slově posti ené ák a čt ři škol jejich součástí je
praktická škola s jednolet mi a dvoulet mi obor studia
V hledem k nabídce středních škol na ú emí města mají ted áci brněnsk ch ákladních škol bohat
v běr mo ností kam amířit po absolvování ákladní škol
2.2.3. Popi n

dal in i ce

K aktérům kteří na ú emí města Brna působí v oblasti v dělávání dětí a áků do

let patří ejména

Neziskové organizace
Spolupráci s ne iskov m sektorem v oblasti neformálního v dělávání dětí a áků do
let věnuje
statutární město Brno velkou po ornost. V databá i Asociace nestátních ne iskov ch organi ací
Jihomoravského kraje ANNO JMK je evidováno
ne iskov ch organi ací posk tujících na ú emí
města Brna v dělávání dětí a mláde e T to organi ace se aměřují na velmi rů norodé oblasti ve
v dělávání dětí a mláde e např na osobnostní ro voj a sociální ro voj dětí a mláde e v tvarnou
v chovu příměstské tábor apod
Obecně l e konstatovat e v dělávání dětí a mláde e se na ú emí města Brna věnuje daleko více
ne iskov ch organi ací ne těch které jsou člen ANNO JMK jak ostatně v pl vá přehledů příjemců
finanční podpor dotačních programů města Brna které jsou ka doročně veřejňován na webov ch
stránkách OŠMT MMB
Základní přehled organi ací které jsou spojen se v dělávání dětí a áků nebo které posk tují slu b
rodinám s dětmi pracoval Odbor školství mláde e a tělov chov MMB v Katalogu slu eb pro škol a
rodiče v oblasti v chov a v dělávání Katalog b l v tvořen v rámci projektu statutárního města Brna
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Město Brno v šuje kvalitu v dělávání v ákladních školách
dostupn na webov ch stránkách OŠMT MMB

reg č CZ

a je

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSMT/projekt/Ka
talog_sluzeb.pdf

Střediska volného času a domy dětí a mládeže
Na ú emí města Brna působí pět center volného času a domů dětí a mláde e Tři nich ři uje
Jihomoravsk kraj dvě jsou ři ována církví Statutární město Brno je ři ovatelem stanice ájmov ch
činností Hlídka je je součástí příspěvkové organi ace ZOO Brno
Organi ace ři ované Jihomoravsk m krajem a statutárním městem Brnem jsou aměřen na ájmové
a neformální v dělávání na environmentální v chovu apod mají celkem
detašovan ch pracovišť
a ú ce spolupracují se ákladními i mateřsk mi školami na ú emí města
-

Dům dětí a mláde e Brno Helceletova p o
Lu ánk středisko volného času Brno p o
Lipka školské aří ení pro environmentální v chovu Brno p o
Hlídka stanice ájmov ch činností při ZOO Brno p o

Statutární město Brno a jeho městské části přispívají na provo organi ací ři ovan ch Jihomoravsk m
krajem neboť tato střediska navštěvuje pravidelně cca
dětí a mláde e do let a nepravidelné
aktivit jich navštíví několik desítek tisíc
Organi ace ři ované církví jsou aměřen na pomoc dětem a mláde i v ro voji me ilidsk ch v tahů a
v osobním růstu včetně jeho duchovního ro měru

2.3.In erpre a n
Na ákladě šetření na školách ři ovan ch městem Brnem a jeho městsk mi částmi b l na ú emí
města Brna identifikován t to hlavní problém
-

-

-

Nedostatečná účast dětí e socioekonomick nev hodněného a kulturně odlišného prostředí
na předškolním v dělávání
V soká koncentrace dětí e sociálně v loučen ch lokalit ve čt řech ákladních školách ve městě
Brně a prioritní volba těchto škol e stran rodičů s cílem ab se děti cítil be pečně v
prostředí kde se v dělávají děti se stejn mi problém a stejn m á emím obav rodičů e
ařa ení dětí do majoritní škol
Ní ká informovanost rodičů majoritní veřejnosti o potřebné podpoře dětí a áků e
socioekonomick nev hodněného a kulturně odlišného prostředí v oblasti v dělávání a o
potřebě inklu ívního v dělávání
Selhávání áků e socioekonomick nev hodněného a kulturně odlišného prostředí na
druhém stupni ákladní škol
Častá nerealistická volba povolání áků e socioekonomick nev hodněného a kulturně
odlišného prostředí
Nedostatečná připravenost áků e socioekonomick nev hodněného a kulturně odlišného
prostředí při přechodu na střední školu
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Stručný přehled výstupů SWOT analýzy škol ve městě Brně:
Silné stránky
Školní poradenská pracoviště ve velké části ZŠ
Podpora práce pedagogů předmětové
skupin metodická podpora
Dobrá spolupráce me i pedagog
Práce s klimatem ve třídách a ve škole
Snaha o individuali aci v dělávání
Školní v dělávací program

Příležitosti
Prová ání aktivit v oblasti v dělávání a v oblasti
sociální
Podpora áků ohro en ch školním
neúspěchem e stran Statutárního města
Brna.
Společné projekt pro škol úrovně
Statutárního města Brna
V u ití projektů statutárního města Brna k
podpoře a ro voji spolupráce s rodiči
Kvalitní v dělávání pedagogů aměřené na
práci s dětmi a ák se speciálními
v dělávacími potřebami
Zapojení studentů pedagogick ch oborů na
místa asistentů pedagoga
Spolupráce s jin mi subjekt NNO,
poradenská pracoviště další organi ace
Spolupráce a podpora e stran ři ovatele
Spolupráce me i školami síťování škol

