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1. Úvodní část 

MÍ STNÍ  PLÁ N ÍNKLUZE V OBLÁSTÍ VZDE LÁ VÁ NÍ  PRO VEJPRTY je vytva r en jako Pr í loha Strategicke ho 
pla nu socia lní ho zac len ova ní  Kla s terec nad Ohr í  a Vejprty 2016 – 2018 a v souladu s TÁP 2019 – 2022. 
Ve sve  podstate  rozví jí  c a st – kapitola VZDE LÁ VÁ NÍ , str. 29, 37 a 45-46. Take  je v souladu s MÁP i KÁP 
dane  oblasti. 
 

Aktualizace MPI – červenec 2019: 

Vlivem me ní cí ch se skutec ností  od roku 2016 vyvstala potr eba ze strany loka lní ch akte ru  ve Vejprtech 
pla n doplnit, rozs í r it a upravit 

V souladu s pu vodní  verzí  MPÍ se v souc asne  dobe  realizuje projekt PODPORÁ Vejprty z vy zvy KPSVL Í., 
jehoz  patronem je me sto Vejprty ve spolupra ci se ZS  a MS  Vejprty a MSSS Vejprty. Tento projekt me l by t 
pu vodne  realizova n od ledna 2017 do prosince 2019. Nakonec se jevilo jako leps í  r es ení  zaha jit realizaci 
projektu spolu s novy m s kolní m rokem (za r í  2017), c í mz  se prodlouz ila doba realizace do srpna 2020. 

Me sto za tí mto u c elem nava zalo spolupra ci s NNO Vzde la vací m centrem Genesia, z.s., ktera  by jako jeho 
na stupce pokrac ovala aktivitami, jez  se velmi osve dc ily, a nava zala tak partnerství  s ostatní mi subjekty 
vzde la va ní  jako z adatel o podporu v nove  vy zve  SVL ÍÍ.  

MPÍ byl po konzultaci projektove ho za me ru Genesie s ÁSZ a souhlasu me sta Vejprty aktualizova n a 
doplne n tak, aby projekt z adatele s ní m byl v souladu a nic nebra nilo jeho poda ní  do vy zvy SVL ÍÍ. 

 
Město Vejprty 
 
Nacha zí  se v U stecke m kraji v Krus ny ch hora ch, ve spra vní m obvodu Kadan , okres Chomutov.  S 
ne meckou obcí  Ba renstein opticky tvor í  jeden celek, rozde leny  pouze hranic ní m potokem Polava. V 
souc asne  dobe  je me sto pr irozeny m centrem horske  oblasti Vejprtska, nacha zí  se zde automobilovy , pe s í  
a cyklisticky  hranic ní  pr echod do Ne mecka.  
 
V obci z ije cca 3.000 obyvatel, z toho pr ibliz ne  dvacet procent obyvatel je socia lne  vylouc eny ch nebo 
socia lní m vylouc ení m ohroz eny ch. Mí ra nezame stnanosti je cca 8 procent. Socia lní  situace ve me ste  je 
stabilizovana , poc et obyvatel stagnuje, resp. mí rne  klesa  (odchod za prací ) a dominantní m jevem je 
odlouc enost od pr irozeny ch center okresu. Tento fakt ovlivn uje dostupnost sluz eb socia lní  vybavenosti a 
nabí dku pracovní ch pr í lez itostí . Lokalizace na hranicí ch se SRN je nicme ne  v tomto ohledu pociťova na 
jako pr í lez itost, a to pr edevs í m po uvolne ní  trhu pra ce v roce 2011 v SRN. Áktua lne  pracuje v SRN 
ne kolik stovek mí stní ch obyvatel.  
 
Ác koli me sto pros lo za poslední ch 10 let vy raznou struktura lní  zme nou (opravy bytove ho fondu, 
rekonstruovane  ver ejne  prostory), nedos lo k eliminaci hrozeb struktura lní  nezame stnanosti, a to 
pr edevs í m u ní zko kvalifikovany ch skupin mí stní ch obyvatel. Rozvinuty  syste m nelega lní ho 
zame stna va ní  je tak mnohdy jedinou alternativou, ktera  vs ak socia lní  vylouc ení  jen umocn uje. Podí l 
te chto osob vu c i celku se nicme ne  jeví  jako stabilní .   
    
Doprovodny m jevem struktura lní  nezame stnanosti jsou projevy socia lní  deprivace, ktere  je mí stní  
samospra va odhodla na r es it. V uplynuly ch letech byl nastartova n proces rozvoje SLUZ EB SOCÍÁ LNÍ  
PREVENCE a cí lena  podpora ÍNKLUZÍVNÍ HO VZDE LÁ VÁ NÍ  v mater ske  a za kladní  s kole. Zac a tek 
inkluzivní ho vzde la va ní  je datova n od roku 2009, a to dobrovolny m slouc ení m Zvla s tní  s koly s klasickou 
ZS . Vizí  pro pr í s tí  tr i roky je udrz ení  toho, co se osve dc ilo a rozvoj novy ch forem u c inny ch opatr ení  
vedoucí  ke sniz ova ní  socia lní ho vylouc ení .  
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Charakteristika sociálně vyloučené lokality ve Vejprtech 
 
Socia lne  znevy hodne ní  obyvatele  ve me ste  Vejprty oby vají  jednotlive  bytove  domy nacha zejí cí  se v 
ru zny ch c a stech obce. Vs echny bytove  domy jsou te me r  vy hradne  ve vlastnictví  me sta. Na jemní  byty 
jsou pome rne  velke , jejich pru me rna  plocha c iní  90-100 m2, ale setka me se i s byty o rozloze 120 m2. Ve 
me ste  Vejprty neexistuje typicka  prostorove  vylouc ena  lokalita tvor ena  ve ts í m poc tem domu  
soustr ede ny ch na jednom mí ste  a oby vany ch socia lne  znevy hodne ny mi obyvateli.  
 
Vzhledem ke skutec nosti, z e se vs echny domy nacha zejí  v be z ne  za stavbe , mají  socia lne  znevy hodne ní  
obyvatele  k dispozici stejnou infrastrukturu a sluz by jako ostatní  obyvatele  me sta (pos ta, u r ady, 
za kladní  a mater ska  s kola, le kar i, le ka rna, obchody atd.). Ve ts ina domu  se nacha zí  v blí zkosti centra 
me sta, pouze jediny  du m se nacha zí  v c a sti me sta Novy  Bor, vzda lene  od centra asi 3 km. Pro socia lne  
znevy hodne ne  obyvatele tohoto domu tak tato prostorova  odlouc enost od be z ny ch obchodu  a sluz eb 
mu z e pr edstavovat proble m. 
 
Mí sta oby vana  socia lne  znevy hodne ny mi obyvateli vznikaly postupne , tedy postupny m seste hova ní m 
socia lne  slaby ch obyvatel, kter í  neme li dostatek financ ní ch prostr edku  na placení  na jemne ho v be z ny ch 
obecní ch domech 1. kategorie, do obecní ch domu  kategorie niz s í . Zhruba 90 % obyvatel te chto „lokalit“ 
tvor í  Romove , za jejichz  seste hova ní m do zmin ovany ch objektu  stojí  krome  neschopnosti platit na jemne  
v domech vys s í  kategorie z du vodu s patne  financ ní  situace te chto rodin te z  urc ity  tlak okolí , resp. 
ostatní ch obyvatel domu , v nichz  tito socia lne  znevy hodne ní  lide  pu vodne  bydleli. Podrobne ji viz SPSZ 
str. 10 – 12. 
 

