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1. Úvodní část 
 

1.1 Nositel plánu 
 Havlíčk]v Brod leţí v kraji Vysočina, má rozlohu 64,93 km2 a 23 145 obyvatel1. Od konce 70. 
let se počet narozených obyvatel mEsta Havlíčk]v Brod v pr]mEru sniţoval, v současnosti se jedná o 
číslo kolem 250 dEtí za rok.2  Pr]mErný vEk obyvatel je 43 let, dEtí do 14 let jet 3548, tj. 15%. PUi 
pohledu na vzdElanostní strukturu dosáhlo v BrodE 70% obyvatelstva stUedního vzdElání (p]l na p]l 
učební a maturitní obory včetnE VOŠ). TémEU 10% je vysokoškolák], naopak lidí se základním 
vzdEláním 17%, bez vzdElání pak p]l procenta3, coţ odpovídá pr]mEru v rámci ČR. StejnE tak 
pr]mEru odpovídá situace v HavlíčkovE BrodE z pohledu výskytu kriminality či nezamEstnanosti a 
exekucí. 
 

1.2 Cíle Místního plánu inkluze 
 Místní plán inkluze je zpracováván ve spolupráci mEsta Havlíčk]v Brod a Agentury pro 
sociální začleOování (dále jen „ASZ“).4 Jeho cílem je popsat vzdElávací instituce ve mEstE a stanovit 
strategii pro zvýšení inkluzivity a kvality celé vzdElávací soustavy (tzn. zejména pUedškolního a 
základního vzdElávání, dále stUedních škol a zájmového vzdElávání). Zvláštní zUetel je kladen na ţáky 
ze sociálnE vyloučených lokalit a ţáky se ztíţenými ţivotními podmínkami.  
 Ideálem inkluzivního vzdElávání je, aby se všichni ţáci mohli vzdElávat společnE a v nejvyšší 
moţné míUe byl rozvíjen jejich potenciál, aby všichni ţáci mEli rovný pUístup ke vzdElání, a aby sloţení 
tUíd v základních školách reprezentovalo sloţení společnosti. Vzhledem k neexistenci sociálnE 
vyloučených lokalit, v pravém slova smyslu, ve mEstE a relativnE rovnomErnému zatíţení všech ZŠ 
ţákys SVP, včetnE sociálnE znevýhodnEných, se opatUení plánu soustUedí pUedevším na pUipravenost 
škol tyto ţáky podpoUit.  
 

1.3 Vazba na ostatní strategické dokumenty 
 Plán byl pUipravován v souladu s platnými národními, krajskými a místními strategickými 
dokumenty. Byly pouţity dokumenty StUednEdobý plán rozvoje vzdElávací soustavy mEsta Havlíčkova 
Brodu (2008), Regionální koncepce uplatOování prorodinné politiky v okrese Havlíčk]v Brod, Místní 
akční plán rozvoje vzdElávání pro správní obvod obce s rozšíUenou p]sobností Havlíčk]v Brod (2017). 
 
 

1.4 Sociální vyloučení v obci 
 V HavlíčkovE BrodE je nEkolik lokalit, které m]ţeme povaţovat za sociálnE vyloučené z 
hlediska koncentrace nEkterých neţádoucích jev]. VEtšina lokalit není prostorovE vyloučena, jsou 
součástí zástavby, a proto se dá počet spíše jen odhadnout (celkový kvalifikovaný odhad je cca 500 
lidí v sociálním vyloučení). Lokality s výraznEjší koncentrací sociálnE vyloučených obyvatel jsou pouze 
výjimečné. Je moţné definovat tzv. mikrolokality- jednotlivé byty na sídlištích nebo nEkteré obyvatele 
ubytoven. Také v pUípadE sociálnE slabých rodin s dEtmi nedochází k jejich kumulaci v rámci jednoho 
prostoru, domu či jedné ulice, a to ani na ubytovnách. Jediným identifikovaným místem s vyšší mírou 
kumulace sociálnE vyloučených rodin s dEtmi byl Charitní domov – azylový d]m pro matky s dEtmi, 
jehoţ provozovatelem je Oblastní charita Havlíčk] Brod. 
 Situace z pohledu kumulace sociálnE slabších rodin na jednom prostoru (byt, d]m, ulice) však 
m]ţe být velmi promEnlivá a potenciální riziko vzniku lokality je vysoké. Existuje riziko ze strany 
podnikatelských subjekt], které skupují nemovitosti a pUemEOují je na bytové jednotky pro sociálnE 
slabé, a to zejména z d]vodu vysoké poptávky po bydlení v regionu a tím vznikající nedostupnosti 
bydlení pro socioekonomicky slabší domácnosti.  Dalším rizikovým faktorem m]ţe být pokračující 
kumulace sociálnE slabších rodin s dEtmi v bytových jednotkách mEsta na ulici Reynkova.  

                                                
1  Zdroj: ČSÚ 
2  Zdroj: ČSÚ 
3  Zdroj: Strategický plán rozvoje mEsta 2014 - 2024 
4  Odbor pro sociální začleOování (Agentura) ÚUadu vlády ČR. 
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 Na území mEsta ţijí r]zné etnické skupiny, zejména mongolské, romské, vietnamské a 
rumunské. Spojitost etnických skupin se sociálním vyloučením nebyla prokázána. Mongolské rodiny a 
jednotlivci jsou nejčastEji zmiOováni v souvislosti s jazykovou bariérou, kdy zejména ţáci na 
základních a stUedních školách v minulosti selhávali ve studiu pUedevším z d]vodu nízké znalosti 
českého jazyka.  Z d]vodu snahy eliminace selhávání ţák] s jazykovými bariérami se MEsto HB 
zapojuje do projektu Ministerstva vnitra ČR „Sociální začleOování cizinc] na území mEsta Havlíčk]v 
Brod“.   V historickém kontextu Havlíčkova Brodu byla mongolská skupina zastoupena ve vyšším 
počtu (odhad cca 800 osob), ale v období ekonomické krize došlo k výraznému sníţení počtu. Nyní je 
počet odhadován na 40 aţ 70 mongolských obyvatel. Rumuni se v HavlíčkovE BrodE vyskytují 
zejména jako ekonomičtí migranti. Spolupracující širší romská komunita v prostoru Havlíčkova Brodu 
neexistuje. Jedná se o samostatnE fungující rodiny s širšími rodinnými vazbami bez komunitního 
pUesahu. V roce 2016 ve „ZprávE o stavu romské menšiny v kraji Vysočina za rok 2016“ byl 
odhadovaný počet Rom] 426, pUičemţ 50 % z nich ţije v sociálním vyloučení (netvoUí ani jedno  
procento osob ţijících v sociálnE vyloučených lokalitách). Dle kvalifikovaného odhadu spolupracují 
sociální pracovníci OSPOD a kurátoUi aktuálnE se 6 romskými rodinami žijícími ve 3 částech mEsta. 
V tEchto rodinách jsou Uešeny primárnE problémy se záškoláctvím, kriminalitou a obtížným občanským 
soužitím pUedevším v místE bydlištE (hluk, drobné krádeže). Počet osob, včetnE dEtí, je v tEchto 
rodinách cca 60.  
 

1.5 Partnerství vytvoUené v rámci koordinovaného pUístupu 
 MEsto Havlíčk]v Brod bylo na základE své ţádosti vybráno ke spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleOování od kvEtna 2017 v rámci tzv. Koordinovaného pUístupu k sociálnE vyloučeným 
lokalitám („KPSVL“). Od června do záUí probíhala vstupní analýza situace sociálního vyloučení ve 
mEstE, kterou zajistilo výzkumné oddElení Agentury, a v Uíjnu 2017 započala práce Lokálního 
partnerství Havlíčk]v Brod, v rámci nEhoţ byly ustanoveny čtyUi pracovní skupiny: Sociální práce a 
zdraví, ZamEstnanost, VzdElávání a volný čas a Bydlení. VytvoUila se sí[ spolupracujících subjekt], 
které budou společnE sestavovat Strategický plán sociálního začleOování spolu s Místním plánem 
inkluze, jeţ  poslouţí jako podklady pro zlepšení pUipravenosti škol na vzdElávání ţák] se SVP.  Za 
Agenturu zde p]sobí lokální konzultant (LK) pro všechny oblasti s výjimkou oblasti vzdElávání, který 
má na starosti koordinaci lokálního partnerství, pracovních skupin a zpracování SPSZ. Oblast 
vzdElávání má na starosti lokální konzultant pro inkluzivní vzdElávání (KIV), který koordinuje pracovní 
skupinu vzdElávání a zpracování MPI. S obEma spolupracuje manaţer SPSZ, který je zodpovEdný za 
Uízení implementace SPSZ a MPI. Spolupráce začala ustavením nejvyššího orgánu spolupráce, 
Lokálního partnerství, jehoţ členy jsou zástupci mEsta, jeho pUíspEvkových organizací a relevantní 
pUedstavitelé, neziskového a soukromého sektoru. Hned po zahájení spolupráce začala v lokalitE 
probíhat setkání pracovních skupin včetnE individuální konzultace projektových zámEr] za podpory 
Agentury. Výstupem setkání pracovních skupin, které se vEnovaly oblasti sociálních sluţeb, bydlení a 
zamEstnanosti, bylo vytvoUení SPSZ. Výstupem setkání pracovní skupiny vzdElávání je vytvoUení MPI. 
Pracovní skupina projekt] a implementace vzniká aţ po schválení SPSZ, je sloţena ze zástupc] 
vedení obcí, manaţera SPSZ obcí a lokálního konzultanta. Jejím úkolem je sledovat naplOování 
indikátor] v SPSZ a MPI vztahujících se k výsledk]m práce a dopad]m na cílové skupiny.  
 Místní plán inkluze vznikl v rámci pracovní skupiny VzdElávání, jejímiţ členy byli vedle 
zástupc] mEsta zástupci nejr]znEjších institucí podílejícíse na školní a mimoškolní výchovE a 
vzdElávání dEtí a ţák] v HavlíčkovE BrodE. Odbornost byla zajištEna zapojením Ueditel] mateUských a 
základních škol, dále pozicemi vedoucích dotčených úsek] MEÚ (sociální, školský) včetnE 
místostarosty a zástupci dalších organizací (Oblastní charita, Krajská knihovna Vysočiny, MPSV – 
lokální sí[aU, MAP apod.). Kompletní výčet  zapojených subjekt] je uvedený v tabulce. 
 
Tab. č. 1 Organizace oslovené ke spolupráci: 

Místostarostka mEsta Havlíčk]v Brod, 
Vedoucí úseku sociálního, MEÚ HB, 
Vedoucí úseku školství, MEÚ HB, 
Koordinátorka MAP, 
MŠ Korálky – Ueditelka, 
MŠ a ZŠ Wolkerova – Ueditel, 
ZŠ V Sadech – Ueditelka, 
ZŠ Štáflova – Ueditelka, 
ZŠ Konečná – Ueditelka, 
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ZŠ Nuselská – Ueditelka, 
ZŠ U Trojice – Ueditelka, 
PPP – Ueditelka, 
SPC – pracovnice, 
SVČ AZ Centra – Ueditel, 
NZDM BAN – vedoucí + pracovnice, 
SAS Šipka – vedoucí, 
Charitní domov – vedoucí, 
Krajská knihovna Vysočiny – Ueditelka, 
UP – vedoucí oddElení poradentství a dalšího vzdElávání, 
MPSV – lokální sí[aUka. 

 
Zapojení cílové skupiny bude suplováno formou focus groups z d]vodu časové tísnE v dobE pUípravy 
projektových zámEr], pUípadnE revize MPI. Výstupy z  této skupiny budou zapracovány do klíčových 
aktivit ve strategické části MPI, pUípadnE budou vytvoUena doplOující opatUení. 
 

1.6 Komunikační a osvEtové aktivity 
 Ve mEstE Havlíčk]v Brod jiţ probíhá Uada aktivit, jejichţ účelem je upozorOovat veUejnost na 
problematiku vzdElávání obecnE. V souvislosti s problematikou volby povolání se v HavlíčkovE BrodE 
kaţdoročnE napU. poUádá akce „PUehlídka stUedních škol“. Tato akce je určena pro ţáky základních 
škol a jejich rodiče. Ti zde získají bliţší informace o jednotlivých stUedních školách, učilištích a jimi 
vyučovaných oborech v regionu Havlíčk]v Brod i dalších místech naší republiky. Dále jsou školami 
realizovány dny otevUených dveUí s cílem seznámit veUejnost s prostUedím škol či tzv. školní dílny, 
které umoţOují vtáhnout rodiče do školního dEní s cílem vytváUet fungující komunitní prostUedí. 
 V HavlíčkovE BrodE je navázána spolupráce a komunikace škol s OSPOD a  r]znými 
organizacemi poskytujícími v této lokalitE sociální či vzdElávací sluţby, napU. s nízkoprahovým klubem 
BAN, Oblastní charitou, Family pointem, Krajskou knihovnou Vysočiny či organizací Vysočina 
Education. Spolupráce a komunikace funguje i v oblasti zavedeného systému pro podporu inkluze – 
spolupráce a komunikace s pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálnE pedagogickým 
centrem.  
 MEsto Havlíčk]v Brod na svých webových stránkách poskytuje veUejnosti informace o 
jednotlivých zUizovaných subjektech v oblasti vzdElávání, o organizaci školního roku či zápisech do 
mateUských a základních škol či o konání Havlíčkobrodských sportovních her dEtí a mládeţe. 
Samostatný školský portál mEsto Havlíčk]v Brod neprovozuje. Univerzálním komunikačním nástrojem 
je kromE webových stránek také radniční periodikum Havlíčkobrodský zpravodaj.  
 V pr]bEhu tUíleté spolupráce s ASZ bude pak uspoUádán alespoO jeden odborný workshop a 
jedno veUejné setkání k problematice vzdElávání. Téma workshopu a veUejného setkání bude 
vyspecifikováno na pracovní skupinE VzdElávání. Propagace probEhne formou plakát], leták], 
pozvánek v místním zpravodaji, na webových stránkách mEsta, škol a dalších organizací. Propagace 
bude dále probíhat prostUednictvím sociálních sítí a ústní formou pomocí partnerských organizací.  
Další komunikační a osvEtové aktivity plánují partnerské organizace realizovat za podpory chystaných 
projekt] OP VVV (zapojování rodič], odborné workshopy). Detaily lze nalézt v samostatném 
dokumentu komunikačního plánu, kde je podrobnEjší rozpis komunikace jednotlivých aktivit včetnE 
kalendáUe a pouţitých médií. 
 