Slabé stránky
V soké počt dětí áků ve třídách
Velká koncentrace dětí a áků se speciálními
v dělávacími potřebami v někter ch třídách a
školách
Ní k počet asistentů pedagoga
Nedostatek odborn ch pracovníků na školách
speciální pedagog ps cholog
Malé astoupení mu ů v pedagogick ch
kolektivech.
Ne kušenost ačínajících pedagogů v práci s
dětmi a ák se speciálními v dělávacími
potřebami
Pokračující pokles ájmu rodičů o spolupráci se
školou a o prospěch sv ch dětí
Špatná komunikace s rodiči
Hrozby
Mo n nedostatek finančních prostředků na
reali aci podpůrn ch opatření pro děti a ák
se speciálními v dělávacími potřebami
Fluktuace asistentů pedagoga
S ndrom v hoření u pedagogů a pokles jejich
motivace.
Přenášení odpovědnosti ve v dělávání e
stran rodičů na školu
Nedůslednost e stran rodičů
Ne ájem rodičů o v dělání sv ch dětí
nedostatečná spolupráce rodičů se školou
Narůstající počet dětí a áků se speciálními
v dělávacími potřebami v oblasti poruch učení
Narůstající počet dětí a áků se sociálním
nev hodněním
V růstající negativní projev áků a pokles
jejich motivace ke v dělávání
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3. S ra egick
Motto: „Kvalitní škola základ života.“

3.1.Formulace vize
Rovný přístup k předškolnímu a základnímu vzdělávání ve městě Brně
Vize stanovuje ajištění rovného přístupu k předškolnímu a ákladnímu v dělávání ve městě Brně pro
všechn děti a ák s cílem kvalitního předškolního v dělávání nástupu na ákladní školu be
hendikepu nerovnosti v předškolním v dělávání úspěšné absolvování ákladní škol , smysluplnou
volbu povolání následně úspěšn nástup na střední školu a účinnou podporu áků ohro en ch školním
neúspěchem a nebo předčasn m odchodem e v dělávání
K ohro en m ákům patří často i áci nadaní u kter ch se mů e při ro voji negativně projevit t v
podv kon kd nedosahují v konů odpovídajících jejich potenciálu Součástí vi e je také ajištění
mo nosti sm sluplného trávení volného času dětí a áků kde se oblast v dělávání prolíná s oblastí
prevence sociálně patologick ch jevů
Definovaná vi e statutárního města Brna směřuje se vláštním řetelem ke nev hodněn m dětem a
ákům ároveň jsou navrhovaná opatření koncipována tak ab v případě potřeb slou ila ve prospěch
všem dětem a ákům ve školách na ú emí města Brna Statutární město Brno pova uje a důle ité
podpořit všechn jím a jeho městsk mi částmi ři ované škol v oblasti reali ace společného
v dělávání které je legislativně upraveno od 1. 9. 2016. Vzhledem k této skutečnosti v chá ela
plánovaná opatření v MPI pro období
převá ně aktivit projektů reali ovan ch
statutárním městem Brnem na podporu mateřsk ch a ákladních škol a úvodního projektu MAP
Brno Škol které dříve nev dělával děti nebo ák se sociálním nev hodněním jsou na ákladě této
podpor lépe připraven na práci s dětmi a ák cílové skupin kteří na t to škol mohou nastoupit
například při měnách v oblasti b dlení je statutární město Brno v rámci KPSVL reali uje Škol jsou
na ákladě opatření MPI lépe připraven i na v dělávání dětí ci inců jejich počet mů e ve městě Brně
narůstat
Opatření v MPI pro období
jsou alo ena na aktivitách nava ujícího projektu Podpora
předškolního a ákladního v dělávání ve městě Brně doplňkově také v u ívají aktivit projektu MAP
Brno II
Do projektu Podpora předškolního a ákladního v dělávání ve městě Brně je zapojeno celkem 182
ákladních a mateřsk ch škol na ú emí města Brna
škol ři ovan ch městem Brnem a jeho
městsk mi částmi partnerské škol jin ch ři ovatelů a organi ací neformálního v dělávání Cílem
projektu je navá at na úspěšné aktivit aktuálních projektů které město Brno reali uje na podporu
ákladních a mateřsk ch škol a podpořit škol i v dalším období
MPI se ne ab vá kapacitou mateřsk ch a ákladních škol ři ovan ch statutárním městem Brnem a
jeho městsk mi částmi. Vzhledem k demografick m prognó ám řeší statutární město Brno v současné
době pou e lokální nedostatek míst v mateřsk ch školách v ro vojov ch oblastech města
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3.2.S ano en a definice c l
Specifick cíl č
Plošná podpora všech ákladních a mateřsk ch škol ři ovan ch statutárním městem Brnem a jeho
městsk mi částmi s cílem rovného přístupu k předškolnímu a ákladnímu v dělávání ačlenění co
nejv ššího počtu dětí do předškolního v dělávání ve věku od let a v šení proinklu ivnosti mateřsk ch
a ákladních škol
Specifick cíl č
Plošná podpora
poradenství

áků

ákladních škol při sm sluplném přechodu na střední škol

kariérové

Specifick cíl č
S stematická práce s rodinami a účelem motivace ke v dělávání dětí

