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1. Úvodní část  

1.1. Základní informace o nositeli 

1.1.1. Základní údaje o obci 

 Nositelem Místního plánu inkluze (MPI) jsou Jindřichovice pod Smrkem. Obec má 655 obyvatel. Leží 

376 m. n. m., na zhruba 20 km2, v severovýchodním cípu Frýdlantského výběžku, který se řadí k nejvíce 

znevýhodněným regionům ČR. Polovinou svého obvodu hraničí Jindřichovice s Polskem, se kterým nejsou 

propojeny silnicí, ani železnicí. Zastupitelstvo obce má 8 členů. Obec spadá jednak do správní působnosti 

ORP Frýdlant, výkonem státní správy je v oblasti sociálních věcí v Jindřichovicích pověřen městský úřad 

v Novém Městě pod Smrkem (jako úřad II. typu). Nové Město je zároveň nejbližším městem (s 3700 

obyvateli), vzdáleným od Jindřichovic 7,5 km. Frýdlant (7500 obyvatel) je vzdálený 14 km. Krajské město 

Liberec je vzdáleno 35 km. Životní podmínky v Jindřichovicích jsou silně ovlivněny příhraničním 

charakterem území (tzv. trojmezí či trojzemí) a jeho periferní polohou vzhledem ke zbytku republiky. 

Blízkost Jizerských hor, přirozené jižní hranice Frýdlantského výběžku, na jednu stranu zvyšuje atraktivitu 

obcí, na druhou posiluje izolaci od zbytku Libereckého kraje a ČR.  

1.1.2. Role a očekávání města v oblasti vzdělávání 

V oblasti vzdělávání jsme již v obci vyčerpali své možnosti a nápady při práci s rodinami 

ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. V rámci MPI chceme rozvinout 

v oblasti vzdělání další postupy a metody dle doporučení Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR 

(Agentura). Našim cílem je jednak podpořit školu v jejím inkluzivním úsilí, jednak usilujeme o to, aby se 

vzdělávání neomezovalo jen na povinnou školní docházku. Záleží nám na tom, abychom byli schopni 

dětem a mládeži v obci nabídnout kvalitní a atraktivní volnočasový program, neboť možnosti malé obce 

jsou nejen v této oblasti značně omezené. Zároveň bychom byli rádi, kdyby se nám povedlo zlepšit 

spolupráci s nově přistěhovanými rodinami a vtáhnout je do dění v obci. Situace v obci je velmi 

specifická, protože zde lze vysledovat tři skupiny obyvatel: místní „starousedlíky“, kteří zde žijí převážně 

od konce 2. světové války, dále skupinu vzdělaných, alternativně zaměřených lidí přicházejících z měst 

a zakládajích zde rodiny, a nakonec skupinu ohroženou sociálním vyloučením, často romského původu. 

Chceme podpořit děti všech uvedených skupin s jejich specifickými požadavky na vzdělávání. 

1.1.3. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 

Jindřichovice se s činností Agentury pro sociální začleňování (ASZ) seznámily jednak prostřednictvím 

společných pracovních skupin Místního akčního plánu vzdělávání Frýdlantsko a ASZ a jiných akcí Místního 

akčního plánu vzdělávání (MAP) v území, jichž se ASZ prostřednictvím lokálních konzultantů účastnila. 

Další propojující platformou byly pracovní skupiny Místní akční skupiny Frýdlantsko (MAS) a ASZ „Rodina, 

děti, mládež“, které tvoří společný prostor pro seznámení a navázání spolupráce mezi školami, sociálními 

a dalšími službami v území, které podporují děti, mládež, rodinu, případně samotné školy a pedagogy. 

Také Středisko výchovné péče (SVP) Frýdlant vytvářelo prostor pro setkání, jichž se účastnili jak ředitelé 

a pedagogové škol ve výběžku, tak zástupci ASZ.  

 

 



 
 

Materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a 
kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz 

 

 

 

Ředitelka Základní a mateřské školy Jindřichovice pod Smrkem, která byla vedoucí řídícího výboru MAP I, 

znala aktivity ASZ v obcích a školách Lokálního partnerství Frýdlantsko (LP), průběh a dopady inkluzivních 

vzdělávacích projektů „Na jedné lodi“ a „Žijeme tu spolu“ a na základě obeznámenosti s nimi formulovala 

problémy a potřeby, které v oblasti inkluze má ZŠ a MŠ Jindřichovice. Oslovila se zájmem o spolupráci 

s ASZ starostu obce a obec podala žádost o vzdálenou dílčí podporu v oblasti vzdělávání (dále VDP) v létě 

2019. Krajský koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců doporučil žádost Jindřichovic 

o VDP ke schválení. Žádost byla schválena Monitorovacím výborem ASZ. 

1.2.  Postup tvorby MPI  

Východiskem plánování v oblasti vzdělávání byly stávající dokumenty MAP, jehož jsou Jindřichovice 

aktivním členem, Komunitní plán sociálních služeb Frýdlantska a do určité míry také MPI LP Frýdlantsko 

2019-2022, jelikož situace v obcích a školách je napříč výběžkem velmi podobná. Tím bylo kromě jiného 

zaručeno efektivní využití všech poznatků o potřebách a možnostech řešení, které se projednávaly 

v jednotlivých pracovních skupinách MAP, MAS i LP Frýdlantsko. Celkově pak MPI Jindřichovic vznikal 

ve spolupráci obce, školy, MAP, MASi a ASZ na společných setkáních aktérů a finální verze byla 

připomínkována a komentována v elektronické podobě. Při získávání dat byla použita metoda desk-

 research a SWOT analýza. SWOT analýza Jindřichovic byla vypracována v rámci pracovních setkání 

k tvorbě MPI a opírala se o již existující SWOT analýzu Místního akčního plánu, která byla výstupem 

pracovních skupin MAP, SWOT analýzu MPI 2019-2022 a analytickou část Komunitního plánu sociálních 

služeb. 

1.2.1. Hlavní aktéři při tvorbě MPI Jindřichovice pod Smrkem 

ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o.: podílí se na PS vzdělávání, realizuje projekty a aktivity 

zaměřené na inkluzi a práci se socioekonomicky a kulturně odlišnými dětmi a rodinami, soustředí se na 

vzdělávací aktivity ve škole, je hlavním partnerem při spolupráci s ASZ. 

Obec Jindřichovice pod Smrkem: podílí se na PS vzdělávání, spolupracuje se subjekty v obci, podporuje 

finančně i nefinančně aktivity zaměřené na vzdělávání, osloví další případné partnery v podobě NNO v 

obci, které nějakým způsobem pracují s dětmi, k možnostem proinkluzivní spolupráce.  

MAS Frýdlantsko, z.s.: podílí se na PS vzdělávání, realizuje projekt OP VVV zaměřený na inkluzivní aktivity 

ve výběžku, zahrnuje aktivity v Jindřichovicích pod společný projekt. 

1.3. Hlavní cíle MPI v lokalitě 

1.3.1. Dlouhodobá vize lokality 

Všichni aktéři v oblasti vzdělávání v Jindřichovicích pod Smrkem budou poskytovat a podporovat kvalitní 

vzdělání pro všechny děti a žáky bez rozdílů v míře jejich nadání, sociálním či rodinném zázemí, etnickém 

původu, zdravotním stavu apod. v nesegregujícím prostředí. Vzdělávací soustava bude pro tento úkol 

adekvátně nastavená a materiálně i personálně připravená. 
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1.3.2. Souhrn hlavních cílů ze strategické části 

MPI si za cíl klade systematizovat opatření na podporu inkluzivního vzdělávání v obci v rámci 

místní vzdělávací soustavy. Záměrem je hledat a najít způsoby, jak podpořit ve škole a v místních 

organizacích takové vzdělávací metody, přístupy a organizační postupy, které zamezí dalšímu 

sociálnímu vyloučení místních dětí a žáků ve vzdělávání. 

1.4.  Komunikační a osvětové aktivity  

MPI vzniká na základě poznatků a výsledků jednání pracovních skupin MAS, MAP a ASZ i LP. 

Do pracovních skupin jsou aktivně zapojeni zástupci odborné i laické veřejnosti a zástupci samospráv. 

Odbornou veřejnost představují pedagogové, sociální a komunitní pracovníci, speciální pedagogové - 

etopedi, psychologové a terapeuti pracující s dětmi, mládeží a rodinou.  Laickou veřejnost představují 

především rodiče. Již na samém počátku MPI tedy stojí široké spektrum aktérů. Zapojení aktérů již 

na samém počátku má jednak zajistit jejich zainteresovanost na samotné realizaci MPI, jednak právě 

šíření informací skrze zapojené aktéry dál široké veřejnosti, a to tím nejpřirozenějším způsobem – ústním 

předáním. 