2. Analytická část 
 

2.1 MateUské školy 
 Pro účely MPI jsou ze subjekt] pracujících s pUedškolními dEtmi v HavlíčkovE BrodE relevantní 
pouze subjekty MŠ Korálky a MŠ Na Svahu pUi ZŠ Wolkerova. ObecnE MŠ mají naplnEnou kapacitu. 
V pUípadE povinného pUijímání dEtí od 2 let by proto nastala potíţ s jejich prostorovými kapacitami a 
bylo by nutné investovat do vybudování nových tUíd. Zatím je zájmem mEsta Uešit problematiku 
umístEní dvouletých dEtí formou dEtské skupiny provozovanou NNO. ObecnE MŠ mají zkušenost s 
prací s dEtmi se SVP i s dEtmi jiných etnik, které se však vzhledem k rozptýlení rodin po mEstE 
vyskytují na jednotlivých pracovištích spíše ojedinEle a nepUedstavují tak významnE vyšší 
pedagogickou zátEţ. Co se týče povinného pUedškolního vzdElávání dEtí starších pEti let, dle seznam] 
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pouze cca 20 dEtí ještE do MŠ nechodilo, rodiny byly osloveny skrze terénní sluţbu; problém byl s 
dohledáváním 10ti dEtí, a to i pUes nadstandardní pomoc OSPODu, ZŠ a PO3 obcí. O individuální 
pUedškolní vzdElávání projevili zájem ve školním roce 2017/2018 zákonní zástupci 3 dEtí 
 
Obr. č. 1 RozmístEní mateUských škol a jejich jednotlivých pracoviš[ 

 
 

2.1.1 MateUská škola Korálky 
DevEt mateUských škol sloučených v jeden právní subjekt organizuje celkem 30 tUíd 

s maximální kapacitou 725 dEtí. Kapacita je pro aktuální rok 2017/2018 naplnEna. Škola nedisponuje 
volnými prostory k zUízení tUídy pro pUípadné pUijímání dvouletých dEtí. 
 
Tab. č. 2 Rozloţení dEtí dle pracoviš[ (informace za rok 2016/2017) 

MŠ Nad 
Tratí 

Nádraţní Nuselská Prokopa 
Holého 

PUíčná Šmolovy Zahradnického 
I 

Zahradnického 
II 

Ţiţkov 

Kapacita  80 112 70 81 89 28 122 54 89 
NaplnEnost 80 112 70 81 89 28 122 54 89 
Počet tUíd 3 4 3 3 4 1 5 3 4 

Zdroj: http://www.mskoralky.cz/ 
  
 V rámci kritérií pro pUijímání dEtí k pUedškolnímu vzdElávání je stanovena pUednost pro dEti ze 
spádové oblasti a dle dosaţeného vEku. PUi nenaplnEní kapacity pUijímají mateUské školy dEti s trvalým 
pobytem na území mEsta a poté mimo území mEsta. Kapacita je na rok 2017/2018 naplnEná s tím, ţe 
uţ je pUidElená výjimka o navýšení počtu dEtí. DítE, které dosáhne 3 let v pr]bEhu školního roku, není 
škola schopna pUijmout. V pr]mEru je 24 dEtí na jednu tUídu. Jednotlivé tUídy jsou heterogenní i 
homogenní, a tam, kde je to moţné, jsou pUedškoláci v samostatné tUídE. Jedna tUída je zUízena podle 
§16 odst. 9 školského zákona – pro dEti s pUiznanými podp]rnými opatUeními – „speciální“ tUída. V této 
tUídE je menší kolektiv dEtí s uzp]sobeným programem oproti ostatním tUídám. V bEţných tUídách je 11 
dEtí se speciálními vzdElávacími potUebami individuálnE integrovaných, 10 z nich má asistenta 
pedagoga. NejčastEjšími jsou poruchy autistického spektra, poruchy pozornosti, chování, Ueči. DEti 
Rom] a cizinc] se ve školách objevují ve velmi nízkém procentu, v Uádu jednotek. Kaţdé stUedisko 
pracuje samostatnE, programovE jsou pak pracovištE r]znE zamEUena. NapUíklad dvE mateUské školy 
mají zamEUení „zdravá MŠ“, dvE MŠ realizují program „Začít spolu“, jedna MŠ má zamEUení na 
dramatickou výchovu atd. Společné záleţitosti Ueší zástupci pracoviš[ na pravidelných poradách. 
Škola má dobrou zkušenost s realizací podp]rných opatUení i se spoluprací se školskými 
poradenskými zaUízeními (PPP a SPC).  
 Migrace mezi mateUskými školami témEU neprobíhá. Pouze v Uádu jednotek z d]vodu 
stEhování rodin v rámci mEsta. PUedčasné ukončování docházky je ojedinElé. D]vody ukončování jsou 
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stEhování, neplacení školného nebo rodiče pUestanou dEti do školy vodit. V pUípadE neplacení je 
vEtšinou domluven splátkový kalendáU, čímţ bývá situace vyUešena.  Škola má zkušenosti 
s podáváním projekt] – šablony, potravinová pomoc, logopedická prevence, pro zdravotnE 
znevýhodnEné apod. 
 

2.1.2 MateUská škola Na Svahu 
 Od 1. ledna 2003 je MateUská škola Perknov součástí Základní školy Havlíčk]v Brod, 
Wolkerova 2941(dále jen ZŠ Wolkerova). MateUská škola má dvE vEkovE smíšená oddElení s počtem 
53 ţák] (celková kapacita 54 dEtí). MateUská škola nevzdElává v současnosti sociálnE znevýhodnEné 
či dítE s IVP. Škola spolupracuje s PPP v oblasti logopedické prevence, vyšetUení školní zralosti 
apod. Velmi úzce spolupracuje se ZŠ Wolkerova, kde kaţdoročnE dEti navštEvují keramickou dílnu, 1. 
tUídy ZŠ a spolupracují se školní druţinou. Učitelky ZŠ se účastní informativních sch]zek pro rodiče 
pUedškolák].  
 Rodiče mají moţnost podílet se na dEní školy účastí na r]zných vzdElávacích činnostech jako 
asistenti, na společných dílnách či formou nabídky exkurze na svém pracovišti apod. VzdElávací 
činnosti si mohou vyzkoušet se svými dEtmi pUi odpoledních setkáních "Hrajeme si spolu". Učitelky 
jsou s rodiči v denním kontaktu, informují je o individuálních pokrocích jejich dítEte a domlouvají se na 
společném postupu pUi výchovE a vzdElávání. Pro rodiče jsou 3 x ročnE poUádány informativní 
sch]zky.  
 

2.2 Základní školy 
Ve mEstE Havlíčk]v Brod se nacházejí tyto základní školy: 

Základní škola a MateUská škola Havlíčk]v Brod, Wolkerova, 
Základní škola Havlíčk]v Brod, Štáflova (dále jen ZŠ Štáflova), 
Základní škola Havlíčk]v Brod, Konečná (dále jen ZŠ Konečná), 
Základní škola Havlíčk]v Brod, V Sadech (dále jen ZŠ V Sadech), 
Základní škola Havlíčk]v Brod, Nuselská (dále jen ZŠ Nuselská), 
Základní škola a Praktická škola, U Trojice (dále jen ZŠ U Trojice). 
 
Obr. č. 2 RozmístEní základních škol 
 
 
Tab. č. 3 Základní údaje základních škol 

  



 

8 
 

 

Škola kapacita počet ţák] 

počet 
spádových 

ţák] - 1 ročník 
2017 

počet ţák] 
mimospádových - 

1 ročník 2017 
počet ţák] se 

SVP 
ZŠ Wolkerova 760 742 58 32 15 
ZŠ V Sadech 800 715 32 ? 40 
ZŠ Štáflova 500 384 12 21 64 (2015/2016) 
ZŠ Konečná 300 240 21 7 60 
ZŠ Nuselská 550 230 23 9 17 (IVP) 
ZŠ U Trojice 80 71 x x 71 
 
 V současné dobE mají, kromE ZŠ Wolkerova, základní školy pomErnE vyšší kapacitu, neţ je 
jejich aktuální naplnEnost. ZŠ Wolkerova a ZŠ V Sadech pojímá 61 % všech ţák] v rámci Havlíčkova 
Brodu. Nejvyšší rozdíl mezi kapacitou a počtem ţák] je na ZŠ Nuselská s kapacitou 550 ţák] a 
počtem 230 ţák]. Na ZŠ Konečná jsou zUízeny speciální tUídy. Speciální ZŠ U Trojice, jejímţ 
zUizovatelem je Kraj Vysočina, má 71 ţák] (podíl ţák] se SVP je 100 %). PUes 60 ţák] se SVP má 
také ZŠ Konečná (25 %) a ZŠ Štáflova (16,7 %), U ZŠ Nuselská je podíl ţák] s SVP niţší, 7,4 % - 17 
ţák], u ZŠ V Sadech 5,6 % - 40 ţák], pUičemţ nejniţší je u ZŠ Wolkerova je 2 % - 15 ţák], pUičemţ 
jako jediná je tato základní škola bezbariérová. Díky určené spádovosti a rozprostUení sociálnE 
slabých rodin po celém mEstE je zatíţení škol rovnomErnE rozloţeno. Platí to i v pUípadE romských, 
mongolských, vietnamských ţák]. Vzhledem k volné kapacitE si rodiče bEţnE volí školu bez ohledu na 
spádovost dle nabízeného programu. ZamEUení škol na posílenou výuku nEkterých pUedmEt] je dáno 
historicky a je odborníky i veUejností vnímáno pozitivnE, je tedy obecným zájmem danou situaci udrţet.  
 

2.2.1 Základní škola a mateUská škola Wolkerova, Wolkerova 2941 
Tab. č. 4 ZŠ Wolkerova 

kapacita 760 

počet ţák] 742 

počet spádových ţák] - 1 ročník 2017 58 

počet ţák] mimospádových - 1 ročník 2017 32 

počet ţák] se SVP 15 

pUepočtený počet pedagogických pracovník] 43,88 

pUepočtený počet nepedagogických pracovník] 9,32 

počet speciálních pedagog] 0 

počet asistent] pedagoga 
4 (1 asistent má na 

starosti 2 ţáky) 
počet psycholog]  0 

 
 Subjekt organizující mateUskou školu, základní školu, školní druţinu, školní klub, školní jídelnu 
vyuţívají jiné školy a veUejnost. Škola je jako jediná z Havlíčkova Brodu bezbariérová. Jako jediná 
škola naplnila svoji kapacitu. Z d]vodu zájmu ze strany rodič] byla zUizovatelem od 1. 9. 2017 
navýšena kapacita o 10 míst, zejména proto, aby nastupující sourozenci nemuseli docházet na jinou 
základní školu. Specifikem této školy jsou jazykové tUídy od tUetího ročníku. Vstup do paralelní 
jazykové tUídy je na základE jazykového testu, nicménE v dalších ročnících jsou obousmErné pUestupy 
téţ moţné. Od šestého ročníku je rozšíUená jazyková výuka o další jazyk. Škola dUíve byla členem 
asociace škol s rozšíUenou výukou jazyk] a tento vliv pUetrvává dodnes.  
 Počet ţák] se SVP je relativnE nízký, pUibliţnE dvE procenta z celkového počtu. NejčastEji to 
jsou poruchy učení. Jeden ţák má kombinované mentální a tElesné postiţení a učí se podle RVP pro 
Základní školu speciální – obor 79-01-B/01. Škola uvádí počet ţák] jiného etnika a počet cizinc] jako 
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nulovou hodnotu. Škola má čtyUi asistenty pedagoga, pUičemţ jeden asistent je sdílen dvEma ţáky. 
Zkušenost s asistenty je ve škole dlouhodobá (více jak 15 let).  
 Kvalifikovaným odhadem je 200 ţák] mimospádových, coţ tvoUí pUibliţnE 25 % všech ţák]. 
Významná část ţák] z okolních malotUídních škol byla do šestého ročníku pUijímána právE na tuto 
školu. Migrace ţák] je zejména z d]vod] stEhování. Do jiných škol v rámci mEsta pUechází jeden aţ 
dva ţáci ročnE z d]vodu nespokojenosti s výukou (škola je vnímána jako náročnEjší), konflikt]m mezi 
ţáky nebo s pedagogy apod. PUedčasné ukončování školní docházky je v Uádu jednotek. Pokud ţák 
splnil povinnou školní docházku, ale má zájem dokončit základní vzdElání, pedagogická rada 
rozhodne o povolení. Zamítnutí se v historii stalo pouze jednou. Se záškoláctvím má škola minimální 
zkušenost. V pUípadE, ţe dítE chybí více jak 150 hodin za pololetí, vyuţívá se moţnosti pUezkoušení. 
VEtší míra absence se objevuje tUeba u sportovc], kteUí reprezentují nebo ze zdravotních d]vod].  
 