3.3.Opa en
1.1 Vzdělávání pedagogů a vedoucích pracovníků MŠ a ZŠ, zvyšování proinkluzivnosti mateřských a
základních škol na území města Brna, podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání
Kvalitní v dělávání pedagogů aměřené na práci s dětmi a ák se speciálními v dělávacími potřebami
je jednou z příle itostí identifikovan ch ve SWOT anal e mateřsk ch a ákladních škol ve městě Brně
Cílem reali ace opatření je v šování kvalit v dělávání a ro voj vedoucích pracovníků a pedagogů
mateřsk ch a ákladních škol v oblasti inklu ívního v dělávání a dále lepšení připravenosti škol na
práci se nev hodněn mi dětmi ák v souvislosti se měnami ve městě v oblasti b dlení které b l
ve městě v minulém období plánován a jejich cílem bylo ro místit ejména rodin s dětmi e sociálně
v loučen ch lokalit ve městě napříč městsk mi částmi mimo sociálně v loučené prostředí Dalším
cílem opatření je ajištění plošné metodické a odborné podpor škol při práci se ák ohro en mi
školním neúspěchem a nebo předčasn m odchodem e v dělávání
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Číslo
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

Aktivita
Realizace DVPP
pedagogick ch
pracovníků MŠ ZŠ a
NNO v oblasti inkluze
Metodická podpora
MŠ a ZŠ úrovně
OŠMT MMB v oblasti
inkluze
Praktické semináře a
workshopy a v měna
kušeností me i
školami v MAP Brno II
Podpora škol pozic
metodika obce pro
školní asistent a
asistenty pedagoga a
koordinátora inklu e
pro obec
Koordinátoři inklu e
na ZŠ, společné
workshop a v měna
kušeností me i
školami
Spolupráce MŠ a ZŠ
při přechodu dítěte
z MŠ do ZŠ

Indikátor
Počet osob 181

Zdroj
Projekt
Podpora

Odpovědnost
OŠMT MMB

Termín
31. 12.
2022

Počet metodick ch
setkání OŠMT
MMB pro vedení
MŠ a ZŠ
Počet
reali ovan ch
v dělávacích
aktivit: 9
Počet posk tnut ch
podpor: 207

Vlastní droje
statutárního
města Brna

OŠMT MMB

31. 12.
2022

Projekt
MAP Brno II

OŠMT MMB

31. 12.
2022

Projekt
Podpora

OŠMT MMB

31. 12.
2022

Počet osob na
po icích
koordinátorů
inkluze: 46

Projekt
Podpora

OŠMT MMB

31. 12.
2022

Počet aktivit
spolupráce

Projekt
Podpora

OŠMT MMB

31. 12.
2022

Spolupráce a
podpora partnerů
neformálního
předškolního
v dělávání s cílem
připravit děti e SVL k
ačleňování do MŠ
hlavního
v dělávacího proudu
Edukativně
stimulační skupin
ESS pro předškolní
děti v MŠ

Počet podpořen ch
organi ací
neformálního
v dělávání 3

Projekt
Podpora

Organizace
neformálního
předškolního
v dělávání

31. 12.
2022

Počet mateřsk ch
škol reali ujících
ESS: 94

Projekt
Podpora

Spolupráce
statutárního města
Brna organi ací
neformálního
předškolního
v dělávání MŠ a
spolupráce s rodiči
v rámci komplexního
přístupu k dítěti

Počet metodick ch
setkání na podporu
komplexního
přístupu k dítěti 6

Projekt
Podpora

OŠMT MMB

MŠ
OŠMT MMB

OŠMT MMB
Organizace
neformálního
předškolního
v dělávání
MŠ
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31. 12.
2022

31. 12.
2022

Priorita:
1. 2 Personální podpora všech mateřských a základních škol
Nedostatek asistentů pedagoga a odborn ch pracovníků na školách je jednou e slab ch stránek
identifikovan ch ve SWOT anal e MŠ a ZŠ ve městě Brně
Cílem reali ace opatření je posílení MŠ a ZŠ na podporu reali ace společného v dělávání v souvislosti
s legislativními měnami které vstoupily v platnost 1. 9. 2016.

Číslo
1.2.1

Aktivita
Personální posílení
MŠ a ZŠ

Indikátor
Počet osob které
personálně posílí
MŠ a ZŠ 45

Zdroj
Projekt
Podpora

Odpovědnost
Škol

Termín
31. 12.
2022

OŠMT MMB

Priorita:
1. 3 Udržení, případně posílení stávajících poradenských pracovišť ve školách
Nedostatek odborn ch pracovníků ve školách speciální pedagog ps cholog je jednou e slab ch
stránek identifikovan ch ve SWOT anal e, ejména pokud jde o ákladní školy ve městě Brně
Cílem reali ace opatření je posílení poradensk ch pracovišť ve školách spádov ch sociálně v loučen m
lokalitám a metodická podpora pracovníků poradensk ch pracovišť apojen ch škol

Číslo
1.3.1

1.3.2

Aktivita
Metodická podpora
poradensk ch
pracovišť ve školách
v měna kušeností
me i školami
Personální posílení ZŠ