Jednou z možností, jak zlepšit obraz inkluzivního vzdělávání, jenž je negativně zatížen mediálními mýty, je 

předávání příkladů dobré praxe v rámci obou platforem. Díky spolupráci s ASZ, která dále spolupracuje 

s mnoha obcemi v ČR, je možné zajistit předávání široké škály příkladů dobré praxe z pohledu různých 

aktérů, konkrétně z pohledu škol, obcí, veřejnosti i neziskových organizací. 

Jednou z plánovaných osvětových aktivit jsou články s tuzemskými a zahraničními příklady dobré praxe, 

s uvedením spojitosti a možného přenesení do místních podmínek. Prostor pro zveřejnění článků je 

na internetových stránkách a sociálních sítích Frýdlantska a Jindřichovic a v místním zpravodaji.ii 

Těmito dvěma základními kanály – ústním předáním a články na webech avizujícími aktivity a dění 

na Frýdlantsku bude zajištěno základní šíření informací o realizaci MPI a dopadech jeho cílů a opatření, 

a to jak v řadách laické, tak odborné veřejnosti. 

Nezbytné je také zaměřit se specificky na rodiče dětí, a to jak ty, kteří žijí v sociálním vyloučení nebo jsou 

sociálním vyloučením ohroženy, tak na ostatní rodiče, na úrovni školy. Personál MŠ a ZŠ byl již z velké 

části proškolen ve specificích práce a komunikace s rodinami sociálně vyloučenými či sociálním 

vyloučením ohroženými, komunikaci a práci s rodiči obecně, a dále se v této oblasti vzdělává. 

Samozřejmostí a součástí komunikačních aktivit je kvalitní komunikace inkluzivních opatření a principů 

inkluzivního vzdělávání v rámci dětských kolektivů v MŠ a ZŠ.  

Cílem komunikace a osvěty je: 

1. Zvýšit  povědomí široké veřejnosti o inkluzivním vzdělávání jako kvalitním vzdělávání, které 

se týká všech dětí, jeho smyslu a dopadech. 

2. Předávat potřebné informace rodičům o průběhu vzdělávání dětí a možnostech jejich dalšího 

rozvoje. 

3. Informovat o aktuálních tématech a problémech mezi organizacemi zapojenými  do vzdělávání 

v lokalitě, informovat je o nových přístupech a proinkluzivních opatřeních, o příkladech dobré praxe. 

4. Komunikovat naplňování MPI a dopady jeho realizace v Jindřichovicích. 
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2. Analytická část 

2.1. Užité zdroje a metody práce pro analytickou část 

Jak již bylo zmíněno, jako zdroj dat pro analytickou část byly použity následující analytické a strategické 

dokumenty: Místní akční plán vzdělávání ORP Frýdlant,iii Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu 

Frýdlantsko 2020-2023,iv Strategický plán sociálního začleňování 2018-2020,v Strategie CLLD Frýdlantsko 

2020,vi Strategie Frýdlantsko 2030 (SCLLD),vii MPI Frýdlantsko 2019-2022, Situační analýza Frýdlantskoviii  

Sběr dat probíhal formou desk-research a formou pracovních skupin a setkání. Dalšími zdroji dat byly 

pracovní setkání k MPI Jindřichovice pod Smrkem a pracovní skupiny MAP, ASZ a MAS k situaci 

vzdělávání ve Frýdlantském výběžku. 

2.2. Popisná část 

2.2.1. MŠ a ZŠ v Jindřichovicích pod Smrkem 

Obec zřizuje Základní školu a mateřskou školu Jindřichovice pod Smrkem, p. o.  

MŠ a ZŠ navštěvuje cca 1/3 dětí a žáků Romského původu. V oblasti podpůrných opatření se nejčastěji 

jedná o poruchy učení, žáky ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí či rozvrácených rodin. 

Se žáky kromě pedagogů pracují asistenti pedagoga a lektorka metody FIE (Feuersteinovo instrumentální 

obohacování). 

V obci nejsou dostupné služby klinického logopeda, škola má pouze logopedického asistenta. Dále má 

škola školní družinu, kterou navštěvuje 24 žáků. Škola je velmi aktivní a snaží se v co největší míře 

vynahradit svým žákům a rodičům geografickou odloučenost regionu. Zapojuje se do vzdělávacích 

projektů, realizuje vlastní šablony OP VVV a je aktivní při spolupráci škol v MAP II. Učitelé se zapojili 

i do mezinárodních výjezdů Erasmus+. Škola využívá moderní výukové metody jako např. Hejného 

matematiku, věnuje se environmentální výuce a soustředí se i na dobrou spolupráci s rodiči. Specificky 

se zaměřuje na inkluzi a podporu žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí a usiluje o to, aby aktivity školy včetně kroužků byly bezplatné a dostupné pro každého. 

Ve škole funguje sehraný a poměrně široký učitelský tým a škola umí využívat externí podporu - zapojuje 

se do dalšího vzdělávání, spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a speciálním pedagogem 

(práce metodou FIE). 

V rámci MPI plánuje škola získat speciálního pedagoga na 0,4-0,5 úvazku, asistenta pro komunikaci 

s Romskými rodinami (ideálně z místní komunity), absolvovat další vzdělávání zaměřené na inkluzi a práci 

s heterogenním kolektivem a podpořit více volnočasových aktivit v obci. Chce se zaměřit rovněž 

na včasnou práci s rodinami již od předškolního vzdělávání a využití metod rozvoje prosociálního chování 

jako je Persona Dolls apod. 

Škola v rámci své činnosti realizuje mnoho aktivit a funguje spíše jako komunitní škola s akcemi, které 

přesahují běžnou vzdělávací činnost. Pracovníkům školy by velmi pomohlo, kdyby část volnočasových 

aktivit mohly realizovat další subjekty a doplnit tak nabídku a možnosti školy zvláště při práci se žáky 

z vyloučených lokalit. Nejbližší druhý stupeň základního vzdělávání se nachází v Novém Městě 

pod Smrkem, další možností volby pro 2. stupňové děti je ZŠ ve Frýdlantu, s nímž má obec přímé spojení. 

V Jindřichovicích citelně chybí organizace zaměřená na volnočasové aktivity dětí ve věku 2. stupně 

základního vzdělávání, případně na žáky středního stupně vzdělávání. 
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Podrobné informace k  fungování ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. (data za rok 2019/20).  

MŠ a ZŠ v Jindřichovicích pod Smrkem MŠ ZŠ 

Specializace (pokud se škola profiluje) Jedná se o běžnou MŠ a ZŠ, která se nijak nespecializuje 

Vize školy (z webu, podle ředitele, ze ŠVP)  Škola s individuálním přístupem k žákům 

Specifika podle ŠVP (oblasti, na které je 

kladen důraz)  

Inkluze, podpora čtenářské a matematické gramotnosti  

Max. kapacita 28 70 

Aktuální počet žáků MŠ 22 28 + 6 žáků v individuálním 

vzdělávání 

Počet speciálních tříd/počet dětí/ročník -  

Počet dětí na třídu/pedagoga 11 9 

Trend ve vývoji počtu žáků Stabilní Kolísavý  

Počet dětí SVP  10 14 

Podpůrná opatření 1. stupně 9 7 

Podpůrná opatření 2. stupně 0 1 

Podpůrná opatření 3.  1 6 

Podpůrná opatření 4. – 5 stupně -  

Počet dětí s odlišným mateřským jazykem 4  

Odhad dětí se sociálním znevýhodněním 16 20 

Počet pedagogů 2 MŠ 6 ZŠ na částečné úvazky (celých 

úvazků 3,5) 

Psycholog/ Speciální pedagog/ Sociální 

pracovník 

- - 

Asistent pedagoga /úvazek/počet osob 1 celý úvazek 3/ 2,5 úvazku 

Školní asistent/úvazek/osoba  1/0,3 úvazku 

Přípravná třída - - 

Neomluvené hodiny  10 hodin/žák ve školním roce 

2018/19 

Opakování ročníku  0 

Předčasné odchody/ přestup  0/ 4  z důvodu jiné spádové školy, 

3 do domácího vzdělávání (1. 

stupeň do 5. ročníku) 

Formy hodnocení uplatňované na celé 

škole 

Slovní hodnocení 

Speciální metody uplatňované na celé 

škole 

FIE, Hejného matematika, Maxík, RWCT, Abaku... 

Formy sdílení informací nad rámec porad 

pedagogického sboru  

Aktivní účast na vzdělávání a projektech MAP 

Metody zpětné vazby pedagogů 

systematicky podporované ředitelem 

(mentoring, supervize, balint, kazuistické 

skupiny, hospitace, náslechy) 

Náslechy, kolegiální podpora – vzájemné sdílení 

Portfólia  Učitelé si vedou pedagogické portfolio, od 1. třídy 

vedeme žákovské portfolio 
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Projekty (název a stručný popis pro koho 

a na co je projekt zaměřený)  

Map Frýdlantsko II 

Jindřichovice pod Smrkem II – šablony II 

Prevence (pouze pokud je na ni kladen 

specifický důraz nebo je něčím 

nestandardní)  

Měsíční a celoroční tematické preventivní projekty 

Volnočasové aktivity poskytované 

školou/platby 

 8 kroužků každý rok ve spolupráci 

s externisty. Ale fungování 

kroužků je nestabilní. Platby jsou 

jen za materiál 

Pravidelné akce školy pro rodiče (účast 

rodin SVL) 

Ve školce 4x ročně rukodělné dílny pro rodiče, 3x ročně 

besídky pro školku i školu 

Třídní schůzky – forma a četnost v MŠ 2x ročně 

hromadné, dle 

potřeby 

individuální setkání 

Hromadné třídní schůzky 2x 

ročně, 2x ročně individuální – 

tripartita 

Webové stránky – dostupnost informací https://www.jindrichovice.cz/cs/web/skola-a-skolka/ 

Komunikace s rodiči (web, ŽK, bakalář 

atd.) 