 
Aktéři místního plánu inkluze ve Vejprtech 
 

 Město Vejprty (me sto) - nositel a inicia tor opatr ení  vedoucí  k syste movy m zme na m; zr izovatel 
dvou dals í ch zapojeny ch institucí . Realiza tor projektu  v období  2014 – 2015: 
* NETWORK Vejprty – podpora integrace žáků v sociálně vyloučené lokalitě 
(CZ.1.07/1.2.00/47.002) * Sociální integrace na Vejprtsku (CZ.1.04/3.2.00/55.00027) 
 
 

 Základní škola a Mateřská škola Vejprty (ZS  a MS  Vejprty) - jediny  subjekt ve me ste , ktery  je 
c inny  v ra mci prima rní ho vzde la va ní  (pr eds kolní  a za kladní  s kolství ). Ma  zkus enosti s procesem 
inkluze jiz  z roku 2009, tedy z doby sluc ovací ho procesu se zvla s tní  s kolou. Spolupracují cí  
(cí lova ) organizace v ra mci projektu NETWORK Vejprty – podpora integrace žáků v sociálně 
vyloučené lokalitě (CZ.1.07/1.2.00/47.002) v období  2014 – 2015. 
 

 

 Městská správa sociálních služeb Vejprty (MSSS Vejprty) – poskytovatel socia lní ch sluz eb 
prevence a OSP v ra mci CENTRÁ SOCÍÁ LNÍ CH SLUZ EB VEJPRTY:  
 

o SÁS pro rodiny s de tmi – socia lne  aktivizac ní  sluz by pro rodiny s de tmi 
o NZDM – ní zkoprahove  zar í zení  pro de ti a mla dez  
o TP – tere nní  programy 
o OSP – odborne  socia lní  poradenství  

 

 Vzdělávací centrum Genesia, z.s. - Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek (dále 
GENESÍÁ) realizuje od roku 2004 projekty ESF zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení 
přístupu ke vzdělávání pro co nejširší okruh osob, a to včetně osob znevýhodněných, ať již 
zdravotně, věkově či sociálně. Genesia je akreditovaným zařízením DVPP. 
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ZŠ a MŠ 
Vejprty 

MSSS 
Vejprty 

Město 

Role jednotlivých aktérů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Město: * politicka  podpora pr i tvorbe  strategicky ch dokumentu   
  * politicka  podpora pr i zava de ní  vy stupu  ze strategicky ch dokumentu  do praxe 
  * pr edkla da ní  a administrace ste z ejní ch projektu  
  * koordinace proinkluzivní ch opatr ení  (napr . zr í zení  funkce: Koordina tor 

inkluze na obci, pr í prava projektu  podporují cí ch inkluzi zahrnují cí  spolupra ci 
pr í spe vkovy ch organizací ) 

  * usme rn ova ní  c innosti svy ch pr í spe vkovy ch organizací  (ZS  a MS , MSSS) 
  * aktivní  komunikac ní  strategie vu c i s iroke  ver ejnosti (obyvatelu m me sta a 

okolní ch obcí )  
 
 
ZŠ a MŠ Vejprty: * prova de ní  inkluzivní ch opatr ení  v MS   
  (s du razem na aktivní  komunikaci s rodic i de tí ) 
  * prova de ní  inkluzivní ch opatr ení  v ZS   
  (s du razem na aktivní  komunikaci s rodic i z a ku ) 
 
 
MSSS Vejprty: * socia lní  poradenství  vu c i CS rodic e (SÁS pro rodiny s de tmi, NZDM, OSP, TP) 

  * aktivní  komunikace pr edevs í m se socia lne  vylouc eny mi osobami 
 

Genesia, z.s.:  * z adatel projektu do vy zvy SVL ÍÍ. 
    * odpove dnost za realizaci aktivit projektu v souladu s projektovou z a dostí  
    * koordinace a spolupra ce partneru  projektu 
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Pracovní skupina Vzdělávání 

Jméno funkce organizace 

Bc. Třečková Álena, DiS. vedoucí odboru sociálních věcí a školství MěÚ Vejprty 

Íng. Jaroslava Výborná referentka  SMM MěÚ Vejprty 

Mgr. Tomáš Kluc ředitel školy ZŠ a MŠ Vejprty 

Mgr. Viktor Koláček ředitel MSSS 

Bc. Vojtková Pavlína učitelka MŠ ZŠ a MŠ Vejprty 

Íng. Michaela Vlašicová ekonom ZŠ a MŠ Vejprty ZŠ a MŠ Vejprty 

Mgr. Ándrea Gregorová Projektová manažerka Genesia, z.s. 

Mgr.Bc. Šárka Filipová konzultantka inkluzivního vzdělávání ASZ 
 
Pracovní  skupina Vzde la va ní  se scha zí  pravidelne  2x roc ne  nebo v pr í pade  potr eby c aste ji. 
 

Cílové skupiny 

Cí love  skupiny pro spolec ne  a kvalitní  vzde la va ní  na u zemí  Vejprt: 

 de ti 

 z a ci 

 rodic e  

 s koly a s kolska  zar í zení  (vedení  s kol, pedagogic tí  a dals í  pracovní ci ve s kolství ) 

 neziskove  organizace (pracovní ci NNO) 

 za stupci S PZ 

 za stupci mí stní  samospra vy a sta tní  spra vy,  

 odborna  i s iroka  ver ejnost 

 

Hlavní cíle Místního plánu inkluze Vejprty: 

 
 

1. Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání 
Nada le podporovat inkluzivní mi pr í stupy pr i vzde la va ní  de tí  a z a ku  ve me ste . Nava zat na 
dobrou tradici jiz  realizovany ch inkluzivní ch opatr ení  a podpor it nove  pr í stupy a postupy 
s cí lem podpor it vzde la va ní  všech de tí , vc etne  zapojení  de tí  ze socia lne  vylouc ene ho prostr edí . 
Zvla s tní  du raz bude kladen na oblast pr eds kolní  pr í pravy a sledova ní  pravidelne  s kolní  
docha zky. Du vodem je snaha podpor it vzde la vací  s ance de tí  a z a ku  ze socia lne  vylouc ene ho 
prostr edí  a kompenzovat vliv jejich mnohdy nepodne tne ho rodinne ho prostr edí .   
 
 

2. Inkluzivní opatření v oblasti předškolního vzdělávání 
Systematickou a dlouhodobou prací  s rodic i de tí , pove ts inou absolventy by vale  ZvS  Vejprty, 
pr esve dc it o nutnosti zar azení  jejich de tí  do 1. roc ní ku ZS  be z ne ho typu (ne kter í  rodic e trvají  na 
tom, aby jejich de ti navs te vovaly stejnou s kolu, jakou navs te vovali oni sami). Trpe liva  pra ce 
s rodic i de tí  pr eds kolní ho ve ku s cí lem propagovat „nutnost“ pr eds kolní ho vzde la va ní  v MS , 
protoz e inkluze do budoucí ho kolektivu ZS  probí ha  jiz  v MS . Cí lem opatr ení  je take  zvys ovat 
u roven  rodic ovsky ch kompetencí  vc etne  informac ní ho za zemí  o moz nostech a forma ch pra ce 
s dí te tem v pr eds kolní m ve ku, a take  pr í me  zapojení  aktivní ch rodic u  do spolupra ce. 
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3. Inkluzivní opatření v oblasti základního školství a prevence školní 
neúspěšnosti  
 
Vypracova ní  a realizace konkre tní ch postupu  nutny ch k u spe s ne mu zac lene ní  vs ech de tí  do tr í d 
be z ne ho typu. Cí lem je vytva r et zdrave  kolektivy z a ku  za kladní  s koly bez ohledu na socia lní  
statut jednotlivy ch rodin (opatr ení  jsou nutna  pr edevs í m pr i inkluzi de tí  ze socia lne  
vylouc ene ho prostr edí  a u de tí  se specia lní mi vzde la vací mi potr ebami - SVP). Nastavení  
systematicke  spolupra ce s CENTREM SOCÍÁ LNÍ CH SLUZ EB Vejprty k cí lene mu motivac ní mu 
pu sobení  na rodic e z a ku  ze socia lne  vylouc ene ho prostr edí  zvla s te  v oblasti nutnosti pr í pravy 
na vyuc ova ní . V pr í pade , z e rodic e tuto roli neplní  je cí lem opatr ení  zajistit pr í mou pomoc 
de tem pr i pr í prave  na vyuc ova ní . 
 