2.2.2 Základní škola Havlíčk]v Brod, Štáflova 2004 
Tab. č. 5 ZŠ Štáflova  

kapacita 500 

počet ţák] 384 

počet spádových ţák] - 1 ročník 2017 12 

počet ţák] mimospádových - 1 ročník 2017 21 

počet ţák] se SVP 64 (2015/2016) 

pUepočtený počet pedagogických pracovník] 23,74 

pUepočtený počet nepedagogických pracovník] 6,88 

počet speciálních pedagog] 1 (0,5 HPP) 

počet školních asistent] 1 
 
 Subjekt organizuje základní školu, školní druţinu, školní klub a školní jídelnu. Škola má 384 
ţák] v 17 tUídách. Specifikem školy jsou tUídy s rozšíUenou výukou tElesné výchovy. Tyto tUídy sice 
byly oficiálnE zrušeny, ale sportovní zamEUení školy z]stalo -  zUetel na nadané dEti je brán v potaz ve 
školním vzdElávacím programu. Dalším specifikem je mnoţství školou poUádaných krouţk]. 
Na škole je pUibliţnE 10 romských ţák], 3 mongolští a 2 vietnamští ţáci (kvalifikovaný odhad). Velkou 
část sloţení školy tvoUí mimomEstští ţáci, kteUí tvoUí pUibliţnE polovinu všech ţák]. Spádových dEtí je 
pUibliţnE 30 %. Pod školu spadají dEti s  trvalým bydlištEm na ohlašovnE obce. Počet sociálnE slabších 
ţák] se pohybuje kolem deseti – identifikováno na základE poskytované podpory ze strany školy 
(bezplatné obEdy, pUidElený sociální asistent).  Co se týká ekonomického zajištEní rodin, nebyly 
zjištEny ţádné potUeby u ţák] cizinc]. Ţáci - cizinci mají k dispozici speciální učebnice a hodiny 
českého jazyka navíc. Jednou z identifikovaných pUíčin sociální potUebnosti je pUedchozí rozpad rodin. 
PrávE rodinné zázemí dle zkušenosti výraznE ovlivOuje pUipravenost ţák] na vstup do školy. VEtšina 
prvOáčk] je nadpr]mErnE pUipravena. Dodatečné odklady se v historii školy Uešily pouze 2x.  
 Škola disponuje sociálním asistentem a speciálním pedagogem, coţ je vnímáno jako d]leţitá 
pozice napU. i pro metodické vedení asistent] pedagoga. Škola bEţnE vyuţívá i sluţeb PPP a SPC. 
Sociální asistent financovaný stejnE jako speciální pedagog ze šablon pomáhá ţák]m se začlenEním 
do kolektivu a je vyuţíván pro všechny ţáky sociálnE handicapované, a[ jiţ z d]vodu etnicity či 
rodinného zázemí., Škola vEnuje velkou pozornost ţák]m se SVP obecnE, včetnE cizinc], je zapojena 
napU. do programu – Výuka českého jazyka pro cizince.  
 Ve škole je nízká fluktuace ţák]. Migrace ţák] do jiných ZŠ v rámci mEsta je v pr]mEru jeden 
pUípad za dva roky.  NEkdy pUechází ţák do této školy z d]vodu sportovních aktivit. Opakování ročníku 
se stává výjimečnE. Skryté záškoláctví se objevuje jen v malém rozsahu Situace je Uešena preventivnE 
konzultací s rodiči, v pUípadE váţnEjších obtíţí je navázána spolupráce s OSPOD. Školní docházka se 
ale Ueší minimálnE, spíše je tématem nepUipravenost určitých ţák]. To se týká pUibliţnE tUí rodin, u 
jejichţ dEtí se tyto situace opakují.  
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2.2.3 Základní škola Havlíčk]v Brod, V Sadech 560 
Tab. č. 6 ZŠ V Sadech  

kapacita 800 

počet ţák] 715 

počet spádových ţák] - 1 ročník 2017 32 

Počet mimospádových -  1 ročník 2017 58 

počet ţák] se SVP 40 

pUepočtený počet pedagogických pracovník] 41,19 

pUepočtený počet nepedagogických pracovník] 8,64 

počet speciálních pedagog] 0 

počet sociálních asistent]/pedagog] 0,1 HPP 

počet asistent] pedagoga 2 
 
 Subjekt organizuje základní školu, školní druţinu, školní klub a školní jídelnu. Specifikem školy 
je, ţe na 2. stupni integrují nadané ţáky fotbalisty do jedné paralelní tUídy. V dané tUídE je pUibliţnE 10-
12 ţák] fotbalist] plus ţáci bez tohoto zamEUení. Za integraci odpovídá učitel tElesné výchovy. Dalším 
specifikem školy je pEvecký sbor s počtem 200 člen] rozdElených do 4 oddElení. Sbor se úspEšnE 
účastní r]zných soutEţí.  
 Spádovost není školou vnímána jako ideální z d]vodu nízké zalidnEnosti spádové oblasti. Cca 
2/3 ţák] jsou z jiných spádových oblastí nebo z jiných obcí.  Hlavní d]vody zájmu mimospádových 
ţák] jsou pravdEpodobnE pUedevším poloha školy v blízkosti centra, blízkost vlakového a 
autobusového nádraţí, umístEní školní jídelny v budovE školy, provozní doba školní druţiny (6:00 – 
17:15), nabídka 20 aţ 25 krouţk] vedených učiteli zdarma a výše zmiOovaná specifika školy.  
 Počet ţák] se SVP je cca 40.  NejčastEji se jedná o 2. stupeO podpory, stupeO 3. má pUibliţnE 
8 ţák]. Spolupráce s PPP je ze strany školy hodnocena jako velmi dobrá. Pracovníci poradny jsou i 
dvE hodiny v dané tUídE, sledují práci asistenta, aby posudky neodpovídaly jen pohledu ţáka, ale i 
realitE školy. Spolupráce s SPC je hodnocena obdobnE. Odhad počtu Rom] se pohybuje pUibliţnE na 
10-15 ţácích. Dále jsou ve škole ţáci mongolští, vietnamští, ázerbajdţánští, slovenští a ukrajinští. 
Celkem je odhadováno cca 20 ţák] s odlišnou národností či etnicitou. Škola z d]vodu nenaplnEné 
kapacity dEti neodmítá. Dodatečné odklady se vyskytnou v pr]mEru jednou aţ dvakrát za školní rok.  

Škola postupnE nabírá zkušenosti s asistenty pedagoga, ještE v roce 2015/16 nebyl ţádný, od 
záUí 2017 jiţ 4. Ve škole pracuje nEkolik učitelek s kvalifikací v oblasti speciální pedagogiky, nicménE 
pozice speciální pedagog vytvoUena není. Od 1. 9. 2017 je vytvoUena pozice sociálního pedagoga (0,1 
úvazku) s náplní práce: práce s dEtmi cizinc], s dEtmi ze sociálnE slabých rodin a komunikace s jejich 
rodiči. Financován je ze šablon a jedná se o stávajícího zamEstnance.  
 PUechod do jiných škol v rámci mEsta se stává v Uádu 1 - 2 ţáci za rok. D]vodem bývá, ţe si 
ţáci nesednou s učitelem, nebo ţe se rodina odstEhuje na druhou stranu mEsta. V minulosti sama 
škola doporučovala pUestup ţák] do speciální tUídy ZŠ Konečná. Do školy bEhem školního roku 
pUichází v pr]mEru 5-6 ţák]. D]vody pUíchod] jsou obdobné jako u odchod]. PUedčasné ukončení 
školní docházky se za poslední tUi roky stalo jednou (školní rok 2016/2017). Ţák opakoval ročník, 
pUičemţ za hlavní pUíčinu bylo identifikováno nepodnEtné rodinné prostUedí. Ţák by mEl nastoupit na 
učOovský obor „KuchaU – číšník“. OtevUené záškoláctví se objeví kaţdoročnE v pr]mEru u jednoho 
ţáka. U skrytého záškoláctví se snaţí škola p]sobit preventivnE a komunikovat s rodiči.  
 

2.2.4 Základní škola Havlíčk]v Brod, Konečná 1884 
 

Tab. č. 7 ZŠ Konečná   

kapacita 300 

počet ţák] 240 

počet spádových ţák] - 1 ročník 2017 21 

počet ţák] mimospádových - 1 ročník 2017 7 

počet ţák] se SVP 60 

pUepočtený počet pedagogických pracovník] 22,55 
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pUepočtený počet nepedagogických pracovník] 5 

počet speciálních pedagog] 4 

Počet asistent] pedagoga 8 
 
 Subjekt organizuje základní školu, školní druţinu, školní klub a školní jídelnu – výdejnu.  Škola 
má vţdy v kaţdém ročníku jednu bEţnou tUídu. Od 90. let minulého století jsou zUízené speciální tUídy, 
nyní podle §16 odst. 9 školského zákona. Počet se pohybuje od 4 do 5 speciálních tUíd, nEkteré se 
spojenými ročníky. Pro školní rok 2017/2018 musela škola podle vyhlášky pUeorganizovat systém 
rozdElení tUíd podle druh] postiţení na: dvE tUídy pro žáky s LMP, dvE tUídy pro žáky s poruchami učení a 
jednu tUídu pro žáky s poruchami chování. 
45 ţák] se SVP je ve speciálních tUídách. Asi 15 ţák] se SVP se vzdElává v bEţných tUídách. Část 
tEchto ţák] je z  rodin z majority, část z romských, část ze sociálnE znevýhodnEných, část je z rodin 
rozvrácených. Ve škole nejsou ţádní ţáci cizí státní pUíslušnosti. 10 aţ 12 ţák] je romských, z nichţ je 
pUibliţnE polovina vzdElávána ve speciálních tUídách (kvalifikovaný odhad). Ţádná jiná etnika na škole 
nejsou. Podíl ţák] z vlastní spádové oblasti je odhadován na pUibliţnE 2/3. K zápisu do školy chodí 
z dané spádové oblasti 1/2 aţ 2/3 dEtí, ostatní se zapisují v jiných školách. PUedčasné ukončování 
školní docházky se ve škole objevuje výjimečnE. Za poslední tUi roky odešla jedna ţačka. Tito ţáci se i 
pUes nedokončené základní vzdElání dostávají na stUední školy bez problém] – nejen na dvouleté 
obory, ale i na tUíleté.  
 Ve škole je pomErnE vysoká míra absencí, včetnE neomluvených (cca 60/pololetí), nejvíce v 7. 
a 8. ročníku. Jako pUíčina byla uvádEna obecnE sociální slabost rodin anebo zdravotní d]vody. Je zde 
zavedeno pUezkušování v pUípadE vEtší absence na výuce kromE dlouhodobých absencí ze 
zdravotních d]vod].  
 Škola nezamEstnává školního psychologa, ale má 4 speciální pedagogy, pUičemţ je to 
vnímáno jako nedostačující a je plánováno rozšíUení pracovního týmu o další 1 aţ 2 speciální 
pedagogy. Škola spolupracuje s  PPP a SPC a spolupráci hodnotí velmi dobUe.  
 

2.2.5 Základní škola Havlíčk]v Brod, Nuselská 3240 
Tab. č. 8 ZŠ Nuselská   

kapacita 550 

počet ţák] 230 

počet spádových ţák] - 1 ročník 2017 23 

počet ţák] mimospádových - 1 ročník 2017 9 

počet ţák] se SVP 17 (IVP) 

pUepočtený počet pedagogických pracovník] 18,86 

pUepočtený počet nepedagogických pracovník] 7,24 

počet asistent] pedagoga 4 
 
 Subjekt organizuje základní školu, školní druţinu, školní klub a školní jídelnu. Škola se 
otevírala v roce 1990 a svého času naplOovala svoji kapacitu 550 ţák]. Nyní školu navštEvuje celkem 
230 ţák], coţ signalizuje postupný úbytek ţák]. Škola je specifická skladbou pUedmEt] na druhém 
stupni, kde mají zaUazeny multimediální výchovu a techniku administrativy a dále zavádEním 
alternativních metod výuky, napU. „práce v centrech aktivit“, výuka matematiky Hejného metodou apod. 
Škola má také pUípravnou tUídu jako jediná v HavlíčkovE BrodE. V budovE školy jsou prostory 
pronajaté Základní umElecké škole a MŠ Korálky, která tam má jedno z pracoviš[.  
 Škola má zkušenost se vzdEláváním ţák] s nejr]znEjšími typy postiţení včetnE mentálního, 
tElesného, sluchového, s vadami Ueči apod. Ţák]m s poruchami chování a učení se škola vEnuje 
bEţnE a ve škole je integrován také autistický ţák. Ve škole jsou 4 asistenti pedagoga. Škola úzce 
spolupracuje s PaedDr. ZdeOkem Martínkem z PPP a SPC Vysočina, pracovištE PelhUimov. Ve škole 
je 17 ţák] s individuálním vzdElávacím plánem. Školu navštEvují 4 mongolští ţáci, 4 slovenští ţáci, 2 
ukrajinští ţáci a 3 romští ţáci (kvalifikovaný odhad – záUí 2017). Tito ţáci nekorespondují s ţáky 
se SVP.  
 PUípravná tUída má nyní 12 ţák]. Ve mEstE je kaţdoročnE pUibliţnE 30 aţ 40 ţák] s odkladem 
povinné školní docházky, ale pUesto má škola potíţe s naplnEním minimální kapacity pro otevUení 
pUípravné tUídy (10 ţák]). PUípravná tUída vznikla p]vodnE pro sociálnE znevýhodnEné ţáky. Nyní je 
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v souladu se školskou legislativou pUípravná tUída určena pro žáky s odkladem povinné školní 
docházky. 
 PUechody ţák] na jinou ZŠ v rámci mEsta je minimální. V roce 2015/2016 pUišli na školu dva 
ţáci ze ZŠ V Sadech, kteUí mEli na dUívEjší škole kázeOské problémy (neomluvené hodiny, 
záškoláctví). Na této škole se pak problémy opakovaly. PUedčasné ukončování školní docházky je 
ojedinElé. D]vody pUedčasného ukončování školní docházky jsou zpravidla špatný prospEch.  
Škole chybí pozice speciálního pedagoga a školního psychologa, které si z d]vodu velikosti školy 
nemohou dovolit.  V současnosti si škola v rámci šablon o speciálního pedagoga poţádala. 
 