Škola online pro ZŠ, Facebook 

Materiální vybavení (co schází z pohledu 

ředitelů a odlišnosti ve vztahu k síti škol 

ve větší lokalitě) 

Schází odpočinková zóna a sborovna, chybí knihovna, 

pro MŠ chybí zázemí 

Specifika podle zpráv ČŠI Zpráva 2016: Složením žáků z větší části ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a s mnoha žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami (dále „SVP“) s 

různým druhem postižení patří mezi inkluzivní školy. 

2.2.2. Další organizace působící ve vzdělávání v Jindřichovicích a okolí 

Kromě MŠ a ZŠ zřizované obcí působí při skanzenu v Jindřichovicích neformální škola Lunariaix, která 

pořádá třikrát týdně setkání pro žáky v domácím vzdělávání. Ve školním roce 2019/20 se v Lunarii 

setkává 18 žáků, z toho tři ze 2. stupně a 15 žáků z 1. stupně. Žáci jsou z různých obcí regionu i celé 

republiky, ale 1/3 je přímo z Jindřichovic. Žádný žák není romského původu. Účast na programu není 

nijak drahá a nejedná se tedy o žádnou skrytou soukromou školu, přesto můžeme říci, že trend domácího 

vzdělávání plní v obci určitou segregační funkci. 

V obci je rovněž aktivní spolek Svoboda učeníx, který se celorepublikově zaměřuje na metodu tzv. 

unschoolingu. Svoboda učení se zaměřuje spíše na celorepublikovou osvětu, semináře a workshopy 

pro rodiče s dětmi. Nevyvíjí vlastní vzdělávací činnost v obci.  

Oba tyto spolky se školou spolupracují jen málo a nejsou příliš kompatibilní s běžným vzdělávacím 

systémem – spíše se vůči němu vymezují. Na pracovní skupiny týkající se vzdělávání v rámci MAP oba 

spolky nedochází a nejsou nijak aktivní v oblasti inkluze.  

Od podzimu 2019 má být v obci realizováno komunitní centrum díky projektu Místní akční skupiny 

Frýdlantsko, z výzvy Operačního program Zaměstnanost, v jehož rámci bude řešena cílová skupina 15+. 

Na tomto projektu se partnersky podílí spolek Mantuliexi . Není však možné v takovém projektu řešit 

vzdělávání a aktivity pro děti a mládež do 15 let. Rádi bychom však hledali způsob, jak v komunitním 

centru poskytnout prostor a podporu i jim. Od září 2016 do října 2018 fungoval v obci M-klub pro 

odpolední aktivity dětí ze sociálně vyloučených rodin ve věku 6-26 let. Od roku 2018 byl jeho provoz 

přerušen, jelikož chyběly lidské a finanční zdroje k jeho fungování. Klub navštěvovaly především romské

https://www.jindrichovice.cz/cs/web/skola-a-skolka/
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 děti a mládež, během jeho fungování se jak z pohledu obce, tak podle zpětné vazby občanů znatelně 

snížil vandalismus, ubyly potyčky ve veřejném prostoru. Sdružení Mantulie, které klub provozovalo, 

organizovalo či se podílelo na realizaci několika komunitních akcí v obci. 

Děti a žáci z Jindřichovic mají možnost využívat Středisko volného času v Novém městě pod Smrkemxii 

a Základní uměleckou školu v Novém Městě pod Smrkemxiii. Ve Frýdlantském výběžku rovněž od roku 

2016 působí ve vzdělávání liberecká pobočka organizace Člověk v tísni o. p. s., která se věnuje nejen 

sociální práci, ale také doučování žáků v rodinách. Vzhledem k tomu, že projekty této organizace jsou 

obvykle vázány na spolupráci obce s ASZ, nebylo dosud možné tyto služby využít, ačkoliv jsou v obci 

potřebné a žádané. 

Přestože je nabídka podpůrných organizací pro oblast vzdělávání poměrně široká, v praxi existují pro její 

využívání mnohé limity (různé cílové skupiny, které spolu nekomunikují, omezená doba fungování, 

špatné dopravní spojení apod.). 

2.2.3. Školská poradenská zařízení a MAS Frýdlantsko, z. s. 

Středisko výchovné péče Frýdlant (dále SVP Frýdlant) 

SVP Frýdlant je školské zařízení, které je součástí Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné 

péče a základní školy, Liberec. Jeho provoz spolufinancuje dobrovolný svazek obcí Mikroregion 

Frýdlantsko. SVP Frýdlant nabízí podporu a pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám ve složitých  

životních situacích prostřednictvím výchovného a psychologického poradenství. Poskytuje individuální, 

párovou a rodinnou terapii, krizovou intervenci široké veřejnosti, v indikovaných případech i odborná 

psychologická a speciálně pedagogická vyšetření. Metodicky podporují školy a pedagogické pracovníky.xiv 

Za školní rok 2017/18 mělo SVP Frýdlant pět klientů z Jindřichovic pod Smrkem, všichni klienti byli 

vzděláváni v Jindřichovicích.xv Škola se SVP aktivně spolupracuje při řešení problémů. 

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec (dále PPP) 

Pedagogicko-psychologická poradna, p. o. je školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem 

a zařazené v rejstříku škol a školských zařízení. Poradna poskytuje služby celému libereckému okresu. 

Celková kapacita poradny je 25 800 dětí, žáků a studentů.  

Poradna má pobočku ve Frýdlantu. Poskytuje ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické 

poradenství, mj. posouzení vývoje dětí předškolního věku, včetně zjišťování připravenosti dětí 

na  povinnou školní docházku a následného doporučení pro vzdělávání. Poskytuje také poradenství 

a  diagnostiku v oblasti výukových obtíží.  

Frýdlantské pracoviště zaměstnává dvě speciální pedagožky. Poradna nabízí metodické vedení 

a metodická setkání pro výchovné poradce a metodiky prevence v libereckém okresu. 

Speciálně-pedagogická centra (SPC) 

V Libereckém kraji jsou speciálně pedagogická centra v Liberci, Jablonci a Semilech. V Liberci se nacházejí 

SPC zaměřená na vady řeči a sluchu, zrakové postižení a tělesné postižení. 

V Jablonci nad Nisou funguje SPC zaměřené na mentální postižení a kombinované vady. Pedagogicko-

psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Semily, p.o. má pracoviště v Semilech, Turnově 

a Lomnici nad Popelkou. V Semilech má PPP-SPC stabilně jednoho psychologa, čtyři speciální pedagogy 

a jednoho sociálního pracovníka; dva psychologové poskytují službu střídavě v Semilech, Lomnici 

nad Popelkou a v Turnově, jeden speciální pedagog je stálým pracovníkem turnovské pobočky. SPC je 

zaměřené na poruchy autistického spektra a mentální postižení. 
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Orgán sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD), MěÚ Frýdlant 

Funguje pro celé SO ORP a je součástí městského úřadu ve Frýdlantě. V případě opakovaného výskytu 

evidovaných sociálně patologických jevů u dětí a mládeže spolupracují pracovníci OSPOD s dalšími 

institucemi zajišťujícími ústavní výchovu, dále se soudy, PČR, PMS, SVP, DDÚ apod. V aktivní evidenci má 

kurátor průměrně přes padesát spisů, z toho sedm nezletilých s nařízenou ústavní výchovou 

pro závadové chování. OSPOD v ORP Frýdlant jako celek má v evidenci přes čtyřicet dětí v ústavních 

zařízeních. Škola v Jindřichovicích s OSPOD aktivně spolupracuje v případě potřeby. 

MAS Frýdlantsko z. s. 

Místní akční skupina realizuje v regionu projekt MAP Frýdlantsko II. V jeho rámci aktivně podporuje školy 

a pedagogy v jejich činnosti, organizuje pracovní skupiny, sdílení zkušeností, konference apod. 

Na spolupráci v MAP se podílí téměř všichni aktéři ve vzdělávání v regionu (celkem 14 MŠ a 14 ZŠ, 2 SŠ, 

2 DDM, 2 ZUŠ). MAS Frýdlantsko rovněž školám zajišťuje tzv. animaci šablon a angažuje se i jinak 

v získávání finančních prostředků pro zkvalitňování vzdělávání v regionu. Mimo jiné je MAS Frýdlantsko 

nositelem Lokálního partnerství Frýdlantsko a organizace iniciovala i přistoupení Jindřichovic do vzdálené 

podpory. ZŠ Jindřichovice s MAP Frýdlantsko spolupracuje velmi intenzivně. 