 

4. Dobudování infrastruktury pro inkluzivní vzdělávání v MŠ a ZŠ 
 
Cílem je vytvořit materiálně technické podmínky pro aplikaci nových metod a přístupů v rámci 
inkluzivního vzdělávání. 

 

 

 
Komunikační nástroje a osvětové aktivity: 

 

 
Město (aktivní  komunikac ní  strategie vu c i s iroke  ver ejnosti - obyvatelu m me sta) 
* Semináře: CO JE TO ÍNKLUZE VE S KOLSTVÍ  – semina r  pro s irs í  ver ejnost s du razem na mí stní  
podmí nky 

* Debaty: QUO VÁDÍS c eske  s kolství ? – debata s obc any s du razem na mí stní  moz nosti   
* Osvětové aktivity vůči široké veřejnosti: Kampan  PODPORÁ VZDE LÁ VÁCÍ HO PROCESU jako cesta ze 
socia lní ho vylouc ení  (MÍZ – mí stní  informac ní  zpravodaj; www me sta, Facebook me sta; prosklene  
vy ve sní  tabule) 

 
 
ZŠ a MŠ Vejprty (aktivní  komunikace s rodic i de tí  a z a ku ) 

* Podpora aktivní ch rodic u  de tí  ze znevy hodne ne ho prostr edí  formou nabí dky dobrovolne  pra ce v MS  
nebo c a stec ne  honorovane  pracovní  vy pomoci v MS  

* DNY OTEVR ENY CH DVER Í  v MS  
* DNY OTEVR ENY CH DVER Í  v ZS  
* Tr í dní  schu zky v ZS  
* Índividua lní  komunikace s rodic i (r editel, pedagog, asistent pedagoga, s kolní  asistent) 
 
 
MSSS Vejprty (aktivní  komunikace pr edevs í m se socia lne  vylouc eny mi osobami) 

* Tematicke  workshopy pro rodic e z a ku  (v ra mci SÁS, NZDM) 
* Índividua lní  komunikace s rodic i, kter í  jsou klienty socia lní ch sluz eb (v ra mci SÁS, TP) 
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2. Analytická část 

ÚDAJE O STAVU VZDĚLÁVÁNÍ ve Vejprtech 
 

Název Definice Jednotka Hodnota 

Celkový počet dětí MŠ Stav k 14. 6. 2016 dítě 81 

Celkový počet žáků ZŠ 

 
Stav k 14. 6. 2016 žák 200 

Celkový počet pedagogů MŠ 
a ZŠ 

Pedagogové 20 osob 

Asistenti pedagoga 6 osob 

Vychovatelky 2 osoby 

osoba 28 

Sociálně znevýhodněných 
dětí a žáků 

V MŠ 12 dětí 

V ZŠ 45 žáků 
dítě/žák 57 

Počet dětí a žáků se SVP 
nebo s potřebou 
podpůrných a 
vyrovnávacích opatření 

Děti MŠ: 2 (mají ÍVP) 

Žáci ZŠ s SVP: 17 integrovaných do běžných tříd 
(mají ÍVP) 

Žáci ZŠ s SVP: 10 ve speciální třídě s LMP  

žák 29 

Záškoláctví ve školách 
vzdělávajících děti ze 
sociálně vyloučených 
lokalit 

Počet žáků s neomluvenými hodinami nebo 
opakovaným skrytým záškoláctvím ve školách 
vzdělávajících děti ze sociálně vyloučených lokalit 
za poslední školní rok. 

žák 

12 
(= hlášené, řešené. 

Nezahrnuje latentní 
formu) 

Počet žáků, kteří předčasně 
ukončili docházku 

Počet žáků ZŠ a SŠ, kteří předčasně ukončili 
docházku za poslední školní rok. 

žák 1 

Počet žáků, kteří se 
vzdělávají podle RVP ZV 
LMP 

Počet žáků, kteří se v posledním školním roce 
vzdělávali podle RVP ZV LMP. 

žák 26 

Počet dětí se SVP nebo s 
potřebou podpůrných a 
vyrovnávacích opatření ve 
všech formách 
předškolního vzdělávání 

Počet dětí se SVP nebo s potřebou podpůrných a 
vyrovnávacích opatření ve všech formách 
předškolního vzdělávání (MŠ) za poslední 
kalendářní rok. 

Dítě/žák 8 
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Počet dětí a žáků se SVP 
nebo s potřebou 
podpůrných a 
vyrovnávacích opatření, 
kteří využívají podpory 
organizace působící ve 
výchově nebo vzdělávání 
(včetně zájmového a 
neformálního) 

Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou 
podpůrných a vyrovnávacích opatření, kteří 
navštěvovali různé formy podpůrných programů v 
rámci předškolních klubů, MŠ, ZŠ, SŠ, NZDM, 
knihoven aj. v posledním kalendářním roce. 

Dítě/žák 

NZDM – 15 dětí 

 
SAS pro rodiny s dětmi – 

12 dětí 

Počet organizací 
působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně 
zájmového a 
neformálního), které 
podporují děti a žáky se 
SVP nebo s potřebou 
podpůrných a 
vyrovnávacích opatření. 

Počet organizací působících ve výchově a 
vzdělávání (včetně zájmového a neformálního), 
které v posledním kalendářním roce podporovaly 
děti a žáky se SVP nebo s potřebou podpůrných a 
vyrovnávacích opatření 

organizace 

2  
(ZŠ a MŠ Vejprty, 

MSSS Vejprty) 

Počet partnerství 
vztahujících se ke 
vzdělávání žáků se SVP 
nebo s potřebou 
podpůrných a 
vyrovnávacích opatření 

Počet partnerství vztahujících se ke vzdělávání 
žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a 
vyrovnávacích opatření (včetně zaměření a výčtu 
relevantních strategií, koncepcí a metodik); 
vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění MPÍ 

partnerství 

1 x  

koordinační platforma 
(spolupráce města, ZŠ a 

MŠ Vejprty a MSSS 
Vejprty) 
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SWOT STAVU VZDĚLÁVÁNÍ ve VEJPRTECH 
  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
ZŠ a MŠ má již letité zkušenosti s procesem inkluzivního 
vzdělávání - dobrá úroveň školství v obci - NETWORK (OP VK) 

Nespolupráce ze strany některých rodičů v oblasti vzdělávání 

Zkušenosti s procesem cíleného doučování v rámci projektu 
NETWORK (OP VK) 

Finanční problémy v rodinách (problém s placením stravného, akcí 
atd.) 

Zkušenosti s činností asistentů pedagoga jak v ZŠ, tak v MŠ Chybějící pomůcky na školách (ZŠ i MŠ) 

Índividuální péče na školách pro děti ze sociálně vyloučených 
lokalit 

Ábsence dětí, záškoláctví (vč. skryté formy, kterou generují rodiče - 
někdy dokonce podporuje lékař) 

Není patrná diskriminace vůči romským dětem a rodičům 
(díky stabilizaci romských obyvatel, nedochází ke konfliktům, 
či projevům rasismu tak jako v jiných částech Ústeckého 
kraje).  

Chybějící základní sociální návyky (ranní vstávání, spolehlivost, 
příprava na výuku atd.) 