2.2.6 Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104 
Tab. č. 9 ZŠ U Trojice 

kapacita 80 

počet ţák] 71 

počet ţák] se SVP 71 

pUepočtený počet pedagogických pracovník] 21,09 

pUepočtený počet nepedagogických pracovník] 4,75 

počet speciálních pedagog] 21,09 

počet asistent] pedagoga 13 
 
 Subjekt organizuje základní školu, školní druţinu a stUední školu. Škola byla zaloţena v roce 
1947. V rámci základní školy jsou všichni ţáci se SVP r]zného charakteru. AktuálnE základní školu 
navštEvuje 71 ţák]. Kapacita základní školy je 80 ţák]. Na rok 2017/2018 očekávají další nár]st cca 
o 3 ţáky. PUijetí na školu je moţné pouze s doporučením z poradenských zaUízení (SPC, PPP). Na 
praktické škole je také moţné dokončit si stUední vzdElání. StUední škola má kapacitu 31 ţák] 
s aktuálním počtem 24 studujících. Na školní rok 2017/2018 bylo na praktickou školu jednoletou pUijato 
pEt ţák] a na praktickou školu dvouletou dva ţáci. Kaţdý ţák má SVP. Vstup na školu je moţný 
pouze s doporučením z poradenských zaUízení (SPC, PPP).  Ţáky pUijímají ze všech ZŠ.  
 Škola etnicitu ani cizí státní pUíslušnost u ţák] nesleduje a nezaznamenává.  Škola má 13 
asistent] pedagoga, pUičemţ jejich počet je dlouhodobE stabilní. Škola nedisponuje psychologem, ale 
spolupracuje s  PPP a SPC. SPC je bývalé pracovištE školy, od 1. 7. 2016 zaUazené pod PPP a SPC 
Vysočina. Od listopadu 2017 zamEstnává škola sociálního pedagoga. Ve škole je pracovní prostUedí 
vnímáno jako velmi dobré (nulová fluktuace zamEstnanc], udrţování mimopracovních vztah], zpEtná 
vazba rodič] a pedagog]). Škola vnímá „jednodruhovost“ jako komplikaci v organizaci a realizaci 
vzdElávání – nEkteré ţáky nemohou pUijmout, protoţe pro nE není tUída. RVP ZV je vnímaný jako 
komplikovaný, sloţitý, pUinášející byrokratickou zátEţ.  
 Ţáci zpEt do bEţné ZŠ neodchází ani docházku pUedčasnE neukončují. Všichni ţáci 
pUecházejí do stUedoškolského vzdElávání (obory E i H). Odchod dEtí do speciální školy bývá z 
bEţných ZŠ v malém procentu. Spíše rodiče vyuţívají speciální tUídy na ZŠ Konečná, která je vnímána 
jako „mezičlánek“, kde se rodiče snaţí udrţet své dEti na bEţné základní škole. Aţ pokud zde dítE 
neuspEje, tak pUesouvají dítE do speciální školy. Všechny tyto pUesuny jsou v jednotkách ţák] a na 
základE doporučení a konzultací s poradenským zaUízením.  
 

2.3 StUední školy 
Ve mEstE Havlíčk]v Brod se nacházejí tyto stUední školy: 
Gymnázium Havlíčk]v Brod 
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčk]v Brod 
StUední pr]myslová škola stavební akademika Stanislava BechynE 
StUední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčk]v Brod 
Základní škola a praktická škola, U trojice 
 
 
Obr. č. 3 RozmístEní stUedních škol 
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2.3.1 Gymnázium 
Tab. č. 10 - Gymnázium  

 kapacita 600 

 počet ţák] 501 

 ţáci se SVP 3 

 psycholog 1 

 asistent pedagoga 0,75 

 sociální asistent x 

 čínských ţák] 1 

 ukrajinských ţák] 1 

 mongolských ţák] 2 

 vietnamských  
nEkolik - odborný 
odhad nezjištEn 

 
 VšeobecnE vzdElávací stUední škola se čtyUletým a osmiletým vzdElávacím oborem 
Gymnázium. Škola v roce 2016/2017 vzdElávala 501 ţák], pUičemţ její kapacita je 600 ţák]. PUijímání 
ţák] probíhá na základE centrálních pUijímacích zkoušek, kde se na základE výsledk] učiní hranice 
pro pUijetí. Škola je specifická v organizaci badatelského centra, které spolupracuje jak s VŠ, tak i 
s místními základními a stUedními školami. Dalším výraznEjším rysem je mezinárodní spolupráce a 
výmEnné pobyty ţák] v rámci projektu Erasmus plus. 
 Ve škole jsou tUi ţáci se SVP, dvE dEti, které mají Asperger]v syndrom, a jeden ţák 
s tElesným postiţením. Jeden ze ţák] má jednoho asistenta pedagoga (0,75 úvazku). Mimo tyto tUi 
ţáky jsou cca 4 další ţáci, kteUí mají diagnostikovánu dysgrafii, dyslexii apod. Od záUí (2017) v rámci 
tzv. „šablon“ nastupuje na školu školní psycholoţka. Ţáci s odlišnou etnicitou se ve škole objevují 
minimálnE. OjedinEle se objeví ţák, který má neomluvené hodiny. VEtšinou je to spojené s rodinným 
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problémem. OhlednE skrytého záškoláctví mají nEkteUí ţáci tendenci se škole vyhnout, ale není to 
velkého rozsahu.  
 Odchody či pUíchody do/z jiných škol probíhají nejčastEji z d]vod] stEhování v Uádu jednotek. 
PUibliţnE jednou za dva roky se objeví pUípad, ţe ţák pUejde na jinou školu z d]vodu nezvládání výuky. 
 

2.3.2 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčk]v Brod 
 Tab. č. 11 Obchodní akademie a hotelová škola  

 kapacita 1250 

 celkový počet ţák]  480 

 ţák] s SVP 68 

 integrovaných ţák] se SVP 24 

 asistent pedagoga  4 

 asistent pedagoga pro ţáka s autismem 1 

 sociální asistent 1 

 sociálnE znevýhodnEných ţák]  7 

 ţák] se ztíţenou sociální situací 38 

 
Ţáci s váţnEjšími psychickými problémy – psychiatrická 
diagnóza  8 

 Ţáci s cizí státní pUíslušností 9 

 Romští ţáci (kvalifikovaný odhad) 10 
 
 Škola je pUíspEvkovou organizací Kraje Vysočina. Subjekt organizuje stUední školu, domov 
mládeţe a školní jídelnu. StUední škola má kapacitu 1250 ţák] a počet 480 studujících ţák] (rok 
2016/2017). Na škole jsou dvE studijní oblasti, gastronomická a ekonomická, realizované na dvou 
pracovištích. Ţáci mohou studovat maturitní a učební obory. Maturitní vzdElání nabízí prostUednictvím 
ekonomického lycea, obchodní akademie, gastronomie, nástavbový obor gastronomie. Výuční list lze 
získat prostUednictvím obor] CukráU, KuchaU – číšník. Škola nabízí i obor kategorie E Stravovací 
sluţby. PUijímání ţák] na maturitní obory probíhá na základE pUijímací zkoušky z českého jazyka a 
matematiky podle daného limitu, na učební obory pouze na základE prospEchu ze ZŠ. Klima školy 
ovlivOuje dlouhodobý úbytek ţák] a s tím související organizační opatUení. Specifikem školy je 
rozvinutý systém práce se ţáky ze sociálnE znevýhodnEného prostUedí. Na škole pracují dvE 
asistentky pedagoga pro sociálnE znevýhodnEné ţáky a jeden asistent pedagoga pro ţáka 
s autismem. Na rok 2017/2018 jsou plánováni 4 asistenti pedagoga a jedna asistentka pro sociálnE 
znevýhodnEné ţáky. Asistent pedagoga se účastní i praktického vyučování, coţ se velmi osvEdčilo a 
škola tuto pozici hodnotí jako nepostradatelnou součást. SociálnE znevýhodnEní jsou ti ţáci, kteUí 
vykazují hmotnou nouzi, tedy ţáci, kteUí pUinesou potvrzení od mEstského úUadu, ţe pobírají pUíspEvek 
na ţivobytí.  Škola tEmto ţák]m poskytuje učební pom]cky a pracovní odEvy. Škola dále eviduje ţáky 
se „ztíţenou sociální situací“, která je identifikována podle problematického rodinného prostUedí. Ve 
škole je pro tyto ţáky zUízeno poradenské pracovištE, kde jsou výchovný poradce, školní metodik 
prevence a od roku 2006 školní psycholog. Na škole také existuje nadační fond, ze kterého pUispívají 
dEtem se soc. znevýhodnEním na r]zné exkurze, kurzy apod. Na škole nejsou speciální tUídy pouze 
 obor kategorie E, který vyuţívají ţáci se LMP.  
 Absence ţák] se objevuje ve vyšší míUe. Škola má ve školním Uádu nastaveno Uadu kritérií. 
NapUíklad sledování absencí v elektronických tUídních knihách ve všech pUedmEtech. Ţák, který 
pUekročí určité procento absence, musí projít pUezkoušením. Dále je ve škole existence pUísného 
systému omlouvání, komunikace s rodiči, popUípadE s ošetUujícím lékaUem. Za určitý počet 
neomluvených hodin m]ţe být udElena d]tka, zhoršená známka z chování, podmínečné vyloučení ze 
školy a následnE m]ţe hrozit i vyloučení. PUíčiny omluvených absencí jsou r]zné. Nejvyšší míra 
absence je u nástavbových obor], kde je častá kombinace studia a zamEstnání a v učebních oborech 
kromE oboru „CukráU“, kde je vEtšina dívek. V oboru E je vyšší míra omluvených absencí zejména ze 
zdravotních d]vod]. Za celou školu je neomluvených 138 hodin za školní rok 2016/2017. Hlavní 
pUíčinou neomluvené absence je selhávání rodinného prostUedí.   
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 Migrace ţák] mezi školami probíhá neustále (pUíchody i odchody do/ze školy v Uádu 10-15 
ţák] ročnE). NEkteUí ţáci vystUídají za rok tUeba i 5 škol. NejčastEjším d]vodem odchod] je prospEch 
ţáka, dále zmEna zájmu o studijní smEUování (pUechod na obor, který škola nenabízí), nezapadnutí do 
studijního kolektivu, nezvládání pobytu na domovE mládeţe apod. U pUíchod] ţák] z jiných škol jsou 
pUíčiny podobné jako u odchod]. NEkteUí ţáci z]stávají aţ do vEku 26 let, zejména z d]vod] 
placeného zdravotního a sociálního pojištEní, rodičovských pUíspEvk] apod. V současnosti uţ se stává 
bEţnou záleţitostí ţák ve vEku nad 20 let. D]vodem je i studium dalšího učebního oboru. Výhodou je, 
ţe tito ţáci (s více obory) mají vEtší moţnost uplatnEní na trhu práce. V pr]mEru 15 ţák] ročnE 
ukončuje pUedčasnE studium. Školou identifikovaným d]vodem jsou chybEjící základní studijní návyky. 
Dalšími d]vody jsou získání zamEstnání nebo problematické rodinné či ekonomické zázemí 
(samoţivitelství, r]zné druhy závislostí rodič], exekuce apod.). NEkteUí z tEchto ţák] se pozdEji vrací 
a mají motivaci studium dokončit.  
 

2.3.3 StUední pr]myslová škola stavební akademika Stanislava 
BechynE 

Tab. č. 12 – SPŠ Stavební 
 kapacita 360 

 počet ţák] 270 

 ţáci se SVP 20 

 psycholog 0,5 HPP 

 asistent pedagoga 1 

 sociální asistent 0 

 romští ţáci 2 

 mongolští ţáci  3 

 výchovné poradkynE 3 
 
 Subjekt organizuje stUední školu s kapacitou 360 ţák] a aktuálním počtem 270 ţák] (212 
ţák] na maturitních oborech a 58 ţák] na učebních oborech). StUední škola byla zaloţena roku 1949 
a profilovala se ve stavebních oborech. Od roku 2002 zavedla škola obor technické lyceum, od roku 
2016 zavádí obory učební z d]vodu poptávky na trhu práce po Uemeslnících. Nové otevUené obory – 
Zedník, Montér suchých staveb, Instalatér, MalíU-lakýrník, TesaU (kaţdoročnE pUijmou okolo 30 ţák]). 
Všechny tyto obory jsou tUíleté s výučním listem. PUijímací zkoušky realizují pouze u maturitních obor]. 
Na škole jsou ţáci se SVP. V rámci maturitních obor] jsou nejčastEji identifikovány dysgrafie a 
dyslexie. OtevUením učebních obor] se počet navýšil. Podíl ţák] s SVP v maturitních oborech je 5 %, 
(11 ţák] z 212) a v učebních oborech 15 % (9 ţák] z 58). Škola má od záUí 2017 psychologa, kterého 
bude sdílet s Obchodní školou a financovat z tzv. „šablon“. KromE majority jsou na škole jiné etnické 
skupiny zastoupeny minimálnE. Na škole vedle metodika prevence p]sobí výchovná a kariérní 
poradkynE. Pozice asistentky pedagoga byla zUízena v záUí 2017 a prozatím je spolupráce hodnocena 
pozitivnE.   
 

2.3.4 StUední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Havlíčk]v Brod 

  Tab. č. 13 – SZŠ a VOŠ zdravotnická 

 kapacita SŠ 240 

 počet ţák] SŠ 205 

 kapacita VOŠ 330 

 počet ţák] VOŠ 230 

 ţáci se SVP 0 

 Psycholog/speciální pedagog 0 

 asistent pedagoga 0 

 Ţáci cizinci/s odlišnou etnicitou 0/0 
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 Subjekt organizuje stUední školu, vyšší odbornou školu, domov mládeţe a školní jídelnu – 
výdejnu. StUední škola má dva obory. Obor zdravotnický asistent je primárnE pUípravou na zamEstnání 
ve zdravotnických sluţbách, obor zdravotnické lyceum je primárnE zamEUeno na teoretickou pUípravu 
na navazující studium. StUední škola má kapacitu 240 ţák] s aktuálním počtem 205 studujících ţák]. 
Vyšší odborná škola má kapacitu 330 ţák] s naplnEností 230 ţák]. PUijímání ţák] probíhá na základE 
stanovených kritérií: zdravotní zp]sobilost ke studiu a testy z českého jazyka a matematiky. U test] 
není stanovena hranice úspEšnosti.  
 Na škole studují pouze ţáci s mírnou formou SVP jako napUíklad dyslexie, dysgrafie, 
dyskalkulie. Na škole studovaly dvE romské ţákynE. Jedna z romských ţákyO odmaturovala a druhá 
romská ţákynE se odstEhovala v pr]bEhu studia mimo Havlíčk]v Brod, čímţ studium na škole 
nemohla dokončit. PUibliţnE čtyUi mongolské ţákynE mají pouze problém s českým jazykem, ze 
kterého musí odmaturovat. Asistenti pedagoga na škole nejsou.  
 Záškoláctví je na škole v minimální míUe. Zejména ve tUetím a čtvrtém ročníku dochází 
k vEtším absencím z toho d]vodu, ţe ţáci jiţ nemusejí mít omluvenku od rodič]. Z tohoto d]vodu má 
škola nastavené určité limity hodin absence, které jsou ještE akceptovatelné (100 hodin za pololetí a u 
maturitního ročníku 80). Pokud ţáci pUekročí daný limit, musejí dElat zkoušky z pUedmEt], ve kterých 
mají slabší výsledky. Odchod do jiných škol probíhá v pUibliţném počtu dvou ţák] za rok z d]vod] 
náročnosti výuky či nevhodnE zvoleného studijního oboru. OpačnE na školu pUichází v pr]mEru pEt 
ţák] ročnE. D]vodem je neúspEšné studium na jiných školách anebo stEhování apod.  
 