Indikátor
Počet workshopů
pro člen ŠPP

Zdroj
Projekt MAP
Brno II

Odpovědnost
OŠMT MMB

Termín
31. 12.
2022

Počet osob: 5

Projekt
Podpora

Škol

31. 12.
2022

OŠMT MMB
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Priorita:
1. 4 Práce s webovou aplikací statutárního města Brna na všech mateřských a základních školách
Spolupráce a podpora ři ovatele a síťování škol je jednou z příle itostí které b l identifikován ve
SWOT anal e MŠ a ZŠ ve městě Brně Webová aplikace statutárního města Brna b la v tvořena v roce
2014 v projektu č CZ.1.07/1.1.00/46.0015 Město Brno v šuje kvalitu v dělávání v ákladních
školách .
Město Brno ji v u ívá na podporu síťování škol sledování a v hodnocování aktivit škol pro sběr dat
nastavení sledování a v hodnocování podpor áků ohro en ch školním neúspěchem ZŠ apod. V roce
b l do webové aplikace apojen i všechn mateřské škol ři ované městem Brnem a jeho
městsk mi částmi a tři partnerské škol jin ch ři ovatelů které s městem Brnem dlouhodobě
spolupracují Webová aplikace je školami aktivně v u ívána i v projektu Místní akční plán ro voje
v dělávání ve městě Brně II

Číslo
1.4.1

1.4.2

Aktivita
V u ívání aplikace
sdílení metodick ch
materiálů, evaluace
práce s dětmi a ák
ohro en mi školním
neúspěchem
Metodická podpora
MŠ a ZŠ z úrovně
OŠMT MMB
sledování práce
s dětmi a ák na
školách podpora
databá e práce se
adan mi dat a údaji
e škol tvorba
šetření k adan m
tématům na školách

Indikátor
Počet přístupů pro
MŠ a ZŠ 180

Zdroj
Vlastní droje
MŠ a ZŠ

Odpovědnost
Škol

Termín
31. 12.
2022

Počet platforem
pro podporu práce
s dětmi a ák
ohro en mi
školním
neúspěchem

Projekty
Podpora a
MAP Brno II

OŠMT MMB

31. 12.
2022
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Priorita:
1. 5 Podpora pozic doučovatelů – mentorů na všech základních školách zřizovaných městem Brnem
a jeho městskými částmi, na partnerských základních školách jiných zřizovatelů a v organizacích
neformálního vzdělávání
Doučovatelé mentoři působí na ákladních školách ve městě Brně od roku
kd město Brno
ahájilo reali aci projektu ve v vě č
OP VK na podporu áků ohro en ch školním neúspěchem
a nebo předčasn m odchodem e v dělávání
Po dobu udr itelnosti v sledků projektu tj do
město Brno financovalo činnost těchto
pracovníků vlastních drojů, od 1. 9. 2017 do
b la jejich činnost hra ena projektu
Prevence školní neúspěšnosti na ákladních školách ve městě Brně Opatření b lo voleno důvodu
v soce po itivních ohlasů a hodnocení e škol od rodičů laické i odborné veřejnosti ale především od
samotn ch áků kteří oceňují mo nost v u ití účinné podpor ve v dělávání

Číslo
1.5.1

1.5.2

1.5.3

Aktivita
V tipování áků ZŠ
ohro en ch školním
neúspěchem
a nebo předčasn m
odchodem ze
v dělávání ajištění
informovanosti
áků a jejich rodičů
o mo nosti
v u ívání podpor
doučovatelů
mentorů
Posílení ZŠ na
po icích
doučovatelů
mentorů na ZŠ a
v organi acích
neformálního
v dělávání
Metodická podpora
doučovatelů
mentorů

Indikátor
Počet apojen ch
škol a organi ací
neformálního
v dělávání

Zdroj
Vlastní droje ZŠ

Odpovědnost
Škol

Vlastní droje
organi ací
neformálního
v dělávání

Organizace
neformálního
v dělávání

Počet doučovatelů
mentorů 550

Projekt
Podpora

Škol
Organizace
neformálního
v dělávání

Termín
31. 12.
2022

31. 12.
2022

OŠMT MMB
Počet setkání

Projekt
Podpora
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OŠMT MMB

31. 12.
2022

Priorita:
1. . Osvěta
Narůstající ne ájem rodičů o komunikaci se školou představuje jednu e slab ch stránek a hro eb které
vyplynuly ze SWOT anal
mateřsk ch a ákladních škol ve městě Brně Cílem opatření je ted v šit
informovanost rodičů i veřejnosti v oblasti společného v dělávání v šování povědomí rodičů o
v dělávání jejich dětí v šování povědomí rodičů o nutnosti spolupráce se školou o odpovědnosti a
povinnostech rodičů apod

Číslo
1.6.1

1.6.2

1.6.3

Aktivita
Zajištění
informovanosti
rodičů a veřejnosti
prostřednictvím
komunikačních a
informačních
nástrojů škol
Zajištění
informovanosti
škol rodičů a
veřejnosti
prostřednictvím
komunikačních a
informačních
nástrojů OŠMT
MMB
V u ití
komunikačních a
informačních aktivit
k inklu ívnímu
v dělávání
v projektu MAP
Brno II