Stávající volnočasové a mimoškolní aktivity pro děti a žáky, 
které realizuje ZŠ a MŠ Vejprty 

Rodiče mnohdy nejsou schopni se s dětmi učit (chybějící znalosti, 
neochota) 

 Nízký zájem o školní doučování a přípravu na přijímací zkoušky 

 Chybí školní psycholog (vyšetření DYS poruch atd.) 

 Mnohdy nevhodné trávení volného času dětí a mládeže 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

Úspěšnost jednoho dítěte je dobrým příkladem pro další 
Selhávání dětí na ZŠ (chybí předškolní a domácí příprava, tzv. jim 
ujede vlak, když přestanou učivo stíhat) 

Zřízení institutu zvláštního příjemce na stravné Užívání drog a vandalismus  

Spolupracovat více s prarodiči, kteří se často na výchově 
podílejí 

Neziskové organizace a sociální služby mohou v některých 
případech nahrazovat roli rodičů (resp. rodiče v tomto ohledu 
zkompetentňovat) 

Zapojení dětí a rodin ze sociálně vyloučených lokalit do aktivit, 
ideálně bezplatných (pro všechny děti) 

Objektivní pokles vzdělanosti 

Rozvoj dobrovolnictví (doučování, volnočasové aktivity atd.) 
Dlouhodobý nezájem o doučování (problém je motivace žáků, 
podpora rodičů, systémové zapojení pedagogických pracovníků) 

"Nalákat" děti do MŠ na zajímavé pomůcky, doma často žádné 
hračky nemají 

Zvýšení migrace rodin - děti si zvyknou, něco se naučí a pak se 
odstěhují (aktuálně nehrozí, ale bývalo to vážným problémem) 

Rozšíření činnosti ŠKOLNÍHO KLUBU   

Realizace PREVENTÍVNÍCH PROGRÁMŮ pro žáky ZŠ   

Realizace ÁDÁPTÁČNÍCH PROGRÁMŮ pro děti a rodiče s cílem 
zvýšit potenciál dobré adaptace na školní výuku 

  

Realizace ÁDÁPTÁČNÍCH PROGRÁMŮ pro děti 9. ročníku, aby 
byl usnadněn jejich přechod na SŠ (v neznámém prostředí) 

  

Rozvoj činnosti ÁSÍSTENTŮ PEDÁGOGÁ v MŠ i ZŠ   
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3. Strategická část 

Hlavní cíl: 1. Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání 

Specifické cíle: 

 
1.1 Koordinac ní  c innost s dals í mi subjekty – mimo jine  i 

pracovní  c innost nove  vzniknuvs í  pozice 
KOORDÍNÁ TOR ÍNKLUZE 
 

1.2 Osve tova  c innost 
 

1.3 Metodicke  vedení  asistentu  pedagoga a s kolní ch 
asistentu  
 

Financování: Projekt v ra mci OP VVV - Ínkluzivní  vzde la va ní  pro KPSVL 

Konkretizace opatření: Termín: Zodpovědnost za realizaci: 

1.1.1 
Pravidelna  spolupra ce a 
komunikace subjektu  v ra mci 
koordinační platformy (me sto, 
s kola, poskytovatel socia lní ch 
sluz eb) 
 

9/2017 – 8/2020 Me sto - Koordina tor inkluze  

1.1.2 
C innost nove  vytvor ení  pozice 
KOORDÍNÁ TOR ÍNKLUZE (provozní  
komunikace mezi dotc eny mi 
organizacemi, svola va ní  ad hoc 
jedna ní , iniciace r es ení  pr í padny ch 
proble mu , evaluace probí hají cí ho 
procesu a efektivity inkluzivní ch 
opatr ení )  
 

9/2017 – 8/2020 Me sto - Koordina tor inkluze  

1.2.1 
Osve tova  c innost vu c i ver ejnosti 
Realizace semina r e:  
CO JE TO ÍNKLUZE VE S KOLSTVÍ  – 
semina r  pro s irs í  ver ejnost s 
du razem na mí stní  podmí nky 

 

3/2017  
Me sto - Koordina tor inkluze 
ve spolupra ci se ZS  a MS  

Vejprty 

1.2.2 
Osve tova  c innost vu c i ver ejnosti 
Realizace debaty:  
QUO VÁDÍS c eske  s kolství ? – debata 
s obc any s du razem na mí stní  
moz nosti   

9/2017  
Me sto - Koordina tor inkluze 
ve spolupra ci se ZS  a MS  

Vejprty 
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1.2.3 
Osve tove  aktivity vu c i s iroke  
ver ejnosti: Kampan  PODPORÁ 
VZDE LÁ VÁCÍ HO PROCESU jako 
cesta ze socia lní ho vylouc ení  (MÍZ – 
mí stní  informac ní  zpravodaj; www 
me sta, Facebook me sta; prosklene  
vy ve sní  tabule) 

 

9/2017 – 8/2020 
Me sto - Koordina tor inkluze 
ve spolupra ci se ZS  a MS  
Vejprty a MSSS Vejprty 

1.3.1 
Metodicke  vedení  asistentu  
pedagoga a s kolní ch asistentu  v MS  
 

9/2017 – 8/2020 
Me sto - Koordina tor inkluze 
ve spolupra ci se ZS  a MS  

Vejprty   

1.3.2 
Metodicke  vedení  asistentu  
pedagoga a s kolní ch asistentu  v ZS  
 

9/2017 – 8/2020 
Me sto - Koordina tor inkluze 
ve spolupra ci se ZS  a MS  

Vejprty   

 

Hlavní cíl: 
2. Inkluzivní opatření v oblasti předškolního 

vzdělávání 

Specifické cíle: 

 
2.1 Zava de ní  novy ch metod do pr eds kolní ho vzde la va ní  

a vy chovy - Rozvoj prosocia lní ch, kognitivní ch a 
emoc ní ch dovedností  u de tí  v ra mci pr eds kolní ho 
vzde la va ní  a vy chovy 

 
2.2 Rozvoj rodic ovsky ch kompetencí , zapojova ní  rodic u  

do realizace aktivit (zapojení  do aktivit pro de ti, 
pomoc s pr í pravu aktivit, apod.) 

 
2.3 Áktivní  vyhleda va ní  a oslovova ní  rodin de tí , ktere  se 

pr eds kolní ho vzde la va ní  jes te  neu c astní  a 
poradenství  a podpora rodic u m pr i jedna ní  s ru zny mi 
institucemi ohledne  vzde la va ní  svy ch de tí  

 
 

Financování: 
Projekt v ra mci OP VVV - Ínkluzivní  vzde la va ní  pro KPSVL 
Projekt v ra mci OP Z - Vy zva 42 pro ÍÍ. KPSVL 

Konkretizace opatření: Termín: Zodpovědnost za realizaci: 

2.1.1 
JSME VE ŠKOLCE - pro de ti jiz  
zapsane  v MS  se zame r ení m 
pr edevs í m na de ti, ktere  potr ebují  
individua lní  pr í stup vzhledem k 
nepodne tne mu rodinne mu 

9/2017 – 8/2020 ZS  a MS  Vejprty   
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prostr edí  a nutnosti dosaz ení  
u rovne  schopností  a dovedností  
nutny ch pro bezproble movy  
pr echod do za kladní  s koly 
 
Obsah (aktivity): 
* PŘEDŠKOLÁČEK 
* POZNEJ SVOJI KRAJINU 
* NAŠI SOUSEDÉ 
 
2.1.2 Spolupráce MŠ a ZŠ při 
přechodu mezi stupni vzdělávání  
 

9/2020 - 12/2022 
Genesia ve spolupra ci se ZS  a 

MS  Vejprty 

2.1.3 Školní asistent v MŠ  
 

2/2021 do 12/2022 
Genesia ve spolupra ci se ZS  a 

MS  Vejprty 
2.2.1 
U roven : Rodic  a dí te  
MINIŠKOLKA - pro rodic e a de ti, 
ktere  jes te  nedosahují  ve ku pro 
vstup do MS  
 