2.4 Poradenská zaUízení 
 Od 1. 7. 2016 došlo v rámci Kraje Vysočina ke sloučení všech PPP a nEkterých SPC. V 
současné dobE tyto subjekty fungují pod názvem Pedagogicko-psychologická poradna a SpeciálnE 
pedagogické centrum Vysočina. Poradny jsou nedostatečnE personálnE zajištEné. Na pokrytí 
poptávky chybí aktuálnE v rámci PPP dva úvazky a v rámci SPC 0,5 úvazku speciálního pedagoga 
(čekací lh]ty na vyšetUení aţ 4 mEsíce). Dále u PPP není dostatečnE pokryto prostorové zázemí a 
materiální vybavení. Poradny by uvítaly mít více času na intervenční, praktické aktivity a praktické 
vzdElávání pedagog] na školách. Nejvyšší míru zátEţe na pracovníky nese administrativní zatíţení ve 
formE psaní zpráv, dvojité vypisování formuláU] (novE zavedený interaktivní formuláU), zápis], 
doporučení apod. OboustrannE pozitivnE je vnímána spolupráce se školami. Diagnostiku sociálního 
znevýhodnEní provádí pouze PPP podle vytvoUené metodiky a v minimální míUe. Diagnostiku 
sociálního znevýhodnEní absolvovalo dosud 20 ţák].  
 

2.4.1 PPP – Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčk]v Brod 
 Toto školské poradenské zaUízení poskytuje psychologické a speciálnE pedagogické sluţby 
dEtem a jejich zákonným zástupc]m, mateUským školám, základním a stUedním školám v regionu 
Havlíčk]v Brod (Ledeč nad Sázavou, SvEtlá nad Sázavou, ChotEboU, Ţdírec nad Doubravou).  
 
Tab. č. 14 Personální obsazení PPP 

Pozice Počet  
Speciální pedagog 3 (2 z toho 0,5 HPP) 
Psycholog 2 (1 z toho 0,7 HPP) 
Sociální pracovnice 1 

 
 Poradna nabízí konzultace, psychologické vyšetUení, speciálnE pedagogické vyšetUení, 
psychologické nebo speciálnE pedagogické vedení. Dále realizují depistáţe ve školách, monitoring, 
spolupracují s asistenty pedagoga v mateUských školách. Ke konci školního roku také realizují 
v mateUských školách edukativnE stimulační skupiny v rozsahu 10 lekcí. V rámci vyšetUení školní 
zralosti jsou rodiče více pUístupní k odklad]m školní docházky, jejichţ počet oproti minulému roku 
stoupl ze 120 na 160. Za mEsto Havlíčk]v Brod bylo celkem 40 odklad] školní docházky, coţ tvoUí cca 
20 %. DEti jsou také doporučovány do pUípravné tUídy zUízené na ZŠ Nuselská. PUestup na ZŠ U 
Trojice (ZŠ praktická) bylo doporučeno 16 ţák]m za poslední tUi roky. Podíl odklad] dosahující 20% je 
potUeba nahlíţet jako pomErnE alarmující. Sniţování četnosti odklad] povinné školní docházky je 
součástí vládní strategie rozvoje vzdElávání. PozdEjší nástup do základní školy by mEl být podle 
odborník] z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy výjimečný a mEl by se týkat maximálnE dvou 
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procent dEtí populačního ročníku (odborná publikace Spravedlivý start? Nerovné šance v pUedškolním 
vzdElávání a pUi pUechodu na základní školu autor] Davida Gregera, Jaroslavy Simonové a Jany 
Strakové, PF UK, 2015).  
 

2.4.2 SPC – SpeciálnE poradenské centrum 
 PracovištE školského poradenského zaUízení spadá organizačnE pod SPC ve Ţ@áUe nad 
Sázavou, které spadá pod výše zmiOovaný krajský subjekt. Centrum pUed krajskou reorganizací 
spadalo pod pUíspEvkovou organizaci Základní škola a praktická škola U Trojice. Organizační pUesun 
centra ještE není zcela dokončen, coţ se projevuje zejména tím, ţe neexistují samostatné webové 
stránky, na internetu nelze dohledat kontaktní údaje apod. 
  
Tab. č. 15 Personální obsazení SPC 

Pozice Počet  
Speciální pedagog 1 
Psycholog 1 
Sociální pracovnice 1 

 
 SPC v rámci své činnosti spolupracuje s MŠ, ZŠ, rodiči, lékaUi, ranou péčí a OSPOD. 
Pracovnice docházejí do mateUských škol. V roce 2017 Uešili 6 odklad] školní docházky.  
 

2.5 Volný čas 
 Volnému času dEtí a mládeţe se vEnuje mnoho organizací, které poskytují zájmové a 
neformální vzdElávání či sociální sluţby. KromE níţe popisovaných jsou zde r]zné sportovní kluby 
(fotbal, hokej atd.), Pionýr, Junák, Muzeum a další neziskové organizace (OCHHB, Fokus a Oblastní 
sdruţení hasič] apod.). DEti a mládeţ ze socioekonomicky slabších rodin pak tráví sv]j volný čas 
v bezplatných sluţbách jako je pUedevším NZDM BAN. Významným prvkem ve smysluplném trávení 
volného času jsou druţiny a školní kluby pUi základních a stUedních školách. 

VEtšina dEtí (odhadem 70 %) vyuţívá pravidelnE nabídku volnočasových aktivit. DEti a mládeţ 
ze sociálnE znevýhodnEných rodin vyuţívají zejména nabídek druţin, školních klub], knihovny a 
nízkoprahového zaUízení NZDM BAN. SVČ AZ Centrum není ze strany této cílové skupiny vyuţíváno i 
pUes to, ţe mohou, po splnEní určitých podmínek, vyuţívat sluţeb této organizace zdarma. Dalšími 
identifikovanými pUíčinami, proč nejsou sluţby AZ Centra vyuţívány, je pravidelnost, náročnost na 
disciplínu dEtí i rodič], související finanční nároky apod. Obdobné je to u placených krouţk] pUi 
základních a stUedních školách. 
 U organizovaného volného času pak nEkdy bývá problémem pUevis zájemc] o určitou oblast, 
takţe uţ pro nEkteré nezbydou volná místa. ObdobnE je to u nastavených kapacit druţin, která  je 
Krajským úUadem nastavena na polovinu kapacity ţák] prvního stupnE.  Tento stav je vnímán jako 
nedostačující zejména ve vztahu k jiným kraj]m, kde je kapacita nastavena na 100 procent. 
Komplikace vznikají, pokud jiţ je kapacita druţin naplnEna, ale ţáci mají určitý čas, neţ se pUesunou 
na nEjaký krouţek či jinou pravidelnou aktivitu. To vede k nadmErnému zatíţení vychovatelek ŠD, 
které tyto ţáky nechtEjí nechat neorganizované na ulici, takţe se jim snaţí nad rámec svých 
povinností vEnovat, čímţ se ale vytváUí komplikace v realizaci pUedpokládaného programu. Druţina je 
zpoplatnEna částkou 150 Kč mEsíčnE na všech školách. Druţiny a školní kluby mají ranní a odpolední 
provoz. PUi nEkterých školách jsou v provozu sportovní hUištE (napU. ZŠ Wolkerova, Obchodní 
akademie), která m]ţe neorganizovaná mládeţ zdarma vyuţívat.  
 

2.5.1 StUedisko volného času – AZ Centrum 
 ZaUízení je pUíspEvkovou organizací zUizovanou MEstem Havlíčk]v Brod. Má 5 interních a 42 
externích zamEstnanc]. Vede 60 zájmových útvar]. ZamEUují se na sport, výtvarnou výchovu, 
pUírodovEdu, dramatickou výchovu, keramiku a výpočetní techniku.  V rámci svých 
aktivit nabízí i pobyty a pUímEstské tábory. Realizují i vzdElávací aktivity pro dospElé ve výpočetní 
technice (WINDOWS, OFFICE, Internet, Digitální technologie, Tvorba plakát], StUih film]). AZ 
Centrum organizuje 26 soutEţí, které vyhlašuje ministerstvo školství. Subjekt spolupracuje i na 
organizaci jednorázových akcí jako jsou napUíklad „Den dEtí“, „Rozloučení s prázdninami“ apod. 
Sloţení uţivatel] je v pUibliţném rozsahu 20 % pUedškolních dEtí, 80 % ţák] základních škol a 5 % 
ţák] SŠ a dospElých. V HavlíčkovE BrodE je počet cca 700 uţivatel]. AZ Centrum nemá ţádné 
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uţivatele se SVP, nicménE je pUipraveno s tEmito uţivateli pracovat. V AZ Centru je zamEstnán 
speciální pedagog. 
 

2.5.2 NZDM BAN! 
 Nízkoprahový klub BAN! v HavlíčkovE BrodE poskytuje ambulantní sociální sluţbu 
„Nízkoprahové zaUízení pro dEti a mládeţ“ dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách dEtem a 
mládeţi ve vEku 8-20 let. Jedná se o sluţbu sociální prevence zamEUenou na sniţování rizik 
vyplývajících z ţivotní situace nebo ţivotního stylu dEtí a dospívajících. Sluţbu zabezpečují vedoucí – 
sociální pracovník a další dva sociální pracovníci. Sluţba sídlí v pronajatých prostorách pUíspEvkové 
organizace SVČ AZ Centrum. 
 Uţivatelé sluţby jsou z r]zných sociálních skupin. Počet uţivatel] za rok 2016 bylo 65 
s uzavUenou smlouvou a 171 zájemc] o sluţbu. Počet kontakt] byl 2056 s pr]mErnou denní 
docházkou osmi uţivatel]. Uţivatelé jsou ţáci základních i stUedních škol. Odhadované etnické 
rozdElení je 30 % romských uţivatel], 5 % mongolských a malé procento vietnamských.  
 Nabídka sluţby spočívá zejména v nepravidelných aktivitách. Sluţba realizuje tematické 
programy r]zného rozsahu a tématu, napUíklad „poruchy pUíjmu potravy“, „marihuana“, „dospívání“ 
apod. 
 
Tab. č. 16 NZDM BAN! 

Kategorie Počet 
Sociálních pracovník] 3 
Počet uţivatel] s uzavUenou smlouvou 65 
Zájemc] o sluţbu 171 
Pr]mErná docházka   8/den 
Počet kontakt] 2056 

 

2.5.3 Krajská knihovna 
 Krajská knihovna Vysočiny je pUíspEvková organizace se sídlem v HavlíčkovE BrodE. Krajská 
knihovna současnE plní funkci také mEstské knihovny v HavlíčkovE BrodE. Z rozpočtu mEsta 
Havlíčk]v Brod je financována z jedné tUetiny. V knihovnE je speciální oddElení pro dEti a mládeţ, 
v rámci kterého realizují zdarma speciální programy pro mateUské, základní školy a stUední školy.  
Do knihovny docházejí dEti a mládeţ z azylového domu i ze sociálnE slabších rodin. Často zde tráví 
celý den. Knihovna to pUisuzuje tomu, ţe je zde vytvoUeno bezpečné místo v rámci centra mEsta. 
Knihovna zde vytvoUila určitou variantu volnočasového klubu. DEti zde vyuţívají internet, dokumenty, 
pom]cky apod. Do knihovny docházejí ţáci zejména ze základních škol Štáflova, V Sadech, U Trojice. 
Ţáci ze škol Konečná, Nuselská, Wolkerova vyuţívají spíše druţin. 
 Knihovna má nevyhovující prostory pro svoji činnost, coţ by se ale mElo v následujících letech 
zmEnit díky stavebnímu projektu, který je v počátcích realizace. 
 

2.6 Kariérové poradenství a vzdElávání 
 Klíčovou institucí v dané oblasti je ÚUad práce – OddElení poradenství a dalšího vzdElávání. 
Kariérové vzdElávání probíhá v r]zné míUe na všech školách. Bylo zjištEno selhávání nEkterých ţák] 
ve stUedoškolském studiu. OjedinEle se stává, ţe nEkteUí ţáci ukončují studium jiţ po absolvování 
základní školy, a to zejména z d]vodu nepodnEtného rodinného prostUedí, dále zdravotního stavu 
včetnE sníţeného intelektu  apod. Jazyková bariéra se týká zejména komunity mongolských ţák].  
 