Indikátor
Počet reali ovan ch
informačních a
komunikačních
aktivit: 1 080

Zdroj
Vlastní droje
MŠ a ZŠ

Odpovědnost
Škol

Termín
31. 12.
2022

Počet reali ovan ch
informačních a
komunikačních
aktivit 12

Vlastní droje
statutárního
města Brna

OŠMT MMB

31. 12.
2022

Počet reali ovan ch
informačních a
komunikačních
aktivit 3

Projekt MAP
Brno II

OŠMT MMB

31. 12.
2022
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Priorita:
2. 1 Systematické kariérové poradenství v posledních ročnících základního vzdělávání, spolupráce se
středními školami a odbornými učilišti, navázání spolupráce se zaměstnavateli a dalšími
relevantními subjekty v oblasti volby povolání
Častá nerealistická volba povolání áků e nev hodněného prostředí je jedním faktorů které
ovlivňují selhávání áků ve v dělávání a mohou vést a k předčasnému odchodu áků e v dělávání a
představuje jeden z problémů které b l v rámci SWOT anal
ákladních škol identifikován na
ú emí města Brna
Cílem opatření je podpora školních poradensk ch pracovišť ákladních škol v oblasti kariérového
poradenství Do aktivit MPI
2022 nebyla na ro díl od minulého období ačleněna plošná
podpora škol v oblasti kariérového poradenství Důvodem je široká nabídka aktivit pro škol úrovně
Krajského akčního plánu JMK KAP ve kterém je kariérové poradenství jednou hlavních tematick ch
oblastí Navr ená opatření v MPI se z tohoto důvodu t kají ejména metodické podpor škol

Číslo
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Aktivita
Kariérové
poradenství pro
nev hodněné ák
na ZŠ
Metodická podpora
ZŠ v oblasti
kariérového
poradenství
Spolupráce ZŠ
s NNO a dalšími
subjekt při
reali aci programů
kariérového
poradenství na
podporu áků při
přechodu na SŠ a
jejich rodičů,
apojení škol do
projektů jin ch
reali átorů

Indikátor
Počet ZŠ posk tujících
kariérové poradenství
nev hodněn m
ákům 68
Počet metodick ch
setkání pro škol

Zdroj
Vlastní droje
ZŠ

Odpovědnost
Školy

Termín
31. 12.
2022

Projekt MAP
Brno II

OŠMT MMB

31. 12.
2022

Počet platforem
spolupráce me i
školami NNO a
dalšími subjekt bude
doplněno dle
skutečnosti

Vlastní droje
ZŠ

Škol

31. 12.
2022

Zdroje NNO a
dalších
subjektů
KAP
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Spolupracující
subjekty

Priorita:
2. 2 Informovanost rodičů o kariérovém poradenství
V souvislosti s hro bou ne ájmu rodičů o spolupráci se školou a o prospěch sv ch dětí které také často
negativně ovlivňují volbu povolání nev hodněn ch áků na ákladních školách je e stran škol
v oblasti kariérového poradenství nutná inten ivní komunikace s rodiči těchto áků Činnost škol je
metodick podpořena úrovně OŠMT MMB

Číslo
2.2.1

Aktivita
Spolupráce s rodiči
tematická setkání
pro rodiče
nev hodněn ch
áků

Indikátor
Počet tematick ch
setkání

Zdroj
Vlastní zdroje
ZŠ

Odpovědnost
Škol

Termín
31. 12.
2022

Priorita:
3. 1 Vytvoření sítě partnerů: statutární město Brno, OSPOD, NNO, MŠ, ZŠ, poradenská pracoviště
Cílem tohoto opatření je v měna kušeností sítě partnerů kteří společně v tvářejí komplexní přístup
k dítěti s cílem podpor dítěte áka a jeho rodin která b la v tvořena v období
2019 v rámci
projektů města Brna v oblasti v dělávání Důvodem v tvoření platform b la ejména častá i olovanost
aktivit jednotliv ch partnerů a absence v ájemné informovanosti co vedlo k méně účinné podpoře
nev hodněn ch áků a jejich rodičů

Číslo
3.1.1

Aktivita
V měna kušeností
v tvořené
platformy s cílem
podpory dětí áků a
jejich rodin

Indikátor
Počet setkání
platformy: 6

Zdroj
Projekt
Podpora

21

Odpovědnost
OŠMT MMB

Termín
31. 12.
2022

Priorita:
3. 2 Spolupráce s rodiči znevýhodněných žáků: vytváření a posilování behaviorálních dovedností,
kompetencí významných pro učení a organizaci školní práce a přípravy na ni, motivace ke vzdělávání,
využití žebříčku hodnot rodiny k motivaci, posilování rodičovských kompetencí, podpora aktivního
zapojení rodičů do činnosti školy, využití přirozených vzorů v komunitě, spolupráce s NNO při
informování rodičů
Cílem tohoto opatření je v šení motivace ke v dělávání nev hodněn ch áků v hledem k tomu e
nedůslednost rodičů negativní projev áků a pokles motivace ke v dělávání představují jedn e
áva n ch hro eb v pl vajících e SWOT anal
Rodin nev hodněn ch áků často nejsou schopn
sam sv m dětem pomoci proto je nutné s rodiči pracovat Soustředěná práce s rodiči pak posílí
dopad práce se ák na školách

Číslo
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Aktivita
Spolupráce s rodiči
nev hodněn ch
dětí a áků
v dělávací
workshopy pro
rodiče
nev hodněn ch
dětí a áků
Spolupráce
organi ací
neformálního
předškolního
v dělávání s rodiči
nev hodněn ch
dětí
Spolupráce ZŠ
s v sok m počtem
nev hodněn ch
áků s rodiči
Metodická podpora
škol a organi ací
neformálního
v dělávání

Indikátor
Počet workshopů na
ZŠ
Počet workshopů
v organi acích
neformálního
předškolního
v dělávání 7

Zdroj
Projekt
Podpora

Počet aktivit pro
rodiče

Projekt
Podpora

Odpovědnost
Škol

Termín
31. 12.
2022

Organizace
neformálního
předškolního
v dělávání
OŠMT MMB
Organizace
neformálního
předškolního
v dělávání