2.2.4. Hodnocení MŠ a ZŠ vzdělávání v Jindřichovicích dle pracovních skupin a dotazníkového 

šetření MŠMT 

Škola vyplnila dotazníkové šetření již v roce 2018. Přikládáme výstupy uplatnitelné v šablonách II i v MPI. 

 

Mateřská škola 
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Základní škola 

 
 

Školní družina 
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V rámci projektu MAP i MAP Frýdlantsko II se schází pracovní skupiny k různým tématům. Pedagogičtí 

pracovníci MŠ a  ZŠ  v Jindřichovicích pod Smrkem jsou při realizaci MAP aktivní a připomínkují 

i předkládané materiály a data. Níže uvedené závěry vychází z jednání pracovních skupin a ze závěrů 

dotazníkového šetření MŠMT. 

2.2.5. Faktory ovlivňující možnosti vzdělávání v obci 

Úhelným kamenem posilujícím vyloučenost obyvatel a zhoršující možnosti vzdělávání je velmi omezená 

dopravní dostupnost. Cesta autem z Jindřichovic do Frýdlantu trvá ca. 20 minut; autobusem 23-40 

minut, přímým vlakovým spojením dokonce ¾ hodinu. Pokud člověk nevlastní auto, což je u obyvatel 

sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením častá situace, má cesta do nedalekého 

Frýdlantu poměrně vysoký práh ve smyslu časových a finančních nákladů. Přímý spoj Jindřichovice-

Frýdlant jede ve špičce 1krát v hodině, mimo špičku 1krát za dvě hodiny; mimo přímé spoje je možné jet 

s přestupy, jedna cesta zabere průměrně hodinu, někdy také až 1,5 hodiny (na vzdálenost 14 km). Jízdné 

za jednotlivou jízdu beze slev je 25-43 Kč. Cesta tam a zpět za lékařem nebo na úřad do Frýdlantu vyjde 

dospělého člověka beze slev na 50-86 Kč, cestuje-li s dítětem či dětmi, může ho jízda stát i 100 a více 

korun. Pro nízkopříjmové rodiny a jednotlivce představuje podobný náklad značný zásah do rozpočtu. 

Cena jednotlivé jízdy Jindřichovice-Nové Město pod Smrkem není překvapivě výrazně levnější – beze 

slevy se její výše na dospělou osobu pohybuje v rozmezí 20-23 Kč. U dětí 6-18 let je cena výrazně nižší, 

pokud však dítě dojíždí na 2. stupeň, jezdí tam a zpět denně: cena za jednotlivou jízdu je 5 Kč beze slevy, 

dojíždění dětí s sebou navíc nese různá rizika. 

 

 

Frýdlantsko a obzvláště Novoměstsko, k němuž se Jindřichovice řadí, se dlouhodobě potýká s nejvyšší 

mírou nezaměstnanosti v  rámci LK. V dubnu 2019 byla v Jindřichovicích nezaměstnanost 5,9 % proti 

2,88 % nezaměstnanosti v LK a 3,16% nezaměstnanosti libereckého okresu. Obec je tak třetí v pořadí 

s nejvyšší nezaměstnaností v  Libereckém kraji. S oblastí zaměstnanosti souvisejí také zdejší nízké 

průměrné mzdy. Dojíždí-li navíc člověk za prací do jiných obcí výběžku případně do Liberce, výrazně 

se  zvyšují jeho náklady na dopravu. Dalším typickým a přitěžujícím faktorem a současně ukazatelem 
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sociálního vyloučení je předluženost obyvatelstva. Frýdlantsko jako celek patří v oblasti předluženosti 

k republikovému nadprůměru s 18 % obyvatel v exekuci (celorepublikový průměr je 10 %). V roce 2017 

mělo v Jindřichovicích pod Smrkem exekuci 21% obyvatel, průměrný počet exekucí na osobu byl 5,2 

a celkový počet exekucí byl 579, přičemž poměrně vysoký podíl tvoří exekuce u osob ve věku 18 - 29 let: 

1 % tvoří děti a mladiství, 19 % právě lidé ve věku 18-29 let. Vzhledem k oblasti vzdělávání a výchovy je 

u  této skupiny podstatný předpoklad, že část dluhů vznikla již před 18 rokem věku, tj. v dětství a mladém 

věku. Specificky ohroženou skupinu exekuovaných představují senioři, 5 % ze všech exekucí v obci je 

vedeno právě na ně. 

Klíčovou oblastí indikující i posilující sociální vyloučení je oblast zdravotní péče. Jak potvrdil výzkum ASZ 

v oblasti dostupnosti zdraví v roce 2018, kapacity pediatrů a zubařů v území byly překročeny i dvojnásob 

a v současné době již ani pediatři, ani zubaři nepřijímají nové pacienty. Naprosto nedostačující jsou 

kapacity oftalmologa, endokrinologa. V celém výběžku chybí dermatolog a dětský psychiatr, což hraje 

velkou roli v dalších možnostech péče a vzdělávání u dětí s psychiatrickým onemocněním. Dojíždění 

za lékaři do Liberce z okrajových částí Frýdlantska zabere podle výzkumu často i celý pracovní den, navíc, 

jak napovídá výčet cen za hromadnou dopravu, náklady na cestu mohou být pro mnoho lidí velkým 

problémem. Cestu může komplikovat počasí, nemluvě o zdravotním stavu nemocného a případných 

prodlevách při přestupech.  

Podle Zprávy o stavu romské menšiny za rok 2018 nebyla v rámci obce s rozšířenou působností Frýdlant 

zaznamenána změna počtu obyvatel romské menšiny. Zpráva nicméně potvrzuje v území dlouhodobě 

vnímaný fenomén zvýšené migrace Romů mezi jednotlivými obcemi ORP Frýdlant, což je jeden z důvodů, 

proč je potřeba řešit situaci u nás systematickou a kontinuální spoluprací mezi obcemi za metodické 

podpory odborníků. Na území ORP se podle Zprávy nachází celkem 28 vyloučených lokalit a celkem 

958 obyvatel žijících v sociálním vyloučení. Sociální odbor identifikuje v roce 2018 v Jindřichovicích 

pod Smrkem dva sociálně vyloučené domy v soukromém vlastnictví se zhruba 20 romskými obyvateli. 

V obci žije celkem asi 60 Romů, polovinu z nich tvoří děti a mladí lidé. Odbor sociálních věcí ORP (OSV 

ORP) má na celé území pouze 0,1 úvazku romského pracovníka, a to v rámci širšího úvazku sociálního 

pracovníka OSV ORP.  

2.2.6. SWOT analýza  

Silné stránky v oblasti vzdělávání v Jindřichovicích 

● Dostupnost mateřské školy a 1. stupně ZŠ a dobrá kapacita  

● Profesionální sbor a ochota zaměstnanců se dále vzdělávat: škola se aktivně zapojuje 

do  projektů, i mezinárodních a dění v regionu, využívá možnosti vzdělávacích organizací. 

● Velmi dobrá kvalita vzdělávání dle ČŠI (2016) 

● Působení NNO Mantulie a fungování odpoledního M-klubu v minulých letech 

● Dobré vztahy s většinou rodičů, jejichž děti navštěvují MŠ a ZŠ 

● Propojení MŠ s malotřídní základní školou, obě školy sídlí v jedné budově a znalost prostředí 

dětem usnadňuje přechod do školy.  

● Individuální a proinkluzivní přístup pedagogů školy. Usilování o to, aby každý žák mohl dosáhnout 

svého maxima. 

Slabé stránky a problémy k řešení  

● Děti mladší pěti let, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou zdravotně postižené, 

často do MŠ vůbec nenastupují a nejsou pak připraveny na vstup do procesu vzdělávání 

na  základní škole.xvi  
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● Rodiny ohrožené sociálním vyloučením se často stěhují mezi obcemi – je proto těžké navázat 

s rodinami dlouhodobější spolupráci a zlepšovat podmínky dětí a žáků. 

● Nedaří se komunikovat s rodinami a dětmi ze SVL. 

● Ve škole chybí kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, personál na ZŠ má často jen částečný úvazek. 

● Dětem a žákům, kteří nastupují do školy a pocházejí z nestandardního sociálního prostředí, často 

chybí základní prosociální, kognitivní a emoční dovednosti, aby byli schopni dobře nastartovat 

a  v budoucnu zvládnout proces učení. 

● Nestabilní financování volnočasových aktivit, nedostatek volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

● Stoupá počet dětí vyžadujících podpůrná opatření a specializovanou péči. 