Obsah (aktivity): 
   
* Výtvarná dílnička 
* Cvičíme a hýbeme se 
* Hrajeme si s pohádkou 
* Muzikoterapie 
 

9/2017 – 8/2020 
ZS  a MS  Vejprty a  
MSSS Vejprty  

2.2.2 
U roven : Rodic  a pr eds kolní  dí te  
POJĎME DO ŠKOLKY - pro rodic e a 
de ti ve kove  vhodne  pro pravidelnou 
docha zku do MS  
 

9/2017 – 8/2020 
ZS  a MS  Vejprty a  
MSSS Vejprty 

2.2.3 Vzdělávací aktivity pro 
rodiče  
 

9/2020 - 12/2022 
Genesia ve spolupra ci se ZS  a 

MS  Vejprty 

2.3.1 
Socia lní  poradenství  poskytovane  
rodic u m de tí  MS  v ra mci SÁS 
 

9/2017 – 8/2020 MSSS Vejprty 

2.3.2 
Socia lní  poradenství  poskytovane  
rodic u m de tí  MS  v ra mci TP 
 

9/2017 – 8/2020 MSSS Vejprty 
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Hlavní cíl: 
3. Inkluzivní opatření v oblasti základního školství a 

prevence školní neúspěšnosti 

Specifické cíle: 

 
3.1 Zava de ní  inkluzivní ch metod do za kladní ho 

vzde la va ní  a vy chovy - rozvoj prosocia lní ch, 
kognitivní ch a emoc ní ch dovedností  u z a ku  ZS   
 

3.2 Podaktivity zame r ene  na douc ova ní  z a ku   
 

3.3 Kluby a krouz ky na s kola ch pro za jmove  vzde la va ní , 
volnoc asove  aktivity a vzde la vací  aktivity o 
pra zdnina ch 

 
3.4 Workshopy pro rodic e z a ku  - realizace ve spolupra ci 

s MSSS Vejprty (poskytovatel SÁS, NZDM a TP) a 
podpora rodic u m pr i jedna ní  s ru zny mi institucemi 
ohledne  vzde la va ní  svy ch de tí  

 
3.5 Podpora s kolní ho poradenske ho pracovis te  v ZS  vc . 

pilotní ho ove r ení  pozic koordina toru  inkluze na Í. a 
ÍÍ. stupni ZS   

 
 

Financování: 
Projekt v ra mci OP VVV – Ínkluzivní  vzde la va ní  pro KPSVL 
Projekt v ra mci OP Z - Vy zva 42 pro ÍÍ. KPSVL 

Konkretizace opatření: Termín: Zodpovědnost za realizaci: 

3.1.1 UČEBNA – vybavení  
pomu ckami pro uc ebny na podporu 
novy ch metod teoreticke ho 
vzde la va ní  
 

9/2017 – 8/2020 ZS  a MS  Vejprty   

3.1.2 CVIČNÁ KUCHYŇ a 
VÝUKOVÁ JÍDELNA – vybavení  
pomu ckami pro uc ebny na podporu 
novy ch metod prakticke ho 
vzde la va ní  
 

9/2017 – 12/2019 ZS  a MS  Vejprty   

3.1.3 ADAPTAČNÍ PROGRAMY pro 
žáky II. stupně základní školy 
 
Obsah: 
* Volba střední školy a její 
poznání (STŘEDOŠKOLÁK) 
* Adaptační programy pro třídy 
se žáky s podpůrnými opatřeními 
 

9/2017 – 8/2020 ZS  a MS  Vejprty   

3.1.4 PREVENTIVNÍ PROGRAMY 9/2017 – 8/2020 ZS  a MS  Vejprty   
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pro žáky ZŠ 
 
Obsah: 
* Prevence kriminality 
* Protidrogová prevence 
* Finanční gramotnost 
 
3.1.5 Kariérové poradenství  
 

9/2020 - 12/2022 
Genesia ve spolupra ci se ZS  a 

MS  Vejprty 
3.1.6 Školní asistent 7/2020 - 12/2022 – 

plynule nava z e na S Á ze 
S ablon 

Genesia ve spolupra ci se ZS  a 
MS  Vejprty  

3.2.1 STUDOVNA – vybavení  
pomu ckami pro specializovanou 
uc ebnu pro podporu douc ova ní  
z a ku  ZS  
 

9/2017 – 8/2020 ZS  a MS  Vejprty   

3.2.2 Doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem  
 

9/2020 - 12/2022 
Genesia ve spolupra ci se ZS  a 
MS  Vejprty a MSSS Vejprty 

3.3.1 Rozvoj PRÁCOVNÍ CH 
KOMPETENCÍ  z a ku  ZS  
 

9/2017 – 8/2020 ZS  a MS  Vejprty   

3.3.2 Rozvoj KOMPETENCÍ  
K R ES ENÍ  PROBLE MU  z a ku  ZS  
 

9/2017 – 8/2020 ZS  a MS  Vejprty   

3.3.3 Rozvoj KOMUNÍKÁTÍVNÍ CH 
KOMPETENCÍ  z a ku  ZS  
 

9/2017 – 8/2020 ZS  a MS  Vejprty   

3.3.4 Rozvoj SOCÍÁ LNÍ CH Á 
PERSONÁ LNÍ CH KOMPETENCÍ  z a ku  
ZS  
 

9/2017 – 8/2020 ZS  a MS  Vejprty   

3.3.5 Rozvoj OBC ÁNSKY CH 
KOMPETENCÍ  z a ku  ZS  
 

9/2017 – 8/2020 ZS  a MS  Vejprty   

3.3.6 Kroužky na školách  
 

2/2020 - 12/2022 - 
zaha jení  uz  u nor 2020 tj. 
2. pololetí  s kolní ho roku 

2020/2021 

Genesia ve spolupra ci se ZS  a 
MS  Vejprty  

3.3.7 Vzdělávací aktivity o 
prázdninách 

9/2020 - 12/2022 
Genesia ve spolupra ci s MSSS 

Vejprty 
3.4.1 
Socia lní  poradenství  poskytovane  
rodic u m z a ku  ZS  v ra mci SÁS 
 

9/2017 – 8/2020 MSSS Vejprty 

3.4.2 
Socia lní  poradenství  poskytovane  

9/2017 – 8/2020 MSSS Vejprty 
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rodic u m z a ku  ZS  v ra mci TP 
 
3.5.1 Psychologicke  poradenství  
pro z a ky, rodic e a pedagogy 
 

9/2017 – 8/2020 ZS  a MS  Vejprty 

3.5.2 C innost koordina tora inkluze 
na Í. stupni ZS  
 

9/2017 – 12/2022 ZS  a MS  Vejprty, Genesia,z.s. 

3.5.3 C innost koordina tora inkluze 
na ÍÍ. stupni ZS  
 

9/2017 – 12/2022 ZS  a MS  Vejprty, Genesia, z.s. 