31. 12.
2022

OŠMT MMB
Počet aktivit pro
rodiče

Projekt
Podpora

Škol

31. 12.
2022

OŠMT MMB
Počet metodick ch
setkání s v měnou
kušeností 6

22

Projekt
Podpora

OŠMT MMB

31. 12.
2022

Priorita:
3. 3 Spolupráce s NNO a dalšími organizacemi, které podporují žáky ZŠ při školní přípravě a pracují
s jejich rodiči
Cílem tohoto opatření je podpora společn ch aktivit škol a organi ací které podporují ák při školní
přípravě neboť ve spolupráci s NNO a dalšími organi acemi vidí škol jednu příle itostí posílení práce
se ák Nejčastěji se jedná o NNO a aktivit v jejich neformálních klubech nebo NZDM kde mají áci
mo nost v u ít podpor těchto organi ací při školní přípravě V hledem k pova e sv ch aktivit mají t to
organi ace velmi často kontakt i s rodiči těchto áků je ted ádoucí podpořit také spolupráci těchto
subjektů a škol které nev hodněné ák v dělávají

Číslo
3.3.1

3.3.2

Aktivita
Spolupráce ZŠ s
organizacemi,
které podporují
ák při školní
přípravě a
spolupráci s rodiči
áků
Personální
podpora
organi ací
neformálního
v dělávání na
po icích
doučovatelů mentorů

Indikátor
Počet v tvořen ch
platforem spolupráce: 4

Zdroj
Projekt
Podpora

Odpovědnost
Škol

Termín
31. 12.
2022

Organizace
neformálního
v dělávání

Počet osob

Projekt
Podpora

OŠMT MMB
Organizace
neformálního
v dělávání

31. 12.
2022

OŠMT MMB

Priorita:
3. 4 Zajištění informovanosti MŠ a ZŠ o možnosti přesměrování přídavků na dítě v případě
zanedbávání školní docházky, neplnění domácí přípravy, chybějících pomůcek, hrazení stravování
dětí a žáků ve školách z OP Potravinová pomoc, zajištění informovanosti MŠ a ZŠ o možnostech
spolupráce s pracovníky Odboru sociální péče, OSPOD, NNO a dalších institucí
Cílem tohoto opatření je podpora škol e stran statutárního města Brna ejména s ohledem na
mo nost prová ání aktivit v oblasti v dělávání a v oblasti sociální ve kter ch škol spatřují jednu
z příle itostí ro voje Školám ale často ch bí informace o mo nostech podpor nev hodněn ch áků
ejména v sociální oblasti proto je nutné ab b l školy v této oblasti podpořen
Číslo
3.4.1

Aktivita
Zajištění
informovanosti
škol
prostřednictvím
komunikačních a
informačních
nástrojů OŠMT
MMB případně
dalších

Indikátor
Počet informačních a
komunikačních aktivit
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Zdroj
Vlastní droje
statutárního
města Brna

Odpovědnost
OŠMT MMB

Termín
31. 12.
2022

Opatření:
4. 1. Zajištění nabídky na volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání zejména pro znevýhodněné
žáky
Opatření tohoto specifického cíle pro cílovou skupinu nev hodněn ch dětí a áků b měla b t
reali ována prostřednictvím projektu statutárního města Brna ve spolupráci s ne iskov mi
organi acemi a doplňujícími projekt NNO a dalších organi ací ájmového v dělávání případně v rámci
projektů jin ch reali átorů kteří budou spolupracovat se školami Z úrovně ŘO OP VVV dosud nebyla
v hlášena ádná v va na jejím ákladě b b lo mo né tato opatření reali ovat Některé aktivit b l
součástí projektu statutárního města Brna ve v vě
Prevence školní neúspěšnosti na
ákladních školách ve městě Brně a budou pokračovat na ákladě reali ace projektu Podpora
předškolního a ákladního v dělávání ve městě Brně ve v vě 02_19_075.

Číslo
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Aktivita
Volnočasové
aktivity a
krou k
ájmového
v dělávání na ZŠ,
v tvoření
realistické
nabídk aktivit
Zajištění
celodenního
programu na ZŠ
s v sok m
počtem
nev hodněn ch
áků mo nost
příprav na
v uku
ájmov ch a
volnočasov ch
aktivit
Spolupráce škol
a organi ací
které reali ují
volnočasové a
ájmové aktivit
pro
nev hodněné
děti a ák
Podpora
organi ací
ájmového
v dělávání a
volnočasov ch
aktivit pro
nev hodněné
děti a ák

Indikátor
Počet podpořen ch áků
bude doplněno dle
skutečnosti

Zdroj
Vlastní droje
ZŠ případn
sponzoring
těchto aktivit
na ZŠ dotační
programy,
klub rodičů

Odpovědnost
Škol

Termín
31. 12.
2022

Počet ZŠ s celodenním
programem pro
nev hodněné ák bude
doplněno dle skutečnosti

Šablon ,
případn
sponzoring
těchto aktivit
na ZŠ dotační
programy,
budoucí
projekt škol
v ESIF

Škol

31. 12.
2022

Počet vytvořen ch
platforem spolupráce 10

Vlastní droje
škol a
organi ací na
aktivity,
dotační
programy

Škol

31. 12.
2022

Dotační
programy
města Brna,
JMK a dalších
subjektů
státní
příspěvk aj

OŠMT MMB

Počet posk tnut ch
podpor: bude doplněno
dle skutečnosti
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Organizace
ájmového a
neformálního
v dělávání