● V rámci dotazníkového šetření po skončení šablon I vyšly škole tyto oblasti ke zlepšení: Podpora 

inkluzivního vzdělávání v MŠ (sebehodnocení 2,79), Podpora kariérového poradenství na ZŠ 

(průměrné hodnocení 1), schopnost práce s digitálními technologiemi (hodnocení 2,38) ve školní 

družině. 

Příležitosti 

● Vzhledem k úbytku starších dětí způsobených demografickým vývojem, je ze strany vedení MŠ 

vnímán nástup již dvouletých dětí do MŠ jako příležitost. 

● Škola je vzhledem ke své kapacitě otevřena individuálnímu vzdělávání dětí a žáků. 

● Je možné využít dostupných odborníků v regionu pro individuální podporu dětí. 

● Aktivnější rodiče vítají nabídku odpoledních aktivit pro děti a žáky, sami jsou ochotni účastnit 

se vzdělávacích akcí. 

● Mnoho rodičů ze sociálně vyloučeného prostředí má k instituci školy nedůvěru a trpí vlastními 

traumaty ze svého školního vzdělávání. Vidíme příležitost v možnosti budovat důvěru mezi 

těmito rodiči prostřednictvím koordinátora pro rodiče a tím také zvyšovat informovanost rodičů 

o vzdělávání. 

Rizika a ohrožení 

● V obci vznikla v minulých letech tzv. „svobodná škola Lunaria“, která sdružuje žáky v domácím 

vzdělávání. Jedná se často o žáky motivovaných a vzdělaných rodičů, kteří režim malotřídní malé 

školy považují za omezující a vyčleňují tak své žáky z hlavního vzdělávacího proudu. Tím vzniká 

problém s naplněností ZŠ (6 dětí z 1. stupně v obci ZŠ nenavštěvuje). 

● U rodičů, jejichž děti nenavštěvují MŠ, účastníci hodnotí jako riziko nedostatečný zájem rodičů 

a neochotu podřídit se režimu předškolního zařízení (každodenní docházka). Zde se jeví jako 

nezbytná spolupráce s rodiči přímo v terénu. 

● Jako bariéru docházky dětí do MŠ hodnotí učitelé, vedení MŠ i sociální odbor také platby 

za stravování. Některé MŠ již využívají podpůrných grantů na stravování v MŠ, ovšem sociální 

odbor ve Frýdlantu opakovaně narazil na nechuť či nezájem cílové skupiny o tuto formu podpory.  

● Z důvodu přetíženosti PPP škola poměrně dlouhou čeká na provedení vstupní pedagogické 

diagnostiky.dítěte. Stanovení podpůrných opatření v tomto mezidobí spočívá na bedrech 

pedagogů, hodnocení potřebnosti speciální péče závisí na informacích od rodičů. Škola se tak 

obvykle o potřebě podpůrných opatření dozvídá až v průběhu vzdělávacího procesu, což 

pedagogům dle jejich názoru ztěžuje samotnou pedagogickou práci (možnost návratu do MŠ, 

možnost speciálně pedagogických intervencí apod.). 

● Škola vnímá jako riziko nedostatku financí na personální a materiální vybavení MŠ i ZŠ. 
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2.3. Interpretační část 

Z dat uvedených v analytické části vyplývají zřetelná specifika podstatná pro vzdělávání. V obci se 

655 obyvateli se setkávají tři různé skupiny obyvatel s odlišnými potřebami i v oblasti vzdělávání. Škola se 

stará o mnohé děti a žáky s inkluzivními potřebami, často z rodin ohrožených sociálním vyloučením, 

zatímco alternativněji zaměření rodiče žáků preferují domácí vzdělávání a volnější systém výuky. 

Mateřská a základní škola v obci usiluje o naplňování parametrů inkluzivní moderní školy, která vyučuje 

podle aktuálních vzdělávacích trendů a nabízí žákům individualizovanou péči.  

Ve škole je 50% žáků s potřebou podpůrných opatření v různých stupních, v MŠ se vzdělávají 4 děti 

s odlišným mateřským jazykem1/3 žáků tvoří Romové. Ve škole působí sehraný tým aktivních pracovníků, 

kterým však chybí potřebné znalosti a kompetence pro individuální práci s dětmi Konzultační pomoc a 

specializovaná péče je obtížně dostupná - až ve Frýdlantu (PPP, SVP) případně v Liberci (SPC). Škola nemá 

vlastního speciálního pedagoga a s ohledem na počet dětí by to ani nebylo efektivní. Ostatní školy na 

Frýdlantsku, které mají obdobné potíže, řeší situaci sdílením specializovaných pracovníků. Tito pracovníci 

poskytují podporu dětem, žákům, učitelům a ideálně také rodinám vždy na určité škole v určitém dni 

v týdnu/měsíci. Obdobným způsobem je možné situaci řešit i na jindřichovické škole.  

S ohledem na geografickou odloučenost a sociální problémy v obci je potřeba zaměřit se také 

na volnočasové a neformální aktivity pro mládež v obci. Jednak jde o to nabídnout dětem a žákům v obci 

smysluplné trávení volného času, jednak se při těchto aktivitách mohou setkávat jak žáci z domácího 

vzdělávání, tak žáci navštěvující školu. Tyto aktivity podpoří propojení oddělených sociálních skupin 

v obci a nabízejí dětem a žákům stejné příležitosti rozvoje, jaké mají děti ve větších obcích a městech. 

V neposlední řadě vyplývá z výše uvedených dat potřeba lepší komunikace a budování důvěry mezi 

romskou a neromskou komunitou a potřeba podpory spolupráce s romskými rodinami v rámci 

vzdělávání. Zlepšení vztahů a komunikace bude jedním z úkolů kladených na zřízenou pozici romského 

koordinátora.
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3. Strategická část 

3.1. Strategická vize 

V Jindřichovicích pod Smrkem fungují vzdělávací metody, přístupy a organizační postupy, které účinně 

zamezují dalšímu sociálnímu vyloučení místních ohrožených dětí a žáků. Na sociálním začleňování 

se podílí všichni aktéři. 

3.2. Strategické cíle 

Na základě analytické části MPI stanovujeme hlavní strategické cíle MPI Jindřichovice pod Smrkem: 

1. Pracovníci (pedagogičtí i nepedagogičtí) MŠ a ZŠ jsou dobře připraveni na práci s dětmi 

ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí - umí s dětmi i jejich rodiči pracovat 

a komunikovat. 

2. Všichni aktéři vzdělávání podporují děti a žáky ohrožené sociálním vyloučením v dosahování 

školního úspěchu, podporují jejich aktivní trávení volného času a rozvoj klíčových kompetencí 

a gramotností. 

Stanovené cíle a opatření vychází z lokálních možností a ochoty místních aktérů tato řešení realizovat. 

Je kladen důraz na reálnou naplnitelnost stanovených činností. 

1. Pracovníci MŠ a ZŠ jsou dobře připraveni na práci s dětmi ze socioekonomicky a kulturně 

odlišného prostředí - umí s dětmi i jejich rodiči pracovat a komunikovat. 

1.1. Posílení podpůrného týmu pro práci s rodinami, dětmi i žáky ohroženými sociálním 

vyloučením. 

Typ aktivity: Aktivity škol 

Odůvodnění: Vyplývá ze SWOT analýzy (Stoupá počet dětí vyžadujících podpůrná opatření 

a specializovanou péči, sebehodnocení v dotazníku MŠMT), dobré zkušenosti s podpůrnými pozicemi 

v rámci projektů šablon a na základně zkušeností projektů Na jedné lodi a Žijeme tu spolu 

na Frýdlantsku. 

Opatření: Škola potřebuje posílit personální kapacity pro práci s dětmi ohroženými sociálním 

vyloučením: školní asistent a asistent pedagoga, chůva pro MŠ. 

Indikátory: MŠ i ZŠ disponuje stabilním týmem školních asistentů a asistentem pro komunikaci 

s rodinami v terénu ideálně z Romské komunity. 

Zdroje: OPVVV (šablony, KPSVL), podpůrná opatření 

Termín: od ledna 2020 

Zodpovědnost: ZŠ  a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o., MAS Frýdlantsko, z. s. 

1.2. Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí a žáků (MŠ i ZŠ) 

ohrožených sociálním vyloučením. 

Typ aktivity: Aktivity škol 

Odůvodnění: SWOT: Děti a žáci nastupují do školy s odlišného sociálního prostředí, často jim chybí 

základní prosociální, kognitivní a emoční dovednosti, aby byli schopni dobře nastartovat a v 
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budoucnu 

zvládnout 

proces učení.  Potřeba vyplývá také z geografické odloučenosti obce – děti a žáci nemají často jiné 

možnosti rozvoje než skrze školu. 

Opatření: Škola cíleně využívá metody a přístupy, které včas rozvíjí prosociální, kognitivní a emoční 

dovednosti u dětí i žáků (např. Persona Dolls, FIE, práce s dětmi s PAS, Maxík, Hejného metoda 

a další), zapojuje metody v běžných hodinách a podporuje individuální práci s potřebnými dětmi 

a žáky. 