 

 

 

Hlavní cíl: 
4. Dobudování infrastruktury pro inkluzivní 

vzdělávání v MŠ a ZŠ 
 

Specifické cíle: 

 
4.1 Stavební  u pravy, rekonstrukce a por í zení  nove ho 

vybavení  pro vy uku v ra mci inkluzivní ch opatr ení  
 

Financování: Projekt v ra mci ÍROP, Me sto Vejprty  

Konkretizace opatření: Termín: Zodpovědnost za realizaci: 

4.1.1 UČEBNA – stavební  u pravy a 
vybavení  pro uc ebny na podporu 
novy ch metod teoreticke ho 
vzde la va ní  
 

3/2017 – 12/2019 ZS  a MS  Vejprty   

4.1.2 CVIČNÁ KUCHYŇ a 
VÝUKOVÁ JÍDELNA – stavební  
u pravy a vybavení  pro uc ebny na 
podporu novy ch metod prakticke ho 
vzde la va ní  
 

9/2017 – 12/2019 ZS  a MS  Vejprty   

4.1.3 Úprava prostor ŠKOLNÍ 
DRUŽINY a MATEŘSKÉ ŠKOLY – 
stavební  u pravy, rekonstrukce 
prostor 

6/ 2017 – 12/2017 Me sto Vejprty 
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Popis realizace navržených opatření MPI ke zmírnění dopadu sociálního 

vyloučení na vzdělávací proces dětí a žáků 

Opatření: Cílový stav 
 (čeho chceme dosáhnout?) 

Aktivita vedoucí k cíli 

1.1.1 
Pravidelná spolupráce a komunikace subjektů 
v rámci koordinační platformy (město, škola, 
poskytovatel sociálních služeb) 

Efektivní spolupráce při zavádění 
inkluzivních opatřeních 

Setkávání KOORDÍNÁČNÍ PLÁTFORMY 
1 x měsíčně 

1.1.2 
Činnost nově vytvoření pozice KOORDÍNÁTOR 
ÍNKLUZE (provozní komunikace mezi dotčenými 
organizacemi, svolávání ad hoc jednání, iniciace 
řešení případných problémů, evaluace probíhajícího 
procesu a efektivity inkluzivních opatření)  

Konkrétní osoba, která má 
inkluzivní opatření ve své 
pracovní činnosti  

Pracovní činnost KOORDÍNÁTORÁ 
ÍNKLUZE (zaměstnanec MÚ Vejprty) 

1.2.1 
Osvětová činnost vůči veřejnosti Realizace semináře:  
CO JE TO ÍNKLUZE VE ŠKOLSTVÍ – seminář pro širší 
veřejnost s důrazem na místní podmínky 

Vyšší všeobecné povědomí o 
inkluzivních opatřeních  
(boj s mýty a nepřesnostmi) 

Realizace seminářů (4 ks) 

1.2.2 
Osvětová činnost vůči veřejnosti Realizace debaty:  
QUO VÁDÍS české školství? – debata s občany s 
důrazem na místní možnosti   

Vyšší všeobecné povědomí o 
aktuálním stavu školství  

Realizace debaty (2 ks) 

1.2.3 
Osvětové aktivity vůči široké veřejnosti: Kampaň 
PODPORÁ VZDĚLÁVÁCÍHO PROCESU jako cesta ze 
sociálního vyloučení (MÍZ – místní informační 
zpravodaj; www města, Facebook města; prosklené 
vývěsní tabule) 

Vyšší všeobecné povědomí o 
významu vzdělání pro život 

Realizace informační kampaně 

1.3.1 
Metodické vedení asistentů pedagoga a školních 
asistentů v MŠ 

Efektivní využití potenciálu obou 
pracovních pozic 

Pracovní činnost školních asistentů 
(zaměstnanci MÚ Vejprty) 
Pracovní činnost asistentů pedagoga 
(zaměstnanci ZŠ a MŠ Vejprty) 

1.3.2 
Metodické vedení asistentů pedagoga a školních 
asistentů v ZŠ 

Efektivní využití potenciálu obou 
pracovních pozic 

Pracovní činnost školních asistentů 
(zaměstnanci MÚ Vejprty) 
Pracovní činnost asistentů pedagoga 
(zaměstnanci ZŠ a MŠ Vejprty) 

2.1.1 
JSME VE ŠKOLCE - pro děti již zapsané v MŠ se 
zaměřením především na děti, které potřebují 
individuální přístup vzhledem k nepodnětnému 
rodinnému prostředí a nutnosti dosažení úrovně 
schopností a dovedností nutných pro 
bezproblémový přechod do základní školy 
 
Obsah (aktivity): 
 
* PŘEDŠKOLÁČEK 
* POZNEJ SVOJI KRAJINU 
* NAŠI SOUSEDÉ 

Zavedení do praxe a 
prohlubování proinkluzivních 
metod výuky a výchovy v MŠ 

Realizace aktivit: 
 
* PŘEDŠKOLÁČEK 
* POZNEJ SVOJI KRAJINU 
* NÁŠÍ SOUSEDÉ 
 

2.1.2 Spolupráce MŠ a ZŠ při přechodu mezi 
stupni vzdělávání 

Bude podpořeno 60 dětí celkem.  
Áktivita bude probíhat průměrně 
2x týdně, některé týdny např. 3x 
a některé 1x (dle organizačních 
možností, prázdnin, státních 
svátků).   Áktivita bude probíhat 
dle plánu příslušného školního 
roku s předpokládanou 
průměrnou frekvencí 1x týdně. 

Rozvoj prosociálních, kognitivních a 
emočních schopností a dovedností u 
dětí, které žijí v nepodnětném rodinném 
prostředí, případně se u nich vyskytují 
SVP, společné akce a projekty se školní 
družinou,čtení pohádek žáky 2. st.,  
 

2.1.3 Školní asistent v MŠ 
1x v úvazku pro MŠ na 0,5 – 
budou podpořeny všechny děti 
v MŠ a jejich rodiče 

V prostředí MŠ budou podporovat 
předškolní děti a účastnit se na 
vzdělávacích akcích pro rodiče 
 

2.2.1 Vyšší a dřívější zapojení dětí ze  
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Úroveň: Rodič a dítě 
MINIŠKOLKA - pro rodiče a děti, které ještě 
nedosahují věku pro vstup do MŠ 
 
Obsah (aktivity): 
* Výtvarná dílnička 
* Cvičíme a hýbeme se 
* Hrajeme si s pohádkou 
* Muzikoterapie 

sociálně vyloučeného prostředí 
do předškolního vzdělávání  

 
Realizace aktivit: 
 
* Výtvarná dílnička 
* Cvičíme a hýbeme se 
* Hrajeme si s pohádkou 
* Muzikoterapie 

2.2.2 
Úroveň: Rodič a předškolní dítě POJĎME DO 
ŠKOLKY - pro rodiče a děti věkově vhodné pro 
pravidelnou docházku do MŠ 

Vyšší a dřívější zapojení dětí ze 
sociálně vyloučeného prostředí 
do předškolního vzdělávání 

Realizace aktivity POJĎME DO ŠKOLKY 

2.2.3 Vzdělávací aktivity pro rodiče 

Plánováno průměrně 1x měsíčně 
setkání 1 hodin a 1,5 hodiny (2 
skupiny rodičů), každý rok 20 
rodičů tj. 60 rodičů celkem 

Motivačně vzdělávací program 
zaměřený na rodiny s dětmi od 2 věku 
dítěte do nástupu do 1. třídy ZŠ 
 

2.3.1 
Sociální poradenství poskytované rodičům dětí MŠ 
v rámci SÁS 

Vyšší a dřívější zapojení dětí ze 
sociálně vyloučeného prostředí 
do předškolního vzdělávání 

Sociální práce s CS 

2.3.2 
Sociální poradenství poskytované rodičům dětí MŠ 
v rámci TP 

Vyšší a dřívější zapojení dětí ze 
sociálně vyloučeného prostředí 
do předškolního vzdělávání 

Sociální práce s CS 

3.1.1 UČEBNA – vybavení pomůckami pro učebny 
na podporu nových metod teoretického vzdělávání 
žáků ZŠ 

Zavedení do praxe a 
prohlubování proinkluzivních 
metod výuky a výchovy v ZŠ 

Vytvoření materiálních (pomůcky) a 
provozních podmínek pro realizaci 
aktivity 

3.1.2 CVIČNÁ KUCHYŇ a VÝUKOVÁ JÍDELNA – 
vybavení pomůckami pro učebny na podporu 
nových metod praktického vzdělávání žáků ZŠ 