2.6.1 ÚUad práce – OddElení poradenství a dalšího vzdElávání 
 OddElení se zabývá diagnostikou, rekvalifikacemi, poradenstvím atd. Cílovou skupinou jsou 
uchazeči o zamEstnání, zájemci o zamEstnání, nezamEstnaní, zamEstnaní ohroţení ztrátou 
zamEstnání, zdravotnE postiţení, ţáci škol atd. Pro končící ţáky základních a stUedních škol nabízejí 
skupinové besedy. VEnují se také poradenství pro ţáky, kteUí pUedčasnE ukončili studium s primární 
snahou o doplnEní kvalifikace. Na základE poptávky rodič] také poskytují moţnost individuálního 
otestování dEtí. V pUípadE poţadavku hlubšího testování jsou zájemci pUeposíláni na pedagogicko--
psychologickou poradnu.  
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2.6.2 Kariérové poradenství a vzdElávání na základních školách 
 Kariérové vzdElávání probíhá na všech základních školách. ZŠ Wolkerova má kariérové 
vzdElávání pr]UezovE od 6. tUídy. ZŠ Štáflova má jeden rok zamEUený na poznávání technických 
obor]. ZŠ V Sadech úţeji spolupracuje se SPŠ Stavební a Gymnáziem formou závErečných prací 
ţák] devátých ročník]. Tato spolupráce se jim osvEdčila a chtEli by v ní pokračovat. Na ZŠ U Trojice 
se pak snaţí zamEUit na individuální práci se ţákem a rodinou.  
 Spolupráce škol s ÚP je primárnE realizována se ţáky posledních ročník] ve formE testování 
ţák], poskytování informačních materiál], skupinového a individuálního poradenství. Školy vyuţívají 
burzy škol, pUehlídek, návštEv podnik], návštEv stUedních škol, setkávání s podnikateli. 
 

2.6.3 Kariérové poradenství a vzdElávání na stUedních školách 
 Na Gymnáziu je kariérové poradenství v kompetenci výchovného poradce. Škola prošla 
projektem „ModernE na kariéru“, v rámci kterého ve škole zavedli testování studijního typu a 
kariérových pUedpoklad]. Výsledky testování se pouţívají i pro individuální konzultace s pedagogy a 
nasmErování studijního úsilí ţáka. 
 Na obchodní akademii a hotelové škole realizují v současnosti kariérové poradenství s plánem 
vytvoUit samostatnou pozici kariérního poradce. Škola spolupracuje s ÚP, kam poUádá kaţdoroční 
návštEvy zejména posledních ročník] z d]vodu diagnostiky a pUedávání informací ohlednE povinností 
po ukončení studia na stUední škole. O absolventy školy je zájem, nicménE absolventi o pozice v 
oboru zájem nemají zejména z d]vodu nedostatečného finančního ohodnocení a časové náročnosti. 
Absolventi tak radEji nastupují do výroben na standardní osmihodinové smEny.  
 Kariérové poradenství na SPŠ Stavební realizuje kariérní poradkynE. O absolventy školy je na 
pracovním trhu zájem. Škola tak spíše pomáhá zamEstnavatel]m pUi získávání absolvent]. V rámci 
kariérového poradenství je poskytováno i poradenství ohlednE výbEru studia na VŠ.  
 Na StUední škole zdravotní kariérní poradenství poskytuje výchovná poradkynE. Škola 
spolupracuje s ÚP s cílem zprostUedkování informací ohlednE pracovního trhu, tvorby dokument] jako 
jsou ţivotopis a motivační dopis, komunikace se zamEstnavateli apod. Škola se snaţí získat na 
kariérové poradenství finanční prostUedky z tzv. „šablon“.  
 ObecnE stUední školy nenabízejí doplOování kvalifikace u klient] ÚP, kteUí mají jen základní 
vzdElání nebo obtíţnE uplatnitelnou kvalifikaci na trhu práce. StUední školy by mohly vytvoUit nabídku 
dílčích kvalifikací vedoucích ke kvalifikacím úplným dle zamEUení jednotlivých škol.  
 
 

3. Strategická část 
 Níţe uvedené cíle a opatUení jsou smErovány zejména do oblastí základního vzdElávání. 
MEsto Havlíčk]v Brod si však uvEdomuje limity svého p]sobení a dosahu, a proto se snaţí pUizvat ke 
spolupráci i subjekty vzdElávání p]sobící na území mEsta, a[ uţ jde o mateUské školy či další školská i 
neškolská zaUízení vstupující do péče o rodiny s dEtmi a mladistvými nebo neziskové organizace 
zajiš[ující volnočasové aktivity pro cílovou skupinu. Tito všichni aktéUi byli více či ménE zapojeni do 
pUípravy MPI v rámci pracovní skupiny VzdElávání; nositeli opatUení se pak vzhledem ke zvolenému 
tématu bezpečí na školách stalo pUedevším mEsto Havlíčk]v Brod a jednotlivé mateUské a základní 
školy. Výlučný poskytovatel nízkoprahových a dalších sociálních sluţeb Charita Havlíčk]v Brod se 
vzhledem k potUebnosti rozvoje terénních a jiných sociálních sluţeb zamEUí na zapojení do dotačních 
program] OPZ naplánovaných v rámci SPSZ. 
 

3.1 Definování ústUedního tématu 
Vize: Na území Havlíčkova Brodu se pod vedením mEsta všichni relevantní aktéUi zapojují do podpory 
dEtí se speciálními vzdElávacími potUebami tak, aby byly jejich potUeby včas rozpoznány a bylo na nE 
vhodnE reagováno, vzdElávací služby zajiš[ují kvalitnE pUipravení, profesnE a odbornE vzdElaní 
pedagogové a další odborní pracovníci; zároveO vEnují zvýšenou pozornost škole jako bezpečnému a 
smysluplnému prostUedí, kde jsou naplOovány potUeby všech účastník] vzdElávacího procesu, nejen 
žák], ale i jejich rodič] a pedagog], kde jsou dEti formovány ke svobodE a pUijetí zodpovEdnosti a kdy 
škola pUedstavuje vzor solidárního společenství pro život v demokratické zemi. 
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Desegregace vzdElávací soustavy není tématem škol v HavlíčkovE BrodE. Ţáci se SVP/rodiny 
jsou rozptýleni rovnomErnE v rámci škol a obce, ţádná ze škol není segregovaná. Je tedy potUeba 
zamEUit se na další zvyšování kvality vzdElávací soustavy, rozvíjet a praktikovat ke všem ţák]m (i 
rodič]m) individuální pUístup - coţ je podstatné i jako prevence pUípadného budoucího nár]stu 
napUíklad dEtí cizinc] ve školách (zahraniční pracovníci továren apod.). To zahrnuje další vzdElávání 
pedagog] v inkluzi, evaluačních a dalších metodických nástrojích, rozvíjení vyjednávacích a 
komunikačních dovedností, dovednosti v Uešení konfliktních situací, zvýšení počtu odborník] na 
školách apod., a to i vzhledem k tématu bezpečí, které, ač objektivnE vzhledem k statistikám (index 
kriminality, nezamEstnanosti) je spíše lehce nadpr]mErný v celorepublikovém srovnání, je subjektivnE 
poci[ováno jako niţší5. PrávE téma pocitu bezpečí se také stalo ústUedním tématem plánování v rámci 
pracovní skupiny VzdElávání. 
 Strategická část je postavena na sbEru témat v oblasti vzdElávání, která členové PS 
VzdElávání prioritizovali. Témata byla definována jednak na základE jejich identifikace respondenty v 
rámci Vstupní analýzy pro oblast VzdElávání, jednak z dokumentu 10 problém] mEsta Havlíčk]v Brod 
vzniklých na základE debat o problémech v oblastech dopravy, ţivotního prostUedí, bezpečnosti, 
školství, kultury nebo sociální péče na veUejném fóru mEsta potvrzených následným online 
hlasováním. 
 Prioritizace byla postavena na bodování jednotlivých témat ze dvou rozsáhlých oblastí – 
fungování záchytné sítE pro ohroţené dEti a kariérního vzdElávání (viz následující tabulka).  
JednoznačnE vEtší zájem vzbudilo téma záchytné sítE, které bylo nakonec spojeno s dalším 
významným problémem - tématem prevence problémového chování a nevhodných styl] komunikace 
dEtí, ţák] i rodič] v zastUešující problém Sníženého pocitu bezpečí na školách, coţ bylo PS 
VzdElávání jednomyslnE odsouhlaseno.  
 
Témata v oblasti vzdElávání 
 
ZobecnEní- tematická 
oblast 

Konkretizace- specifikace tématu 
 

Nedostatečné fungování 
záchytné sítE a systému 
podpory pro 
ohrožené/sociálnE 
znevýhodnEné dEti 
v systému vzdElávání 

Chybí specializovaní odborní pracovníci a jejich sdílení. Od]vodnEní – 
na trhu práce je omezený výbEr s tím, ţe pUípadným zájemc]m se 
nevyplatí minimální úvazek. Je tedy otázkou sdílení určitého 
specializovaného pracovníka vícero školami, napUíklad školního 
psychologanebo supervizora pedagog]. Moţným pUíkladem vhodného 
Uešení m]ţe být sdílení školního psychologa mezi Obchodní akademií a 
SPŠ Stavební. Součástí tohoto tématu mohou být i obtíţe pUi získávání 
pedagog] s určitou aprobací (matematici, chemici, jazykáUi, apod.) 
 
 
S tím souvisí téma nedostupnosti specifické pUípravy pedagog], 
výchovných poradc], coby moţné alternativy k supervizi pedagog]. 
Specifická pUíprava by mEla zahrnovat zp]soby práce se sociálnE 
znevýhodnEnými dEtmi a jejich rodiči. Otázkou je realizovatelnost 
pUípravy, její pojetí, financování, nastavení smysluplnosti apod. 
D]vodem realizace podobné pUípravy je zejména zmiOovaná stoupající 
agresivita rodič].  
 
Práce s rodinami v jejich pUirozeném prostUedí - sociálnE vyloučení, 
pUípadnE rodiny s dEtmi ve vysoké míUe ohroţené sociálním vyloučením 
nejsou v rámci mEsta kumulovány na jednom místE. To ale neznamená, 
ţe riziková skupina ve mEstE není. Otázkou je, jakým zp]sobem 
pUistoupit k identifikaci tEchto rodin a následnému navázání spolupráce 
s cílem kvalitativní podpory domácího prostUedí. 
 
Moţnost doučování/krouţk], kde by si ţáci mohli psát domácí úlohy, 

                                                
5  Vstupní analýzy Havlíčk]v Brod, viz 
file:///C:/Users/proctoto/Downloads/Vstupn%C3%AD%20anal%C3%BDza_Havl%C3%AD%C4%8Dk%
C5%AFv%20Brod-FINAL_tisk.pdf 
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pomoc se školní pUípravou, ideálnE na kaţdé škole/organizaci mEsta 
(Family point, AZ centrum). 
 
Finanční pomoc rodinám tak, aby se pUedevším vícedenních školních 
akcí mohli účastnit všichni ţáci (adaptační kurzy, školy v pUírodE, 
lyţaUské výcviky apod.), význam pobytových akcí pro stmelování 
kolektivu – jejich navýšení. 
 
S pUedchozím tématem souvisí téma Sociální pracovníci a terénní 
sociální práce. Byla identifikována potUeba sociálních pracovník], kteUí 
jsou kvalifikovaní a pUipravení na terénní práci v pUirozeném prostUedí 
rodin. Bariérou zde není nedostatek pracovník] na místním trhu práce, 
ale spíše neatraktivní finanční ohodnocení tEchto pozic.   
 
Zvýšení míry propojení a spolupráce jednotlivých subjekt] na obci. 
Nastavení efektivního sdílení informací ve vztahu k posílení terénní 
práce v rodinách.  Další posilování systému spolupráce mezi 
neziskovými organizacemi, základními školami, odbory mEsta, mEstskou 
policií apod. vţdy ve vztahu k určité cílové nebo vEkové skupinE. Téma 
bude Uešeno v rámci PS sociální sluţby. 
 
Dobrovolnictví na školách a v mimoškolním vzdElávání - dobrovolnictví 
je jedním z témat jak propojit veUejnost, rodiče, stUedoškolské ţáky a 
ţáky v základních a mateUských školách zejména v oblasti neformálního 
vzdElávání, viz popisovaná praxe knihovny, kde dochází ke kumulaci 
dEtí v jejich volném čase, ale chybí odborné vedení. 
 
Nedostatečná kapacita školních druţin - kraj nechce dle svého pUijatého 
opatUení v „Dlouhodobém zámEru vzdElávací soustavy kraje Vysočina“ 
povolovat navýšení kapacit. Školní druţiny jsou pUitom významným 
článkem ve smysluplném trávení času ţák] a dorovnání pUípadných 
handicap]. 
 

Nedostatečný systém 
kariérového vzdElávání 
a prevence školního 
neúspEchu u dEtí pUi 
pUechodech mezi stupni 
(MŠ-1.st.ZŠ-2.st.ZŠ-SŠ) 

Vybavení škol moderními technologiemi (chybí tablety, interaktivní 
tabule) – téma diskutované na mEstE.  
 
VzdElávání: rozvoj podp]rného kariérového vzdElávání. Otázkou je, 
jakým zp]sobem lze kariérové vzdElávání posunout tak, aby se 
minimalizovalo selhávání ţák] na stUedních školách, viz zkušenosti 
z Obchodní akademie a Hotelové školy. 
 
VzdElávání učitel] - jak pracovat se ţáky ohroţených školním 
neúspEchem. Týká se i maturitních obor], protoţe část ţák] zde rovnEţ 
selhává.  
VytvoUení preventivních vzdElávacích program] v oblasti kariérového 
vzdElávání na základních školách. Zvýšení motivace ţák] k dosahování 
úspEchu i informovaného kariérového rozhodování.  
 
Logopedie (souvisí s nedostatečnou kapacitou poraden) – otázkou je, 
jak lépe zabezpečit logopedickou péči. Dle respondent] existuje 
aktuálnE nedostatečná kapacita logopedie a chybEjící centrum 
logopedické péče. V současnosti je čekací doba nEkolik týdn] a nelze 
tak akutnE Uešit nEkteré pUípady. Jedná se o opatUení, které p]sobí 
preventivnE proti selhání dEtí pUi nástupu do ZŠ. 
 
DoplOování kvalifikace - StUední školy x ÚUad práce. ProstUednictvím 
dílčích kvalifikací nabízených stUedními školami umoţnit zájemc]m o 
studium dojít k úplné kvalifikaci – nabídka pro zájemce v evidenci na ÚP 
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pouze s dokončeným základním vzdEláním. 
 
