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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Jako ředitel Dětského domova v Moravské Třebové, jsem se účastnil několika „Pracovních skupin 

Vzdělávání“ (PS Vzdělávání), které byly vedeny Konzultantkou inkluzivního vzdělávání. Tyto 

pracovní skupiny probíhaly od května 2019 do října 2019.  

V rámci těchto setkání byly postupně definovány základní nedostatky v oblasti vzdělávání 

v Moravské Třebové a byly vytvořeny podklad pro tvorbu Místního plánu inkluze. Cílem pracovních 

skupin byla také snaha o zapojení se do projektové „Výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro 

sociálně vyloučené lokality II (SVL II)“, k čemuž nakonec nedošlo. Aktivita skupiny byla začátkem 

roku 2020 utlumena, z důvodu pandemické situace v ČR. V říjnu 2019 se také začala scházet 

Metodická pracovní skupina, pod vedením vedoucí Odboru sociálních věcí a školství. Na základě 

těchto setkání vzniklo „Metodické řešení záškoláctví s OSPOD“, ve kterém je doporučeno jak při 

výskytu záškoláctví postupovat. Aktivita této skupiny byla také během roku 2020 utlumena.  

Spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování hodnotím jako přínosnou. Od počátku bylo patrné, 

že téma je velmi citlivé a doposud o něm bylo zvykem spíše mlčet. Ve chvíli, kdy se však věci začnou  

nazývat pravými jmény, otevírá se příležitost k jejich změně. Jako ředitel zařízení, v jehož péči jsou 

také děti, kterých se tato problematiky úzce týká jsem velmi rád za jakoukoliv příležitost k otevírání 

prostoru pro tolerantní a přijímající přístupy i osvětu v této oblasti. Proto budu také rád, pokud bude 

možné nadále spolupracovat.  
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