Zavedení do praxe a 
prohlubování proinkluzivních 
metod výuky a výchovy v ZŠ 

Vytvoření materiálních (pomůcky) a 
provozních podmínek pro realizaci 
aktivity 

3.1.3 ÁDÁPTÁČNÍ PROGRÁMY pro žáky ÍÍ. stupně 
základní školy 

Obsah: 
* Volba střední školy a její poznání 
(STŘEDOŠKOLÁK) 
* Adaptační programy pro třídy se žáky 
s podpůrnými opatřeními 

Příprava žáků ZŠ na realitu života 
mimo Vejprty Realizace ÁDÁPTÁČNÍCH PROGRÁMŮ 

3.1.4 PREVENTÍVNÍ PROGRÁMY pro žáky ZŠ 
Obsah: 
* Prevence kriminality 
* Protidrogová prevence 
* Finanční gramotnost 

Zvýšení efektivity preventivní 
činnosti vůči žákům  Realizace PREVENTÍVNÍCH PROGRÁMŮ 

3.1.5 Kariérové poradenství 
Bude podpořeno celkem 75 žáků 
a 30 rodičů 

formou exkurzí poznávat střední školy 
regionu a blízkého okolí s možností 
aktivně si vyzkoušet některé činnosti 
jednotlivých studijních a učebních 
oborů a u společností průmyslových zón 
v regionu. Do aktivit budou zapojeni i 
rodiče žáků formou společných návštěv 
u svých zaměstnavatelů, Besedy, 
přednášky, workshopy, projektové dny 
a skupinové poradenství s pracovníky 
úřadu práce,  Poradenství pro rodiče a 
žáky při výběru vzdělávací cesty, 
Skupinový program vedený 
psychologem zaměřený na diagnostiku 
stylu učení 

3.1.6 Školní asistent v ZŠ 
2 ŠÁ v úvazku 0,5 podpoří 
všechny žáky ZŠ 

ŠÁ budou v prostředí ZŠ zapojeni do 
doučování, činnosti kroužků, které 
budou probíhat ve škole, budou 
spolupracovat s koordinátory inkluze, 
budou předávat informace i z doučování 
v MSS a zpět 
 

3.2.1 STUDOVNA – vybavení pomůckami pro 
učebnu na doučování žáků ZŠ 

Efektivní systém doučování pro 
žáky ZŠ 

Vytvoření materiálních (pomůcky) a 
provozních podmínek pro realizaci 
aktivity 
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3.2.2 Doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

2h/týdně/žák , zapojení 11 
lektorů doučování, každý min. 1 
dítě á týden (dle aktuálních 
potřeb žáků a jejich složení v 
daný školní rok, může být např. i 
doučování 2 žáků současně). Při 
zachování podmínky 1 žák á 
týden je to 11 žáků á školní rok tj. 
33 celkem v prostředí ZŠ , 
průměrně 10 žáků  týdně v 
mimoškolním klubu za školní rok 

individuální i skupinové podle potřeb 
žáků ve škole, rodinách, doučovacím 
klubu MSSS - rozvoj klíčových 
kompetencí žáků prostřednictvím 
lektorů doučování 

3.3.1 Rozvoj PRÁCOVNÍCH KOMPETENCÍ u žáků ZŠ 
Zavedení do praxe a 
prohlubování proinkluzivních 
metod výuky a výchovy v ZŠ 

Realizace aktivit směřujících k rozvoji 
dané kompetence 

3.3.2 Rozvoj KOMPETENCÍ K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ u 
žáků ZŠ 

Zavedení do praxe a 
prohlubování proinkluzivních 
metod výuky a výchovy v ZŠ 

Realizace aktivit směřujících k rozvoji 
dané kompetence 

3.3.3 Rozvoj KOMUNÍKÁTÍVNÍCH KOMPETENCÍ u 
žáků ZŠ 

Zavedení do praxe a 
prohlubování proinkluzivních 
metod výuky a výchovy v ZŠ 

Realizace aktivit směřujících k rozvoji 
dané kompetence 

3.3.4 Rozvoj SOCÍÁLNÍCH Á PERSONÁLNÍCH 
KOMPETENCÍ u žáků ZŠ 

Zavedení do praxe a 
prohlubování proinkluzivních 
metod výuky a výchovy v ZŠ 

Realizace aktivit směřujících k rozvoji 
dané kompetence 

3.3.5 Rozvoj OBČÁNSKÝCH KOMPETENCÍ u žáků ZŠ 
Zavedení do praxe a 
prohlubování proinkluzivních 
metod výuky a výchovy v ZŠ 

Realizace aktivit směřujících k rozvoji 
dané kompetence 

3.3.6 Kroužky na školách 

podpořených min.8 
žáků/kroužek v časové dotaci 
0,75 - 1,5 h/týdně, Předpoklad 
otevření  12-13 kroužků, 
předpokládané zapojení cca 100 
žáků á školní rok 

podchycení dětí ze SVL - životní 
prostředí, dobrovolnictví a 
angažovanost, mladý zdravotník, 
hudební, sportovní, školní časopis, 
komunikační dovednosti, jazykový a 
literární kroužek, dramatický 

3.3.7Vzdělávací aktivity o prázdninách 
Plánováno přibližně 3x týdně v 
rozsahu 4 hodin, 20 žáků á školní 
rok 

V prostředí mimoškolního klubu MSSS 
Vejprty budou v průběhu prázdnin 
poskytovány vzdělávací příležitosti 
kombinující rozvoj čtenářských a 
matematických gramotností a herních či 
soutěžních aktivit 

3.4.1 
Sociální poradenství poskytované rodičům žákům ZŠ 
v rámci SÁS 

Íntenzivnější a lepší zapojení 
rodičů žáků ze sociálně 
vyloučeného prostředí do 
školního působení svých dětí 

Sociální práce s CS 

3.4.2 
Sociální poradenství poskytované rodičům žákům ZŠ 
v rámci TP 

Íntenzivnější a lepší zapojení 
rodičů žáků ze sociálně 
vyloučeného prostředí do 
školního působení svých dětí 

Sociální práce s CS 

3.5.1 Psychologické poradenství pro žáky, rodiče a 
pedagogy 

Efektivní činnost ŠKOLSKÉHO 
PORÁDENSKÉHO PRÁCOVÍŠTĚ 

Realizace aktivit psychologického 
poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy 

3.5.2 Činnost koordinátora inkluze na Í. stupni ZŠ 
Efektivní využití potenciálu 
pracovní pozice, pokračování KÍ 
v úvazku 0,2 do 12/2022 

Pracovní činnost koordinátora inkluze 
na Í. stupni ZŠ (zaměstnanec ZŠ a MŠ 
Vejprty) 

3.5.3 Činnost koordinátora inkluze na ÍÍ. stupni ZŠ 
Efektivní využití potenciálu 
pracovní pozice, pokračování KÍ 
v úvazku 0,2 do 12/2022 

Pracovní činnost koordinátora inkluze 
na II. stupni ZŠ (zaměstnanec ZŠ a MŠ 
Vejprty) 

4.1.1 UČEBNY – stavební úpravy a vybavení pro 
učebny na podporu nových metod teoretického 
vzdělávání 

Moderní výukové prostory a 
vybavení pro inkluzivní výuku 

Realizace moderního vybavení pro 
realizaci aktivity 

4.1.2 CVIČNÁ KUCHYŇ a VÝUKOVÁ JÍDELNA – 
stavební úpravy a vybavení pro učebny na podporu 
nových metod praktického vzdělávání 