Indikátory: MŠ i ZŠ má k dispozici odborníky, kteří pracují buď ve spolupráci s učiteli ve škole, nebo 

po dohodě s rodiči v rodinách v rámci doučování; škola má k dispozici potřebné pomůcky. 

Zdroje: OPVVV (šablony, KPSVL) 

Termín: od ledna 2020 

Zodpovědnost: MŠ a ZŠ Jindřichovice pod Smrkem, MAS Frýdlantsko, z. s. 

1.3. Děti ohrožené sociálním vyloučením a jejich rodiče jsou aktivně podporováni v nástupu 

do MŠ, je budována důvěra mezi školou a rodinami. 

Typ aktivity: Aktivity škol 

Odůvodnění: viz SWOT analýza „Děti ohrožené sociálním vyloučením nebo děti se zdravotním 

postižením často do MŠ vůbec nenastupují a nejsou pak připraveny na vstup do procesu vzdělávání 

na základní škole“, „Rodiny ohrožené sociálním vyloučením se často stěhují mezi obcemi – je proto 

těžké navázat s rodinami dlouhodobější spolupráci a zlepšovat podmínky dětí a žáků.“ 

Cíl: MŠ i ZŠ navazuje dobré kontakty s rodiči z vyloučených lokalit a usiluje o včasné zapojení dětí 

a žáků do vzdělávání, o budování důvěry mezi školou a rodinou.  

Opatření: Škola má k dispozici Asistenta pro komunikaci s rodinami, který zná lokální poměry 

a orientuje se i v místní romské komunitě. 

Indikátory: MŠ i ZŠ má k dispozici Asistenta pro komunikaci s rodinami , organizuje akce, při nichž 

se mohou zapojit i rodiče a děti, které dosud MŠ nenavštěvují, dochází do romských i neromských 

rodin, buduje vztah důvěry mezi komunitou a majoritou. 

Zdroje: OPVVV (šablony, KPSVL), vlastní zdroje a činnost školy 

Termín: od ledna 2020 

Zodpovědnost: ZŠ a MŠ  Jindřichovice pod Smrkem, p.o., MAS Frýdlantsko, z. s. 

1.4. Škola poskytuje kvalitní péči a adekvátní podporu dětem a žákům školy  

Typ aktivity: Aktivity škol 

Odůvodnění: dle SWOT „Chybí kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci“, škola potřebuje posílit 

personální kapacity pro práci se žáky ze socioekonomicky a kulturně znevýhodněného prostředí 

a  práci školních poradenských pracovišť vzhledem k problematické dostupnosti ŠPZ. 

Opatření: Ve škole působí speciální pedagog a koordinátor inkluze 

Indikátory: Při škole působí speciální pedagog, který dlouhodobě a pravidelně pracuje se žáky. 

Nejedná se přitom o speciálně pedagogickou intervenci v rámci podpůrných opatření, ale o práci se 

žáky, kteří mají 1. stupeň podpůrných opatření. Dále pracuje jeden z pedagogů školy na pozici 

koordinátora inkluze. 

Zdroje: OPVVV (šablony, KPSVL) 

Termín: od ledna 2020 

Zodpovědnost: ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o., MAS Frýdlansko, z. s.
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1.5. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se dále profesně rozvíjí prostřednictvím 

vzdělávání. 

Typ aktivity: Aktivity škol 

Zdůvodnění/opatření: Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci využívají možností dalšího vzdělávání, 

účastní se stáží, jsou organizovány kurzy i přímo na škole (špatná dostupnost). 

Indikátory: Proběhne alespoň jeden kurz zaměřený na osobnostně sociální rozvoj či inkluzi za rok 

pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, učitelé se zúčastní stáže na jiné škole min. 1x ročně. 

Zdroje: OPVVV (šablony, KPSVL) 

Termín: od ledna 2020 

Zodpovědnost: ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o., MAS Frýdlantsko, z. s. 

2. Všichni aktéři vzdělávání ve vzájemné součinnosti podporují děti a žáky ohrožené sociálním 

vyloučením v dosahování školního úspěchu, podporují jejich aktivní trávení volného času 

a rozvoj klíčových kompetencí a gramotností. 

Tento cíl se soustředí na podnětné mimoškolní prostředí, rozvoj neformálních a preventivních aktivit 

při  práci s cílovou skupinou žáků MŠ a ZŠ ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí. Jsou podporovány aktivity NNO, které se věnují neformálnímu vzdělávání a volnočasovým 

aktivitám a sociální práci. NNO jsou vedeny ke spolupráci se školami, k systematičtějšímu přístupu 

k neformálnímu vzdělávání tak, aby podporovalo klíčové kompetence, gramotnosti a školní úspěch žáků. 

2.1. Aktéři působící ve vzdělávání a sociálních službách podporují aktivní trávení volného času dětí 

a mládeže a prevenci sociálně patologických jevů  

Typ aktivity: Aktivity spolupráce 

Odůvodnění: SWOT „Nestabilní financování volnočasových aktivit“, dále geografická odloučenost 

obce a špatné dopravní spojení (analytická část), požadavky rodičů. 

Opatření: Kroužky pro děti a žáky v obci. 

Indikátory: Budou organizovány volnočasové kroužky a aktivity ve škole i mimo školu, ve vznikajícím 

komunitním centru. 

Zdroje: OPVVV (šablony, KPSVL), lokální zdroje 

Termín: od ledna 2020 

Zodpovědnost: ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o., MAS Frýdlansko, z. s., Mantulie, z. s., Člověk 

v Tísni o.p.s. 

2.2. Aktéři působící ve vzdělávání a sociálních službách se věnují doučování žáků. 

Typ aktivity: Aktivity spolupráce 

Odůvodnění: SWOT „Děti a žáci nastupují do školy z odlišného sociálního prostředí, často jim chybí 

základní prosociální, kognitivní a emoční dovednosti, aby byli schopni dobře nastartovat 

a  v budoucnu zvládnout proces učení“. 

Opatření: Doučování ve škole, v klubech a rodinách 

Indikátory: Bude organizováno doučování ve škole i v rodinách, ve vznikajícím komunitním centru. 

Zdroje: OPVVV (šablony, KPSVL), lokální zdroje 

Termín: od ledna 2020 

Zodpovědnost: ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o., MAS Frýdlansko, z. s., Mantulie, z. s., Člověk 

v Tísni o.p.s. 
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4. Implementační část 

4.1. Popis řízení implementace MPI včetně řídící a realizační struktury 

a komunikace 

Nositelem Místního plánu inkluze je obec Jindřichovice pod Smrkem. Schválení MPI zajišťuje 

zastupitelstvo obce. 

Implementace MPI se bude opírat o již nastavené mechanismy spolupráce široké škály aktérů v rámci 

platforem LP Frýdlantsko a MAP Frýdlantsko. O možnosti vzniku MPI byli aktéři informováni na počátku 

roku 2019. Rozhodnutí o přístupu do vzdálené podpory a o zpracování MPI bylo přijato zastupitelstvem 

obce Jindřichovice pod Smrkem 2. 9. 2019. Východiskem pro plánování budou stávající dokumenty LP 

Frýdlantsko, MPI Frýdlantsko a MAP Frýdlantsko. MPI Jindřichovice se v rámci implementace připojí 

k setkáváním LP Frýdlantsko a MAP Frýdlantsko.  

Přehled jednotlivých obcí Frýdlantska a jejich zapojení do spolupráce v oblasti vzdělávání: 

Obec/typ spolupráce Lokální partnerství 

Frýdlantsko 

Místní akční plán 

Frýdlantsko II 

Vzdálená podpora 

Jindřichovice pod 

Smrkem 

Strategický dokument MPI Frýdlantsko 

2019-2022 

MAP 2016-18 

(probíhá aktualizace) 

MPI Jindřichovice pod 

Smrkem 2019-2022 

Jindřichovice pod 

Smrkem 

 x x 

Lázně Libverda  x  

Nové Město pod 

Smrkem 

x x  

Dětřichov x x  

Kunratice x x  

Raspenava  x  

Krásný Les  x  

Višňová x x  

Bílý Potok  x  

Frýdlant x x  

Dolní Řasnice  x  

Hejnice  x  

Habartice  x  

Bulovka x x  

Pro pochopení způsobu řízení implementace je vhodné popsat realizační strukturu a odpovědnost, 

pravomoci a kapacity jejích jednotlivých složek. 

Obec Jindřichovice pod Smrkem: obec je nositelem MPI, vytváří ho ve spolupráci se ZŠ a MŠ 

Jindřichovice pod Smrkem, p.o., zástupci MASiF a zástupci ASZ. 
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Konzultant pro inkluzivní vzdělávání: je pracovníkem ASZ. Poskytuje obci intenzivní komplexní podporu 

v oblasti vzdělávání. Zajišťuje propojení aktérů s existujícím LP Frýdlantsko a zve je na pracovní skupiny 

zaměřené na vzdělávání. Přenáší na lokální úroveň příklady dobrých praxí. Předpokládá se, že konzultant 

začne působit v lokalitě na podzim 2019. 