Organizace
ájmového a
neformálního
v dělávání

31. 12.
2022

Číslo

Aktivita

Indikátor

Zdroj

Odpovědnost

Termín

4.1.5

Realizace aktivit
neformálního a
ájmového
v dělávání na
podporu rozvoje
gramotností dětí
a áků

Počet implementačních
aktivit na školách
bude doplněno dle
skutečnosti

Projekt MAP
Brno II

Škol

31. 12.
2022

Spolupráce
města Brna
škol NNO a
organi ací
neformálního a
ájmového
v dělávání pro
nev hodněné
děti a ák
metodická
podpora města
Brna pro škol a
spolupracující
organizace
Krou k sociální
gramotnosti a
aktivního
občanství na ZŠ

Počet posk tnut ch
podpor bude doplněno
dle skutečnosti

Projekt MAP
Brno II

Počet krou ků na ZŠ

Projekt
Podpora

4.1.6

4.1.7
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OŠMT MMB

Škol

31. 12.
2022

OŠMT MMB

Škol
OŠMT MMB

31. 12.
2022

4. Implemen a n
4.1.Postup pro implementaci MPI
Postup implementace MPI v období
je identick s implementačními postup
v předchá ejícím období a reflektuje organi ační strukturu a předepsané postup nositele
Organizační schéma MPI:
Tři úrovně ří ení MPI
- Vedení statutárního města Brna v oblasti v dělávání
- OŠMT MMB
- Projektové t m ve spolupráci s OIEF MMB
Konzultační a metodická podpora Agentura

Administrativní kapacita MPI:
Vedení OŠMT MMB
Pracovníci pro oblast předškolního a ákladního v dělávání OŠMT MMB
Hlavní mana eři projektů statutárního města Brna v oblasti v dělávání pracovníci OIEF MMB
Koordinátoři aktivit a další odpovědné osob projektů města Brna v oblasti v dělávání
Reali ační t m jednotliv ch projektů v oblasti v dělávání
PS V dělávání při KPSVL

Komunikace nositele k MPI:
Zajištění informovanosti škol rodičů odborné i laické veřejnosti prostřednictvím komunikačních a
informačních nástrojů:
-

-

jednotliv ch škol pravodaje škol informační materiál pro rodiče na rodičovské schůzky,
informační nástěnk škol webové stránk škol apod
odboru školství mláde e a tělov chov Magistrátu města Brna informační e-mail Školní
pravodaj pravidelná metodická setkání pro vedení škol ve městě Brně časopis Metropolitan
přehlídka činnosti mateřsk ch škol oblastní kolo Mateřinka, veletrh ákladních škol www
stránk statutárního města Brna informační prostor ve webové aplikaci města Brna pro škol
informační kampaň, apod.
komunikačního plánu projektu MAP Brno II
dalších organi ací apojen ch do reali ace MPI

4.2.Prevence rizik
Pro realizaci MPI v období
jejich eliminaci:

2019 b la identifikována ní e uvedená ri ika a navr ena opatření na

a nedostatek finančních prostředků na reali aci aktivit MPI
opatření na eliminaci ri ik průbě ná komunikace s ŘO OP VVV a s Agenturou ve věci dotačních
příle itostí monitorování v ev OP VVV důsledná příprava projektov ch ádostí ve vhodn ch
v hlášen ch v vách průbě né hodnocení reali ace projektů města Brna v oblasti v dělávání
monitorování projektů jednotliv ch ákladních a mateřsk ch škol v ájemná informovanost a
komunikace s NNO a dalšími organi acemi o projektech města Brna a dalších organi ací
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odpovědnost OŠMT MMB OIEF MMB PS V dělávání KPSVL
b malé apojení škol do projektů zjednodušeného financování škol t v Šablon, z důvodu obav
z administrace projektů
opatření osvěta pro škol na metodick ch setkáních organi ovan ch OŠMT v u ití
informačních a komunikačních prostředků projektu MAP pomoc školám při pracování
projektov ch ádostí a práv o reali aci projektů
odpovědnost OŠMT MMB OIEF MMB
c nedostatek personálních kapacit pro reali aci aktivit projektů města Brna ejména v oblasti
personální podpor škol NNO a dalších organi ací
opatření spolupráce s Pedagogickou a Filozofickou fakultou MU Brno, mo nost spolupráce se
studenty pedagogick ch oborů spolupráce s ÚP osvěta na www stránkách škol a organi ací
OŠMT apod včasná informovanost škol a dalších apojen ch organi ací o reali aci a
potřebách budoucích projektů města Brna včasná informovanost škol vůči městu Brnu o
případn ch problémech v oblasti personálních kapacit
odpovědnost škol a apojené organi ace astřešující metodická podpora OŠMT
Na ákladě kušeností monitoringu MPI v období
2019 lze konstatovat e pro aktuální období
2020
stále přetrvává ri iko nedostatku finančních prostředků na reali aci aktivit MPI především
v oblasti personální podpor škol které l e financovat v OP VVV pou e v rámci projektů
jednodušeného financování t v Šablon Bohu el na ákladě nastaveného s stému financování
ejména menší škol e Šablon personální po ice v potřebné míře nemohou ískat případně mohou
e Šablon financovat personální podporu pou e na krátké období
Ri ikem které také přetrvává je i přes přijatá opatření nedostatek personálních kapacit pro reali aci
aktivit projektů na školách důvodu aktuální situace na trhu práce
Dík inten ivní metodické podpoře škol b lo eliminováno ri iko malého apojení škol do projektů
jednodušeného financování t v Šablon důvodu obav administrace projektů Na ákladě aktivit
OŠMT MMB se podařilo podpořit dosáhnout toho e téměř všechn škol ři ované statutárním
městem Brnem a jeho městsk mi částmi se do Šablon apojují