Moderní výukové prostory a 
vybavení pro podporu inkluze 

Realizace moderního vybavení pro 
realizaci aktivity 

4.1.3 Úprava prostor ŠKOLNÍ DRUŽINY a 
MATEŘSKÉ ŠKOLY – stavební úpravy, rekonstrukce 
prostor 

Moderní výukové prostory a 
vybavení pro podporu inkluze 

Realizace moderního vybavení pro 
realizaci aktivity 
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4. Implementační část 

Řídící a realizační struktura MPI 

Aktér Odpovědnost Pravomoc 
Součinnost, 

informovanost 

KOORDINAČNÍ 
PLATFORMA  

(statutární zástupci):  
* města 
* ZŠ a MŠ Vejprty  
* MSSS Vejprty 

Monitoring realizace aktivit Poradní  

Pravidelne  se setka va  a 
pr edkla da  me stu 

zpra vu o stavu plne ní  
MPÍ 

KOORDINÁTOR 
INKLUZE 

(zaměstnanec města) 

Ínicia tor spolupra ce, 
monitoring realizace aktivit, 

evaluace efektivity 

Doporuc ení  na zme ny 
koordinace aktivit, 
doporuc ení  k revizi 
MPÍ, bra ní  duplicite  
aktivit, doporuc uje 
zme ny v koordinaci 

aktivit 

Pr eda va  informace 
vedení  me sta 

Město 
Monitoring realizace aktivit, 
koordinace aktivit na u zemí  

me sta 

Schvaluje MPI a jeho 
revize 

Poskytuje potr ebne  
informace, dosta va  

zpra vy o realizovany ch 
projektech a 
programech 

Město jako realizátor 
projektů 

Ádministrativní , financ ní  a 
ve cna  realizace projektu  

Na vrhy na u pravy 
koordinace 

Spolupra ce s dals í mi 
poskytovateli, 

informuje o realizaci 
projektu   

ZŠ a MŠ Vejprty 

 

Fakticka  realizace ve ts iny 
proinkluzivní ch opatr ení  

v MS  i ZS  

 

Poradní  
Poskytuje maximum 
informací  o realizac ní  

fa zi opatr ení  

MSSS Vejprty 

Áktivity vu c i rodic u m de tí  a 
z a ku , pokud jsou cí lovou 
skupinou socia lní ch sluz eb 

prevence SÁS a TP 

Áktivity vu c i de tem, pokud 
jsou cí lovou skupinou 
socia lní  sluz by NZDM   

Poradní  
Poskytuje maximum 
informací  o realizac ní  

fa zi opatr ení  

Veřejnost 
Vyjadr uje se k 

realizaci aktivit MPÍ 
Áktivní  informova ní  o 

realizaci MPÍ 

ASZ Monitoring a evaluace MPÍ 

Na vrhy k u prave  
c inností , revizi MPÍ, 

evaluac ní m 
procedura m, hodnotí  

MPÍ 

Poskytuje maximum 
informací  o moz ny ch 
opatr ení ch na podporu 

inkluze 
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Indikátory účinnosti 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Poc et podpor eny ch osob 
Poc et podpor eny ch de tí  a z a ku  
(celkove )  

dí te /z a k  281  

Sní z ení  poc tu 10 z a ku  ve 
specia lní  tr í de  s LMP  

Do 2018 nebude specia lní  tr í da 
pro z a ky s LMP existovat 

z a k 0 

Poc et podpor eny ch 
specificky ch osob 

Poc et podpor eny ch de tí  a z a ku  
(celkove /se SVP/ z 
marginalizovany ch etnicky ch 
skupin) – kumulativne , tj. SVP + 
socia lní  znevy hodne ní  – z a k 
zapoc í ta n pouze jednou!  

dí te /z a k  65  

Poc et douc ovany ch osob 
za s kolní  rok 

Z a ci ZS  – zapojení  do procesu 
douc ova ní  (alespon  jednou) 

z a k 25 

Poc et rodic u , kter í  vyuz ijí  
socia lní  sluz bu SÁS pro 
rodiny s de tmi 

Rodic e de tí  MS  nebo z a ku  ZS , kter í  
jsou klienty sluz by (kumulativne ) 

osoba 30 

Poc et z a ku , ktere  vyuz ijí  
socia lní  sluz by NZDM  

Z a ci ZS , kter í  jsou klienty sluz by 
(kumulativne ) 

dí te  45 

Poc et podpor eny ch 
organizací , u ktery ch se 
zvy s ila kapacita, kvalita 
vy chovy a vzde la va ní  a 
proinkluzivnost 

Poc et organizací  pu sobí cí ch ve 
vy chove  a vzde la va ní  (vc etne  
za jmove ho a neforma lní ho)  

organizace 

2 

 ZS  a MS  Vejprty 

MSSS Vejprty 

Poc et podpor eny ch 
partnerství  

Poc et podpor eny ch partnerství   partnerství  

1 

Me sto, 

ZS  a MS  Vejprty, 

MSSS Vejprty 
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Analýza rizik 

 Název rizika  Pravděpodobnost Závažnost Vyhodnocení Prevence 

Slaba  u roven  projektu , 
ní zka  kapacita partneru  
realizovat napla novana  
opatr ení  

Ní zka  Velka  
Pru be z ne  pr ed 

poda ní m 
projektu  

Projektove  poradenství  
ÁSZ, dobra  komunikace 

Nedosahova ní  vytc eny ch 
indika toru  

Ní zka  Velka  
Pravidelne  na 
porada ch 

k plne ní  MPÍ 

Vc asny  a pru be z ny  
monitoring realizace 

MPÍ 

Neza jem cí love  skupiny 
RODÍC E 

Ní zka  Str ední  
Pravidelne  na 
porada ch 

Otevr ena  a 
systematicka  
komunikace 

Proble my v administraci 
projektu  

Ní zka  Velka  
Pravidelne  na 
porada ch 

Kvalitní  projektovy  ty m 

 

 

 

 

 

Ve Vejprtech: 14. 6. 2016 

Zpracoval: Mgr. Viktor Kola c ek (Manaz er KPSVL Kla s terec n. O a Vejprty) a kolektiv 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ………………………………………………………. 

                                                                                                                                    Jitka Gavdunova  
                                                                                                                                     starostka me sta 
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Příloha č. 7b Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 5.0 

Vyjádření Odboru pro sociální začleňování (Agentury) Úřadu vlády ČR  

k Místnímu plánu inkluze ve vzdělávání obce Vejprty
1
 

 

 

Žadatel o vyjádření stanoviska: 

Vejprty 

…………………………………………………………………………….. 

 

Místní plán inkluze ve vzdělávání (MPI) schválen dne: 

29.6.2016, aktualizace z 28.8.2019 

…………………………………………………………………………….. 

  

 

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

plán inkluze ve vzdělávání), který je platnou součástí/přílohou Strategického plánu pro sociální začleňování pro 

lokalitu Vejprty, schváleného zastupitelstvem obce Vejprty dne 29.6. 2016 (aktualizace 28.8.2019), 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. 

 

Místní plán inkluze ve vzdělávání (MPI) je výlučným dokumentem města Vejprty a byl schválen dne:  

28.8. 2019, Usnesením Zastupitelstva města Vejprty číslo 66/19. 

Předkládané MPI se v žádném svém ustanovení nevztahuje k městu Klášterec nad Ohří, proto nebyl 

zastupitelstvem tohoto města schvalován.  
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Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování, Oddělení regionálního centra západ zpracoval/a: 

 

Dne  3.10. 2019                                                           Příjmení, jméno: Mgr. Beňák David 

 

       Funkce: ředitel Odboru pro sociální začleňování 

 

       Podpis: …………………………………. 

 


		2019-10-07T16:25:07+0200
	Mgr. David Beňák, DiS.