ChybEjící dobrá praxe práce s Romy a pozitivní vzory pro romské ţáky. 
 
.  
 

Bude se pUípadnE Uešit v 
navržené PS 
Bezpečnost, částečnE 
zapracováno do 
zastUešujícího tématu 
týkajícího se pocitu 
bezpečnosti 

Téma prevence - zejména v oblasti závislosti na výherních automatech. 
V prostUedí mEsta Havlíčk]v Brod existuje jedna z nejvyšších 
koncentrací výherních automat] v České republice. Dle výpovEdí 
nEkterých respondent] hráčství zasahuje negativnE do ţivota 
nezanedbatelného počtu rodin s dEtmi. 
 
Prevence agresivního chování dEtí a mládeţe, zvýšení pocitu 
bezpečnosti, zvýšení finanční gramotnosti ţák], prevence zadluţování 
rodin (kvalitní dluhové poradenství). 

Jedná se o opatUení, 
nikoli o téma ke 
strategickému plánování 
– do MPI se zapracuje 
problematika vztahující 
se k inkluzi 

 
Bezbariérovost škol 
 
Nedostatek parkovacích kapacit u škol  
 
Revitalizace zahrad MŠ  

 
3.2 Problémy v inkluzivním vzdElávání z hlediska jejich 
pUíčin 

 Ke strategickému plánování byla zvolena tzv. metoda strom]6 s centrálním problémem 
„Sníženého pocitu bezpečí na školách“. Cílem bylo jednak pojmenování fungující praxe, kterou by 
aktéUi chtEli i do budoucna udrţet a dále nalézt opatUení, která by podpoUila pocit bezpečí ve školách, 
zejména v souvislosti s rostoucím počtem dEtí i rodič] s problematickým chováním a komunikací, a to 
i pUes nesystémovou podporu MŠMT zejména v oblasti financování odborných pozic. PrávE 
nedostatečnE pokrytá kapacita pozic školního psychologa či speciálního pedagoga pUedstavuje dle 
zástupc] škol, poradenských zaUízení, sociálních sluţeb, ale i laické veUejnosti zásadní výhradu v 
nepUipravenosti škol k zavádEní inkluze, jejíţ zátEţ nesou pak na bedrech pedagogové, coţ se m]ţe 
negativnE odrazit ve sníţené kvalitE výuky. Je poţadavek lépe definovat podmínky a vţdy zváţit 
integraci do bEţné tUídy z pozice ţáka, kapacit tUídy a moţností pedagoga. Mnohým absolvent]m 
fakult chybEjí nezbytné nejen didaktické dovednosti vedení heterogenního kolektivu, ale také 
komunikační dovednosti, zejména v oblasti Uešení konflikt] včetnE krizových situací, které pedagog 
nabývá více praxí neţ systematickou prací na sobE. Dobré zkušenosti mají školy s integrací ţák] 
tElesnE postiţených, naopak problematicky vidí integraci ţák] s „hraničním intelektem“ či LMP, 
zejména z d]vodu jejich moţné traumatizace a rizika opomíjení dEtí bEţných a nadaných. V pUípadE 
nepodnEtného rodinného prostUedí jsou inkluzivní aktivity hodnoceny také jako neúspEšné. Vyskytují 
se pUípady, ţe naopak rodiče preferují pUeUazení do speciální tUídy či školy, pUestoţe je pUeUazení 
vnímané jako zátEţové nejen rodiči, ale i pedagogy, zejména ve srovnání s automatickým 
zaUazováním dítEte do speciální tUídy od 1. ročníku v minulosti. Zejména ze strany nepodnEtných 
rodin, nespatUujících ve vzdElání svých dEtí prioritu, opakovanE selhává komunikace. Je obtíţné 
navázat spolupráci tak, aby dEti chodily do školy adekvátnE pUipravené a rodinE mohla být zároveO 
nabídnuta efektivní pomoc, a[ jiţ ze strany školy či jejím zasí[ováním s dalšími odborníky. Tito rodiče 
často ţijí v neopodstatnEné pUedstavE, ţe škola sama je zodpovEdná za celkové dobré prospívání 
jejich dítEte. 

                                                
6 

Jedná se o nástroj participativního plánování nasedající na projektovou logiku, který stojí na definici jádrového 
problému, jenţ je dále rozpracován do tzv. stromu problému (hledání pUíčin problému kladením otázky PROČ?, jenţ je následnE 
prostým pozitivním pUeformulování transformován v tzv. Strom cíl], viz pUíloha). Stromy se pro pUehlednost uvádí ve formátu 
myšlenkové mapy. Pro potUebu r]znorodé pracovní skupiny je na ústUední téma pohlíţeno z hlediska jednotlivých aktér] – 
cílové skupiny, škol, místních aktér] včetnE samosprávy a systému, kterému je vzhledem k jeho neovlivnitelnosti z lokální 
úrovnE vEnována minimální pozornost. Ze stromu cíl] jsou pak prioritizací (tj. bodováním) vybrány nejd]leţitEjší cíle, na které 
jsou aktéry hledána opatUení, která jsou následnE zapracována do strategického plánu. 
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 Pro funkční inkluzi jsou jako zásadní vnímány tyto aspekty: dobré rodinné prostUedí, školní 
psycholog, menší kolektiv dEtí, pUípadnE menší rodinná škola. Dalším cílem v oblasti inkluze by mEla 

být vyšší míra informovanosti, aby se sníţila obava škol z pUekročení kompetencí, z vytváUení 
chybných postup] z nenaplOování vzdElávacího programu apod. S tím souvisí i celková potUeba škol 
podpory v oblasti legislativy (zejména výkladu jednotlivých norem) a jiných specializovaných úkonech 
(právní či projektové poradenství, GDPR apod.). 
 

3.3 Strategické cíle a k nim vázaná opatUení 
 

 Jednotlivé cíle respektují logiku metody, kterou byly vytvoUeny (tj. Metodu strom]), proto tedy 
jiţ nejvyšší úroveO tzv. Strategických cíl] zachovává dvouúrovOové číslování, kdy první číslo vyjadUuje 
hledisko z pozice jednotlivých aktér] (1. hledisko cílové skupiny; 2. hledisko školy; 3. hledisko 
místních aktér] včetnE samosprávy) a následující číslo pak poUadí daného cíle. Následné očíslování 
specifických cíl] respektuje danou strukturu. Pod jednotlivé vybrané cíle, částečnE pUeformulované do 
podoby smart, na které byla nalezena opatUení, jsou vloţeny tabulky, které obsahují aktivity s 
opatUeními vedoucími k jejich naplnEní. Ty jsou jiţ v rámci dokumentu MPI číslovány dle poUadí.  
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Strategický cíl 1.2. 
Žáci a rodiče znají a dodržují společnE nastavená pravidla chování, jednání a komunikace jak 

v pr]bEhu vyučování, tak pUi kontaktu se školou.  
 
Specifické cíle  
 
1.2.1.  
V rodinE/komunitE ţáka jsou identifikovány a zapojovány do další spolupráce se školou rodiče ochotní 
aktivizovat komunitu a p]sobit jako pozitivní vzory. 
 
Aktivita Indikátor Garant Typ aktivity Termín 

plnEní 
Zdroj 

I. Školy v kontaktu 
s rodičem odhadují 
moţnosti p]sobení 
rodiče jako pozitivního 
vzoru pro komunitu a na 
pravidelné sch]zi 
Ueditel] tvoUí strategii 
moţné spolupráce 
 
 

Pr]bEţné 
plnEní 

Obec Spolupráce 2018 - 2020 Bez 
finančního 
nároku 

 
 
1.2.2.1. 
Rodina ví, kde všude lze v pUípadE výukových, komunikačních, výchovných či jiných (specifických) 
obtíţí vyhledat odbornou pomoc. 
 
Aktivita Indikátor Garant Typ aktivity Termín 

plnEní 
Zdroj 

II. Zavedení pozice 
koordinátora inkluze na 
škole. 

1x vytvoUení 
sdílené 
pozice 
koordinátora 
inkluze na 
škole 

ZŠ 
Nuselská, 
V Sadech, 
Wolkerova, 
Konečná, 
Štáflova 

Aktivita škol 2018 - 2020 OP VVV pro 
SVL 

 
 

Strategický cíl 2.1. 
Pedagogové škol v dostatečné míUe a dostatečnE kvalitnE reagují na aktuální potUeby rodič]. 

 
Specifické cíle  
 
2.1.1.2. 
Pedagogové základních škol rozšiUují a zefektivOují komunikační a vyjednávací dovednosti pUi 
kontaktu s rodiči. 
 
Aktivity Indikátor Garant Typ aktivity Termín plnEní Zdroj 
III. Obec navýší 
provozní rozpočet 
na supervize, které 
budou zavedeny do 
škol  

Max. 4 
supervize 
ročnE pro 
kaţdou ZŠ, tj. 
20 supervizí 
ročnE. 

Obec Spolupráce 2018 - 2020 Rozpočet mEsta 

IV. SemináU 
k osobnostnE 
sociálnímu rozvoji 
pUedškolních 

3 proškolení 
pedagogové 

MŠ Korálky Aktivita 
škol 

2018 - 2020 Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
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pedagog]. 
V. Workshop ke 
komunikačním 
dovednostem pro 
pedagogy 

5x workshop] 
ročnE 

ZŠ Nuselská, 
V Sadech, 
Wolkerova, 
Konečná, 
Štáflova 

Aktivita 
škol 

2018 - 2020 Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
PUímé výdaje 

 
 

Strategický cíl 2.2. 
O celkové klima základních škol, včetnE klimatu učitelského sboru a tUídních kolektiv], je 

pr]bEžnE pedagogy i specialisty pečováno. 
 
Specifické cíle  
2.2.1. 
Krizové situace, vznikající v komunikaci a vyjednávání mezi ţáky, rodiči a pedagogy, jsou v rámci 
denního školního provozu/výuky/vytíţení pedagogického sboru efektivnE Uešeny. 
 
Aktivita Indikátor Garant Typ aktivity Termín 

plnEní 
Zdroj 

VI. Kurz krizové 
intervence pro 
vybraného pedagoga 
školy  

5 
proškolených 
pedagog] 

ZŠ Nuselská, 
V Sadech, 
Wolkerova, 
Konečná, 
Štáflova 

Aktivita škol 2018 - 2020 Rozpočet 
školy 

 
 
2.2.2.1. 
MateUská a základní škola dobUe adaptuje ţáky a tUídní kolektivy pUi jejich nástupu/pUechodu na další 
stupeO školy pUi udrţení úrovnE výuky. 
 
Aktivita Indikátor Garant Typ aktivity Termín 

plnEní 
Zdroj 

VII. Nastavení 
programu 
adaptačních 
mechanism], včetnE 
pobytových akcí pro 
kaţdý ročník  

1 program 
adaptačních 
mechanism] 

ZŠ 
Nuselská, 
V Sadech, 
Wolkerova, 
Konečná, 
Štáflova 

Aktivita škol 2018 - 2020 Bez finančního 
nároku 

 
VIII. ZUízení pozice 
sociálního pedagoga 

0,1 úvazku 
stávajícímu 
pedagogovi 

ZŠ V 
Sadech 

Aktivita škol 2018 - 2020 Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
 

 
IX. ZUízení pozice 
školního asistenta 

1x pozice 
školního 
asistenta 

MŠ Korálky Aktivita škol 2018 - 2020 Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 

X. SemináU 
k metodice depistáţe 
školním neúspEchem  
ohroţených dEtí 
v 1.tUídách ZŠ – 
Nadace Sirius 

10 
proškolených 
pedagog] 

ZŠ 
Nuselská, 
V Sadech, 
Wolkerova, 
Konečná, 
Štáflova 

Spolupráce 2018 - 2020 ASZ 
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Strategický cíl 2.3. 
MateUská a základní škola poskytuje všem žák]m, včetnE žák] se speciálními vzdElávacími 

potUebami, bEhem výuky dostatečnou individuální podporu. 
 

Specifické cíle 
 

2.3.1. 
MŠ a ZŠ mají dostatečnou kapacitu (materiální i personální) na práci s ţáky se SVP (včetnE 
ohroţených soc. vyloučením). 
 
Aktivita Indikátor Garant Typ aktivity Termín 

plnEní 
Zdroj 

XI. Zavedení 
pozice speciálního 
pedagoga na škole 

0,5 úvazku ZŠ 
Štáflova 

Aktivita škol 2017 - 2020 Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
 

XII. Zavedení 
pozice logopeda na 
škole 

1x zUízená 
pozice 
logopeda 

ZŠ 
Štáflova 

Aktivita škol 2017 - 2020 Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
 

XIII.Sociální inkluze 
prostUednictvím 
stavebních úprav 
budov a učeben 

Počet budov 
upravených 
pro inkluzivní 
pUístup: 2 

ZŠ 
V Sadech, 
Štáflova 

Infrastruktura 2017 - 2020 IROP 

 
 
2.3.1.1 
Rodič]m dEtí mladších dvou let je zajištEna moţnost pUedškolní docházky, a[ jiţ v reţimu MŠ či 
dEtské skupiny, pUičemţ jsou zajištEny pUimEUené podmínky: prostorové uspoUádání, dostatečná 
personální kapacita, včetnE sníţení počtu dEtí, se kterými pedagog bEhem výuky v jednom okamţiku 
pracuje. 
 
Aktivity Indikátor Garant Typ aktivity Termín plnEní Zdroj 
XIV. Nalezení vhodných 
prostor pro umístEní dEtské 
skupiny, podpora NNO pUi 
komunikaci s úUady  
 

1 navázaná 
spolupráce 

Obec Spolupráce 2018 - 2020 Bez 
finančního 
nároku 

XV. Zbudování nových tUíd 
MŠ 
 

3 tUídy MŠ Korálky Infrastruktura 2018 - 2020 IROP 

 
 
2.3.2. 
Pedagogové MŠ a ZŠ rozšiUují své odborné vzdElání pro práci s ţáky se SVP (včetnE ohroţených soc. 
vyloučením) a s ţáky nadanými. 
 