4.3.Popis realizace par ner k

pol pr ce

Na realizaci aktivit v MPI se statutárním městem Brnem spolupracují ejména
Základní a mateřské škol ři ované městem Brnem a jeho městsk mi částmi
Organi ace neformálního v dělávání které b l apojen do městsk ch projektů v oblasti
v dělávání v období
a které jsou apojen do projektu Podpora předškolního a
ákladního v dělávání ve městě Brně
Partnerské škol jin ch ři ovatelů
Zapojení škol a spolupracujících organi ací je v rámci projektů Podpora a MAP Brno II přesně
definováno v jednotliv ch klíčov ch aktivitách obou projektů
Spolupráce v aktivitách mimo uvedené projekt v chá í e ásad kter mi se řídí např bě ná
metodické podpora škol úrovně OŠMT MMB ka dodenní práce s dětmi a ák na apojen ch školách
spolupráce škol a partnersk ch organi ací s rodiči apod
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4.4.Moni oro

n a hodnocen pln n MPI

Evaluace MPI bude probíhat x ročně úrovně projektu Podpora předškolního a ákladního
v dělávání ve městě Brně
Odpovědn m subjektem bude OŠMT MMB shroma ďování podkladů a dat budou provádět členové
reali ačního t mu projektu ve spolupráci s koordinátor aktivit a dalšími odpovědn mi osobami
projektů statutárního města Brna v oblasti v dělávání přičem odborn mi garanty projekty jsou
ástupci vedení OŠMT MMB
Evaluace bude probíhat na všech ákladních a mateřsk ch školách v ne iskov ch a dalších
organi acích které jsou a budou zapojeny do aktivit MPI formou dota níkového šetření x ročně O
v sledcích šetření bude po jejich pracování odpovědn pracovník projektu koordinátor inklu e pro
obec informovat vedení OŠMT MMB a vedení PS V dělávání
Vedení PS V dělávání bude pravidelně informovat člen PS a ostatní aktér KPSVL o případn ch
průbě n ch i celkov ch ročních v sledcích evaluace MPI

5. Financo
Předpokládan

n MPI
rod financování je v d uveden u ka dého navrhovaného opatření v kapitole 3.3.

Me i nejčastější droje k reali aci plánovan ch aktivit patří
Projekt Podpora předškolního a ákladního v dělávání ve městě Brně Podpora
Vlastní droje statutárního města Brna na reali aci bě n ch aktivit OŠMT MMB a účelem
metodické podpor škol a v rámci projektů v oblasti v dělávání také dalších partnerů
Prostředk škol ejména v projektech jednodušeného financování případně vlastní droje
škol na reali aci bě n ch aktivit
Projekt Místní akční plán ro voje v dělávání ve městě Brně II MAP Brno II
K dalším drojům na financování aktivit mohou patřit prostředk organi ací neformálního v dělávání a
dalších subjektů které budou apojen do spolupráce se statutárním městem Brnem a školami např
z projektů těchto organi ací spon oring, apod.
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Odbor pro soci ln za le ov n (Agentura)

P loha . 7b Metodiky Koordinovan ho p stupu k sociáln vylou en m lokalitám verze 5.1

Vyjád en odboru pro sociáln za le ován (Agentura)
Ministerstva pro m stn rozvoj
k M stn mu plánu inkluze ve vzd láván obce Brno
verze 5.1

Žadatel o vyjádření stanoviska (obec):
BRNO

Místní plán inkluze ve vzdělávání (MPI) schválen dne:
11.12.2019

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR potvrzuje, že uvedený
Místní plán inkluze ve vzdělávání, který je platnou součástí/přílohou Strategického plánu pro sociální
začleňování pro lokalitu Brno schváleného zastupitelstvem zapojené obce Brno ve dne 11.12.2019
je v souladu s/se:
1. potřebami místního systému vzdělávání a zohledňuje potřeby zúčastněných aktér
vzdělávání;

v oblasti

2. platnou legislativou a je založen na inkluzivních principech v oblasti vzdělávání;
3. strategickými dokumenty MŠMT v oblasti vzdělávání, zejména strategií vzdělávací politiky ČR do
roku 2020, Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky na
období 2014-2020 a Akčním plánem pro inkluzivní vzdělávání 2016-2018;
4. zaměřením operačních program relevantních pro Koordinovaný přístup v sociálně vyloučených
lokalitách (Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání, Integrovaný regionální Operační program
a Operační program Zaměstnanost) a současně žádný z uvedených cíl a navržených opatření není
diskriminační.
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Odbor pro soci ln za le ov n (Agentura)

Vyjádření za odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, oddělení
regionálního centra východ zpracoval/a:

Dne 16.1.2020

Příjmení, jméno: Martina Dušková

Funkce: metodička inkluzivního vzdělávání

Potvrzení stanoviska ředitelem odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR:

Dne 20.1.2020

…………………………………
PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS.
Ředitel odboru pro sociální začleňování (Agentura)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
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