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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Statutární město Opava prostřednictvím odboru školství Magistrátu města Opavy iniciovalo zahájení spolupráce 
s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, nynějším Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2019. Na počátku roku 2020 byla ustavena pracovní skupina pro oblast 
vzdělávání, která měla za cíl vytvořit střednědobý strategický plán – Místní plán inkluze. Na tvorbě plánu se podíleli 
zástupci odboru školství Magistrátu města Opavy a ředitelky (zástupci) ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Vrchní, ZŠ E. Beneše, ZŠ 
a MŠ Malé Hoštice, Místní akční skupiny Opavsko. Pracovní skupina vytvořila plnohodnotný dokument, jehož cílem je 
zkvalitnění a rozvoj vzdělávací soustavy ve městě Opava. Pracovní tým se vyjadřoval k vybraným aspektům, které 
provázejí současné školství na lokální i systémové úrovni podle zkušeností a dlouhodobého kontextu. Při tvorbě byla 
využita metoda „stromování“ a použita analytická data, zkušenosti a poznatky. Dokument byl kompletován odborem 
školství Magistrátu města Opavy a následně předložen Radě statutárního města Opavy ke schválení. Místní plán inkluze 
města Opavy 2020 – 2022 byl schválen 7. 10. 2020 usnesením číslo 2276/52/RM/20. 
Budoucím záměrem je možné zapojení mateřských a základních škol na území města Opavy do přípravy a realizace 
projektů zaměřených na zvýšení kvality a rozvoje vzdělávání s cílem podpořit co největší počet dětí, žáků a dalších 
cílových skupin. Ze strany Odboru (Agentury) pro sociální začleňování byly navrženy a formulovány cíle na základě 
potřeb vzešlých z pracovní skupiny a měly by vést k hlubším a dlouhodobým efektům ve vzdělávací soustavě města. Cíle 
jsou stanoveny tak, že budou řešeny především problémy jako personální podpora ve školách, předcházení školního 
neúspěchu prostřednictvím opatření a aktivit, které budou zabraňovat prvky možné segregace. Nejsou reflektovány 
mimoškolní a volnočasové aktivity, které zajišťuje silné zastoupení neziskového sektoru ve městě. 
V případě dalších možností přípravy a realizace inkluzivních projektů z budoucích výzev, např. připravovaného 
Operačního programu Jan Amos Komenský budou využity zkušenosti a řešeny potřeby škol. 
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