Aktivita Indikátor Garant Typ aktivity Termín 

plnEní 
Zdroj 

XVI. Sdílení 
zkušeností pedagog] 
r]zných škol 
prostUednictvím 
vzájemných návštEv 

3x ročnE 
návštEva 
partnerské 
školy 

ZŠ 
V Sadech, 
Konečná, 
Štáflova 
MŠ Korálky 

Spolupráce 2017 - 
2020 

Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
 

XVII. VzdElávání 
pedagogického sboru 
ZŠ a MŠ zamEUené 
na inkluzi 

15 
proškolených 
pedagog] 

ZŠ 
Nuselská, 
V Sadech, 
Konečná,  

Aktivita škol 2017 - 
2020 

Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
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MŠ Korálky 
XVIII. VzdElávání 
pedagog] pro ţáky s 
SVP 

3 
pedagogové 

ZŠ V Sadech Aktivita škol 2017 - 
2020 

Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
 

2.4 
MŠ a ZŠ rozvíjí intelektový, osobnostní i motivační potenciál k zajištEní školní úspEšnosti u všech 
ţák], včetnE ţák] se speciálními vzdElávacími potUebami i ţák] nadaných, pomocí aktivit nad rámec 
bEţného vzdElávání. 
 
IX. RozšíUení 
edukativnE 
stimulačních skupin 

3x ročnE MŠ Korálky Aktivita škol 2018 - 
2020 

Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
 

XX. Zavedení 
pravidelného 
doučování ţák] 

30 ţák]/školní 
rok 

ZŠ Nuselská, 
V Sadech, 
Štáflova 

Aktivita škol 2017 - 
2020 

Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
 

XXI. Navýšení počtu 
v3olnočasových 
krouţk] 

30 ţák]/školní 
rok 

ZŠ V Sadech  Aktivita škol 2018 - 
2020 

Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
 

XXII. ZavádEní nových 
forem spolupráce se 
SŠ 

5 x navázaná 
spolupráce 

ZŠ Nuselská, 
V Sadech, 
Wolkerova, 
Konečná, 
Štáflova 

Spolupráce  2018 - 
2020 

Rozpočet školy 
Šablony 
zjednodušeného 
vykazování 
OP VVV pro SVL 

XXIII. Navýšení úvazku 
pedagoga na kariérní 
poradenství 

2x pozice 
kariérního 
poradce 

ZŠ V Sadech, 
Wolkerova  
Obec 

Aktivita škol 2018 - 
2020 

OP VVV pro SVL 

 
 

Strategický cíl 3.1. 
VzdElání patUí mezi hlavní priority strategie rozvoje obce. MEsto Havlíčk]v Brod koordinuje 
proces zavádEní inkluzivních opatUení, zapojuje relevantní aktéry a komunikuje s veUejností. 

 
Specifické cíle 
 
3.1.1.3. 
Obec realizuje aktivity a opatUení vedoucí ke zvýšení počtu školských expert] p]sobících v místních 
školách. 
Aktivita Indikátor Garant Typ aktivity Termín 

plnEní 
Zdroj 

XXIV. Vyhrazení bytu 
pro potUeby škol 
z bytového fondu mEsta 

1x byt pro 
potUeby 
škol 

Obec Spolupráce 2018 - 2020 Bez 
finančního 
nároku 

XXV. ZjištEní moţností 
pracovního úvazku 
psychologa na obci, 
sdíleného pro více škol  

1 navázaná 
spolupráce  

Obec Spolupráce 2018 - 2020 Bez 
finančního 
nároku 

 
3.1.1.4.  
Obec se aktivnE zabývá realizací opatUení ke zvýšení kapacity školní druţiny. 
 
Aktivita Indikátor Garant Typ aktivity Termín 

plnEní 
Zdroj 

XXVI. Analýza 
potUebnosti zvýšení 

1 navázaná 
spolupráce 

Obec Spolupráce 2018 - 2020 Bez 
finančního 
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kapacity školní druţiny. 
Jednání s KÚ – ţádost o 
navýšení kapacity 
v rejstUíku.  
Po pUípadné zmEnE 
financování školství bude 
zhodnoceno, zda je nastavení 
opatUení nezbytné i nadále. 

nároku 

 
3.1.1.5. 
Obec podporuje a rozšiUuje propojování jednotlivých místních aktér] pomocí společných aktivit a PR 
nástroj]. 
 
Aktivita Indikátor Garant Typ aktivity Termín 

plnEní 
Zdroj 

XXVII. Organizace 
výjezdu pro pedagogické 
pracovníky všech škol 

1 výjezd/ 
školní rok 

Obec 
ZŠ Nuselská, 
V Sadech, 
Wolkerova, 
Konečná, 
Štáflova, MŠ 
Korálky 

Spolupráce 2018 - 2020 Rozpočet 
obce, školy 

XXVIII. VytvoUení 
školského portálu pod 
webem mEsta 

1x webové 
stránky 

Obec Spolupráce 2018 - 2020 Z rozpočtu 
mEsta 

XXIX. Školy vyuţívají 
GDPR povEUence na 
obci 

1 navázaná 
spolupráce 

ZŠ Nuselská, 
V Sadech, 
Wolkerova, 
Konečná, 
Štáflova, MŠ 
Korálky 
Obec 

Spolupráce 2018 - 2020 Bez finančního 
nároku 

XXX. Stáţe do 
zahraničních škol ke 
sdílení dobré praxe 

Výjezd 1x 
ročnE 

ZŠ Konečná, 
Štáflova 
MŠ Korálky 
Obec 

Spolupráce 2018 - 2020 OP VVV pro 
SVL 
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4. Implementační část 
 

4.1 Popis Uízení implementace MPI včetnE Uídící a 
realizační struktury 

 
PUíprava MPI (mEsto Havlíčk]v Brod ve spolupráci s ASZ a dalšími klíčovými aktéry). 
Projednání MPI v orgánech obce – schválení zastupitelstvem mEsta. 
Realizace MPI po dobu 3 let. 
Kontrola plnEní a evaluace opatUení a cíl] MPI/pr]bEţný monitoring plnEní cíl] MPI (spolupráce obce 
a ASZ). 
PUípadná revize MPI na základE evaluace. 
 

4.2 Identifikace a Uízení rizik MPI 
 
Jako moţná rizika pro realizaci MPI byly identifikovány: 
Název rizika PravdEpodobnost Závaţnost Vyhodnocení Prevence OdpovEdnost 

Nedostatek 
odborných 
kapacit k 
realizaci 
opatUení Nízká Vysoká Pr]bEţnE 

Komunikace s 
potencionálními 
partnery uţ pUed 
začátkem projektu, 
sí[ování, zapojení 
stávajících 
osvEdčených 
partner] 

Školy a 
zapojené 
organizace, 
manaţeUi 
projektu do 
výzvy KPSVL 
III 

Nezájem ze 
strany cílových 
skupin StUední StUední Pr]bEţnE 

Aktivní komunikace 
smErem k cílovým 
skupinám, zapojení 
médií 

Školy a 
zapojené 
organizace, 
PS VzdElávání 

Nedostatek 
finančních 
prostUedk] pro 
navrhovaná 
opatUení StUední Vysoká Pr]bEţnE 

Sledování výzev, 
projektové 
poradenství 

PS 
VzdElávání, 
ASZ 

Legislativní 
zmEny, zmEny 
podmínek 
dotací a jiţ 
vyhlášených 
výzev StUední Vysoká Pr]bEţnE 

Konzultace krok] s 
poskytovatelem 
dotace, účast 
zástupc] na 
informačních 
semináUích, 
spolupráce s ASZ a 
dalšími partnery 

Odbor rozvoje, 
PS 
VzdElávání, 
manaţeUi 
projektu do 
výzvy KPSVL 
III 

Problémy v 
administraci 
projekt]  StUední Vysoká Pr]bEţné 

Projektové 
poradenství ASZ 
poskytované 
lokálním 
konzultantem pro 
inkluzivní 
vzdElávání a 
expertem ASZ 
bEhem pUípravy a 
realizace projekt]   
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Nedosahování 
vytyčených 
indikátor]  StUední Nízká Pr]bEţné 

Včasný a pr]bEţný 
monitoring 
realizace projekt] – 
PS PI a ASZ   

 

4.3 Organizační schéma MPI 
 
 ÚrovnE Uízení MPI: 
Pracovní skupina VzdElávání se bude scházet za účelem implementace MPI. Zpočátku bude tato 
pracovní skupina vedena Konzultantem inkluzivního vzdElávání ASZ, následnE bude vEc vedení PS a 
odpovEdnosti projednána.  
Bude realizována konzultační a analytická podpora ze strany odboru sociálních vEcí a školství. Odbor 
bude pracovní skupinE a projektovým manaţer]m postupovat data, která má k dispozici a která 
mohou být vyuţita pro evaluaci plánu.   
Projektové týmy budou mít na starosti praktickou a organizační stránku aktivit, které pod nE spadají. 
Ze strany ASZ bude poskytována konzultační a metodická podpora. 
 

4.4 Administrativní kapacita MPI 
 
 Pracovníci pro oblast vzdElávání odboru sociálních vEcí a školství, koordinátoUi aktivit na 
školách a další odpovEdné osoby projekt] mEsta Havlíčk]v Brod v oblasti vzdElávání, projektové 
týmy, PS VzdElávání a další partnerské subjekty.  
 

4.5 Monitorování a evaluace MPI 
 
 Pr]bEţná evaluace plnEní MPI bude probíhat na setkáních pracovní skupiny VzdElávání, která 
se budou konat alespoO jednou za šest mEsíc]. Na tEchto jednáních budou ostatní účastníci vhodnou 
formou informováni o aktivitách souvisejících s MPI.   
 OdpovEdným subjektem za jednání pracovní skupiny a monitorování a evaluaci MPI bude PS 
VzdElávání, shromaţ@ování podklad] a dat bude provádEt ve spolupráci s manaţerem SPSZ a 
odborem sociálních vEcí a školství, a také realizátorem projekt] pro oblast vzdElávání. ASZ pUipraví 
celkovou evaluaci tUíleté implementace plánu.  
 NaplOování MPI bude jednou ročnE vyhodnocováno v rámci pracovní skupiny.  
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Seznam pouţitých zkratek 
 
ASZ Agentura pro sociální začleOování 
DDM D]m dEtí a mládeţe 
DVPP Další vzdElávání pedagogických pracovník] 
KÚÚK Krajský úUad ústeckého kraje 
LMP Lehké mentální postiţení 
LP  Lokální partnerství 
MAP Místní akční plán (vzdElávání) 
MAS Místní akční skupina 
MHD MEstská hromadná doprava 
MOP MimoUádná okamţitá pomoc 
MPI Místní plán inkluze 
MŠ MateUská škola 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tElovýchovy 
NZDM Nízkoprahové zaUízení pro dEti a mládeţ 
OSPOD Orgán sociálnE-právní ochrany dEtí 
p. o.  PUíspEvková organizace 
PO Podp]rná opatUení 
PO3  Obec s rozšíUenou p]sobností 
PPP Pedagogicko-psychologická poradna 
PR Public relations – komunikace s veUejností 
PS Pracovní skupina 
SAS RD SociálnE asistenční sluţby pro rodiny s dEtmi 
SO ORP Správní obvod obce s rozšíUenou p]sobností 
SPC SpeciálnE-pedagogické centrum 
SPSZ Strategický plán sociálního začleOování 
SVL SociálnE vyloučená lokalita 
SVP Speciální vzdElávací potUeby 
ŠJ  Školní jídelna 
ŠPP Školní poradenské pracovištE (tedy poradenští pracovníci p]sobící pUímo na školách – zejm. 

výchovní poradci, metodici prevence, popU. koordinátoUi inkluze, školní speciální 
psychologové, školní pedagogové aj.) 

ŠPZ Školská poradenská zaUízení (tedy pedagogicko-psychologické poradny či speciálnE-
pedagogická centra) 

ŠVP  Školní vzdElávací program 
VPP VeUejnE prospEšné práce 
z. s. Zapsaný spolek 
ZŠ  Základní škola 
z. ú. Zapsaný ústav 
 
 

 
 





Úřad vlády České republiky Odbor ゅAgenturaょ pro sociální začleňování 
 

 

 

PUíloha č. 7b Metodiky Koordinovaného pUístupu k sociálnE vyloučeným lokalitám verze 
4.0  

VyjádUení Odboru pro sociální začleOování (Agentury) ÚUadu vlády ČR  

k Místnímu plánu inkluze ve vzdElávání obce/ (MPI) 

verze 4.0 

 

Žadatel o vyjádUení stanoviska (obec): Havlíčk]v Brod 

 

Agentura pro sociální začleOování ÚUadu vlády ČR potvrzuje, že uvedený Místní plán inkluze 
ve vzdElávání), který je platnou součástí/pUílohou Strategického plánu pro sociální 
začleOování pro lokalitu Havlíčk]v Brod schváleného zastupitelstvem mEsta dne 18.6.2018  
je v souladu s/se: 

1. potUebami místního systému vzdElávání a zohledOuje potUeby zúčastnEných aktér] v oblasti 
vzdElávání; 

2. platnou legislativou a je založen na inkluzivních principech v oblasti vzdElávání; 

3. strategickými dokumenty MŠMT v oblasti vzdElávání, zejména strategií vzdElávací 
politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobým zámErem rozvoje vzdElávání a vzdElávací soustavy 
České republiky na období 2014-2020 a Akčním plánem pro inkluzivní vzdElávání 2016-
2018; 

4. zamEUením operačních program] relevantních pro Koordinovaný pUístup v sociálnE 
vyloučených lokalitách (Operační program Výzkum, vývoj, vzdElávání, Integrovaný 
regionální Operační program a Operační program ZamEstnanost) a současnE žádný 
z uvedených cíl] a navržených opatUení není diskriminační.  

 

V Praze, dne 27.6.2018 

Jméno, pUíjmení: Mgr. David BeOák, DiS. 

Funkce: Ueditel Odboru pro sociální pro sociální začleOování (Agentura), ÚUad vlády ČR 

Podpis:  

 
Mgr. David 

BeǪák, DiS.
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DiS. 
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