Místní akční skupina Frýdlantsko (MASiF): pracuje pro udržitelný rozvoj Frýdlantska zejména cestou 

přípravy a implementace dlouhodobých rozvojových programů se zapojením veřejnosti, ale i realizací 

vlastních projektů. Její aktuální činností je příprava komunitně vedené strategie (CCLD), v březnu 2018 

zahájila společný program rozvoje vzdělávání na Frýdlantsku (MAP Frýdlantsko II, podpořen z OP VVV - 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008599). Pracovníci MASiF jsou členy PS vzdělávání. 

ZŠ a MŠ Jindřichovice, p.o.: je hlavním realizátorem navrhovaných opatření strategického cíle 1. MŠ a ZŠ 

je připravená na práci s dětmi ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí - umí s dětmi i jejich 

rodiči pracovat a komunikovat. Podílí se na plnění aktivit a aktualizaci MPI, účastní se pracovních skupin 

MAP a MPI Frýdlantsko. 

Manažer MAP: je pracovníkem MASiF a v součinnosti s lokálním konzultantem je zodpovědný za přípravu 

projektových záměrů, spolupracuje s partnery, kteří jsou žadateli dotací z operačních programů, pomáhá 

jim s přípravou projektů a následně s jejich administrací. Opět v součinnosti s lokálním konzultantem 

dohlíží na plnění MPI, je schopen vést pracovní skupiny a průběžně evaluuje MPI Jindřichovice 

pod Smrkem. Po skončení procesu LP ze strany Agentury, přebírá tuto činnost. 

Struktura MAP: projektový tým MAP je sestaven z pracovníků MASiF. Projektový tým připravuje 

podklady a organizuje jednání jednotlivých pracovních skupin a Řídícího výboru (ŘV) MAP. V rámci MAP 

jsou stanoveny 4 pracovní skupiny – Gramotnosti, Řízení, Inkluzivní vzdělávání, Předškolní vzdělávání. 

V  V a PS MAP jsou zástupci nositele MPI Jindřichovice pod Smrkem, laické i odborné veřejnosti, MASiF 

a Agentury. MPI Jindřichovice i MPI LP vzniká souběžně s tvorbou MAP. Na tvorbu MPI se zaměřuje 

především PS Inkluze a ŘV MAP poté schvaluje její návrhy a přijímá rozhodnutí. V rámci struktury ŘV 

MAP se hlasování o přijetí návrhů k MPI účastní pouze členové, kteří působí na území obcí 

spolupracujících s Agenturou. 

Bezprostředně poté, co zastupitelstvo obce přijalo rozhodnutí o zpracování MPI, začali aktéři připravovat 

podklady, byly stanoveny vize a zformulovány cíle. Jak již bylo zmíněno v úvodu této části, panovala 

shoda mezi jednotlivými aktéry, že východiskem pro plánování budou stávající dokumenty LP, MAP, 

případně měst a obcí Frýdlantska. Byl kladen důraz na spolupráci s jednotlivými aktéry tak, aby bylo 

možné efektivně využít všech poznatků o potřebách a možnostech řešení, které se projednávaly 

v jednotlivých pracovních skupinách a na dalších platformách již dříve. Plánovací období plynule přešlo 

do období samotné tvorby MPI a zformulované cíle se dále rozpracovávaly do jednotlivých specifických 

cílů, opatření a aktivit. 

Nositel MPI má za to, že tímto způsobem fungující realizační struktura zajišťuje plnou transparentnost. 

Veškerá rozhodnutí jsou přijímána v rámci pracovních skupin MAP a z jejich jednání jsou pořizovány 

písemné zápisy, ke kterým se před jejich zveřejněním mohou vyjádřit všechny složky realizační struktury. 

Takto nastavený mechanismus garantuje nejen transparentnost, ale i předchází případným střetům 

zájmů. 

Ke zpracování analytické části přistupoval nositel s vědomím důležitosti této části jakožto základního 

stavebního kamene celého MPI. Kvalitní analytická část je podkladem nejen následné argumentace 

a pojmenování příčin, ale taktéž k identifikování rizik. V následujícím odstavci bude pozornost věnována 

identifikaci rizik ohrožující samotnou realizaci MPI, včetně popisu přijatých opatření k řízení těchto rizik.



 
 

Materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a 
kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz 

 

 

4.2.  Prevence rizik 

Riziko/ohrožení Opatření  

Změna vedení na pozici ředitelky MŠ a ZŠ 

Jindřichovice (hlavní nositel MPI v obci) 

Do realizace a přípravy MPI jsou zapojeni také další 

učitelé školy. 

Neochota ke spolupráci se školou ze strany 

ostatních NNO působících v obci 

Snaha o maximální zapojení různých skupin v obci do 

realizace aktivit MPI 

Rozpad fungujícího týmu na MŠ a ZŠ 

Jindřichovice  

V současné době pracují ve škole stálí obyvatelé obce, 

toto riziko je poměrně malé 

Zvýšená fluktuace rodin ze SVL z a do obce Monitorování situace v SVL, spolupráce s obcí a využití 

Romského koordinátora 

Nedostatek personálu pro realizaci aktivit – 

zvláště v případě speciálního pedagoga a 

Romského koordinátora 

Vhodné osoby jsou v současnosti vytipovány, lze hledat 

náhradníky 

Díky včasné analýze rizik a následnému vyhodnocení je možné předcházet zbytečným a očekávatelným 

rizikům během celé realizace MPI. Důraz je kladen na transparentnost a na zapojení co nejširší škály 

aktérů působících v území. S rodiči, kteří i přes osvětu a komunikační aktivity neprojeví zájem 

o spolupráci se školou, navrhujeme pracovat v rámci již existující terénní (sociální) práce. Očekává 

se rozšíření kapacit terénní sociální práce a odborného poradenství a vzniku sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi na Frýdlantsku, jejichž potřebnost byla identifikována v SPSZ. Od zahájení Lokálního 

partnerství v roce 2014 se nepřetržitě pracuje na posílení spolupráce mezi jednotlivými aktéry v území 

a i ři tvorbě a realizaci MPI je to považováno za jednu z hlavních priorit. K dosažení požadované kvality 

projektových žádostí bude nápomocna ASZ.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, bude se implementace MPI opírat o již nastavené mechanismy spolupráce 

široké škály aktérů v rámci platforem LP Frýdlantsko a MAP Frýdlantsko. Důraz bude kladen zejména 

na prohloubení spolupráce ředitelů škol v území a větší zapojení rodičů do spolupráce se školou. Ředitelé 

škol a zástupci rodičů jsou členy nejen ŘV MAP, ale i jednotlivých PS MAP. 

K monitorování MPI a hodnocení jeho plnění bude docházet průběžně v rámci PS MAP a LP. Díky 

rozpracování specifických cílů do jednotlivých opatření a aktivit lze jednoduše sledovat, zda dochází 

k plnění specifických cílů a v případě zjištění jejich neplnění je možné navrhnout nápravu, příp. zdůvodnit 

jejich neplnění. V rámci PS bude probíhat diskuze nad aktuálností MPI, budou do něj zapracovány nové 

poznatky nebo nová opatření, a to na základě nově vydefinovaných potřeb. MPI bude tedy evaluován 

průběžně. Výsledky evaluace budou předkládány ŘV MAP. Členové ŘV MAP jsou zároveň členy PS MAP 

a LP, je tudíž zajištěno předávání informací mezi jednotlivými částmi realizační struktury.  

4.3. Popis realizace partnerské spolupráce 

Příprava probíhala pod metodickým vedením lokálních konzultantů ASZ. Plán byl vytvořen v rámci 

spolupráce místních aktérů působících v oblasti vzdělávání. 

Po zpracování připomínek výše uvedených subjektů byl MPI předložen ke schválení zastupitelstvu obce.



 
 

Materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a 
kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz 

 

 

Místní akční skupina Frýdlantsko (MASiF): pracuje pro udržitelný rozvoj Frýdlantska zejména cestou 

přípravy a implementace dlouhodobých rozvojových programů se zapojením veřejnosti, ale i realizací 

vlastních projektů. Její aktuální činností je příprava komunitně vedené strategie (CCLD), v březnu 2018 

zahájila společný program rozvoje vzdělávání na Frýdlantsku (MAP Frýdlantsko II, podpořen z OP VVV - 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008599). 

Pracovníci MASiF jsou členy PS vzdělávání a budou se podílet na aktualizaci MPI a zajišťování realizace 

MPI. Zajišťuje realizaci strategického cíle 2. ve spolupráci s dalšími NNO v obci a se školou. 

MŠ a ZŠ Jindřichovice: je hlavním realizátorem navrhovaných opatření strategického cíle 1. MŠ a ZŠ je 

dobře připravená na práci s dětmi ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí - umí s dětmi 

i jejich rodiči efektivně pracovat a komunikovat. Podílí se na plnění aktivit a aktualizaci MPI, účastní se 

pracovních skupin MAP a MPI Frýdlantsko. 

4.4. Monitorování a hodnocení plnění MPI 

Do přípravy a tvorby MPI byly zapojeny organizace, které se scházely v rámci jednání pracovní skupiny PS 

rovné příležitosti MAP. Spolupráce bude probíhat i nadále při naplňování opatření uvedených 

ve strategické části tohoto dokumentu, a to minimálně 4x do roka. Pracovní skupina se bude scházet 

za čelem evaluace a monitoringu naplňování MPI a současně za účelem sdílení informací pro zajištění 

efektivní spolupráce místních aktérů směřující k rozvoji kvalitního a inkluzivního vzdělávání. Zástupci 

pracovní skupiny budou pravidelně informovat Lokální partnerství Frýdlantsko o průběžných i celkových 

výsledcích evaluace MPI. 

ASZ bude nadále spolupracovat při poskytování projektového poradenství, vyhodnocování a naplňování 

MPI a při jeho revizích. 
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4.5. Financování MPI 

Strategický 

cíl 

Opatření Specifický cíl Opatření Částka 

celkem 

Finanční 

zdroj 

Termín Zodpovědnost 

1. 1.1. Posílení podpůrného týmu pro práci s rodinami, 

dětmi i žáky ohroženými sociálním vyloučením 

Školní 

asistent, 

chůva 

  500 000 OP VVV, 

podpůrná 

opatření 

2020-

2022 

MŠ a ZŠ Jindřichovice 

 1.2. Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních 

dovedností u dětí a žáků (MŠ i ZŠ) ohrožených 

sociálním vyloučením 

Pedagogové 

specialisté 

1 000 000 OP VVV 

KPSVL 

2020-

2022 

MAS Frýdlantsko, z. 

s. 

 1.3. Děti ohrožené sociálním vyloučením a jejich 

rodiče jsou aktivně podporováni v nástupu do MŠ, 

je budována důvěra mezi školou a rodinami 

Romský 

koordinátor 

  300 000 OP VVV 

KPSVL 

2020-

2022 

MAS Frýdlantsko, z. 

s. 

 1.4.  Ve škole působí speciální pedagog a koordinátor 

inkluze 

Speciální 

pedagog, 

koordinátor 

inkluze 

  800 000 OP VVV 

KPSVL 

2020-

2022 

MAS Frýdlantsko, z. 

s. 

 1.5. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se dále 

vzdělávají 

Kurzy DVPP 

a další  

  150 000 Šablony, 

OP VVV 

KPSVL, 

ONIV 

2020-

2022 

MŠ a ZŠ Jindřichovice 

2. 2.1. Kroužky pro děti a žáky v obci kroužky   500 000 Šablony, 

OP VVV 

KPSVL 

2020-

2022 

MŠ a ZŠ 

Jindřichovice,  

KC Jindřichovice, 

MAS Frýdlantsko 

 2.2. Doučování žáků doučování 500 000 Šablony, 

OP VVV 

KPSVL 

2020-

2022 

MŠ a ZŠ 

Jindřichovice,  

Člověk v Tísni o.p.s. 

celkem 3 750 000    
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5. Seznam použitých zkratek 

ASZ Agentura pro sociální začleňování 

DDM Dům dětí a mládeže 

DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

KÚÚK Krajský úřad ústeckého kraje 

LMP Lehké mentální postižení 

LP Lokální partnerství 

MAP Místní akční plán (vzdělávání) 

MAS Místní akční skupina 

MHD Městská hromadná doprava 

MOP Mimořádná okamžitá pomoc 

MPI Místní plán inkluze 

MŠ Mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

p. o. Příspěvková organizace 

PO Podpůrná opatření 

PO3  Obec s rozšířenou působností 

PPP Pedagogicko-psychologická poradna 

PR Public relations – komunikace s veřejností 

PS Pracovní skupina 

SAS RD Sociálně asistenční služby pro rodiny s dětmi 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SPC Speciálně-pedagogické centrum 

SPSZ Strategický plán sociálního začleňování 

SVL Sociálně vyloučená lokalita 

SVP Speciální vzdělávací potřeby 

ŠJ Školní jídelna 

ŠPP Školní poradenské pracoviště (tedy poradenští pracovníci působící přímo na školách – zejm. výchovní 

poradci, metodici prevence, popř. koordinátoři inkluze, školní speciální psychologové, školní pedagogové 

aj.) 

ŠPZ Školská poradenská zařízení (tedy pedagogicko-psychologické poradny či speciálně-pedagogická centra) 

ŠVP Školní vzdělávací program 

VPP Veřejně prospěšné práce 

z. s. Zapsaný spolek 

ZŠ Základní škola 

z.ú. Zapsaný ústav 
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6. Vysvětlivky 

 

                                                           
i  MAS a MAP působí téměř ve všech obcích a školách Frýdlantska. 
ii  Mj. https://www.frydlantsko.eu/, https://www.mapfrydlantsko.cz//?blogsub=confirming, 
https://www.masif.cz/  
iii  Dostupné z 
https://drive.google.com/file/d/0Bw5HeBhG2O3ZTDA2ZUw1VGVRemRlN2dieHpPOTd4R3daT2VJ/view 
online 16.9.2019 
iv  Dostupné z https://drive.google.com/file/d/1QeaXpCn9dU9jiAzXxTxUT91vqDFTxrwO/view 
online 16.9.2019 
v  Dostupné z https://drive.google.com/file/d/1b7NY1xj7MYSept6E9yjVD3rP7oW2nB1G/view  
online 16.9.2019 
vi  Dostupné z https://www.masif.cz/strategie-clld/ online 16.9.2019 
vii  Dostupné z http://www.frydlantsko2030.cz/  online 16.9.2019 
viii  Dostupné z https://drive.google.com/file/d/0B-vzidTHBfnCMlBxWWJBMktWOEk/view online 
16.9.2019 
ix  http://www.lunaria-jindrichovice.cz/uvod 
x  https://www.svobodauceni.cz 
xi  https://www.jindrichovice.cz/cs/web/spolky-a-sdruzeni/mantulie/  
xii  https://ddmnmps.webnode.cz/ 
xiii  https://zus-nmps.webnode.cz/ 
xiv  https://sites.google.com/svpfrydlant.cz/svpfrydlant/domu 
xv  Z Výroční zprávy 2017-2018, online 9. 9. 2019 z https://www.svpfrydlant.cz/ke-
sta%C5%BEen%C3%AD  
xvi  Také Situační analýza Frýdlantsko, kterou připravil Sedmý kontinent, o. s. ve spolupráci se SPOT, 
o. s. 2015 ve svých závěrech doporučila soustředit se více na děti, které doposud nenavštěvují MŠ. 

https://www.frydlantsko.eu/
https://www.mapfrydlantsko.cz/?blogsub=confirming
https://www.masif.cz/
https://drive.google.com/file/d/0Bw5HeBhG2O3ZTDA2ZUw1VGVRemRlN2dieHpPOTd4R3daT2VJ/view
https://drive.google.com/file/d/1QeaXpCn9dU9jiAzXxTxUT91vqDFTxrwO/view
https://drive.google.com/file/d/1b7NY1xj7MYSept6E9yjVD3rP7oW2nB1G/view
https://www.masif.cz/strategie-clld/
http://www.frydlantsko2030.cz/
https://drive.google.com/file/d/0B-vzidTHBfnCMlBxWWJBMktWOEk/view
http://www.lunaria-jindrichovice.cz/uvod
https://www.svobodauceni.cz/
https://www.jindrichovice.cz/cs/web/spolky-a-sdruzeni/mantulie/
https://ddmnmps.webnode.cz/
https://zus-nmps.webnode.cz/
https://sites.google.com/svpfrydlant.cz/svpfrydlant/domu
https://www.svpfrydlant.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD
https://www.svpfrydlant.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD




Úřad vlády České republiky 
Odbor (Agentura) pro sociální začleňování 

 

 

1 

 

 

Vyjádření Odboru pro sociální začleňování (Agentury) Úřadu vlády ČR  

k Místnímu plánu inkluze ve vzdělávání obce 

verze 5.0 

 

Žadatel o vyjádření stanoviska (obec): 

Jindřichovice pod Smrkem 

 

Místní plán inkluze ve vzdělávání (MPI) schválen dne: 

9. 12. 2019 

  

Odbor (Agentura) pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (dále jen Agentura) potvrzuje, že uvedený 

Místní plán inkluze ve vzdělávání) je v souladu s/se: 

1. potřebami místního systému vzdělávání a zohledňuje potřeby zúčastněných aktérů v oblasti 

vzdělávání; 

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 programů 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 cílů a navržených opatření není 

diskriminační. 

 

 

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování, Oddělení regionálního centra střed zpracoval/a: 

 

Dne………………………                                 Příjmení, jméno: Mgr. David Beňák, Ph.D., DiS. 

 

       Funkce: ředitel Odboru pro sociální začleňování 

 

       Podpis: …………………………………. 
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