
Lokální partnerství Břeclav  
projednání a schválení 
Strategického plánu sociálního začleňování 
města Břeclavi 2017-2019 



Program jednání LP: 
• Shrnutí společné práce v rámci proběhlých pracovních skupin a 

konzultací 
• Prezentace Strategického plánu sociálního začleňování města 

Břeclav 2017-2020, představení priorit, záměrů a očekávaných 
výstupů 

• Prezentace Místního plánu inkluze, komunikačního plánu města a 
dalších příloh SPSZ 

• Projednání a schválení strategických dokumentů plénem lokálního 
partnerství 

• Ustavení pracovní skupiny Projekty a implementace SPSZ a plán její 
činnosti 

• Informace o harmonogramu další práce, k přípravě projektů a 
dalších aktivit a opatření 

• Diskuze, různé, závěr 
 



Rekapitulace společné práce 
• Uzavření memoranda 21.7.2016 

• První ustavující jednání LP 27.9.2016 

• Výzkum a tvorba situační analýzy 10/16 – 5/17 

• Tematické pracovní skupiny 11/16 - 7/17 

• Finalizace SPSZ a MPI 6-9/17 

• Schválení LP 7.9.2017 

• Schválení zastupitelstvem města 11.9.2017 

 



Rekapitulace společné práce 

 
• 42 akcí (pracovní skupiny, porady) 

• 115 hodin jednání  

• 65 zapojených osob  

 

Poděkování za vysoké pracovní nasazení ! 

 



Představení SPSZ Břeclav  
 

• Široce pojatá komplexní strategie 

• Opřená o kvalitní data 

• Participativní tvorba se 
zapojením partnerů 

• Přístup logického rámce – 
metoda stromů 

• Koordinovaný přístup a 
možnosti čerpání ESIF 



Představení SPSZ Břeclav  
 

Struktura SPSZ: 

• 108 stran, dalších 11 příloh 

• Úvodní část – vysvětlení pojmů, 
přístupů, metod práce 

• Analytická část – podrobný popis 
problémů a jejich příčin,  
též aktuálně fungujících opatření 

• Návrhová část – popisuje novou 
strategii intervence a její zdroje 

• Implementační část – jak to 
uvést v život a efektivně řídit 



Struktura návrhové části: 











Oblast vzdělávání  
• Samostatný strategický dokument 

• Místní plán inkluze 

• Integrální součást SPSZ jako klíčová příloha 

• Bude představen za chvíli 





Představení místního plánu inkluze (MPI) 

MPI – Klíčový problém 
 

Za klíčový problém v oblasti 

vzdělávání na území města Břeclav 

byl zástupci pracovní skupiny 

identifikován školní neúspěch 

sociálně znevýhodněných žáků. 



MPI – Strategické cíle 

1. Do konce školního roku 2017/2018 je nastavena forma a četnost setkávání 

všech místně relevantních subjektů podílejících se na procesu vzdělávání, 

kteří zde získávají pravidelný přísun informací, společně si sdělují potřeby a 

vzájemná očekávání a plánují osvětové aktivity pro širokou veřejnost.  

2. Do konce školního roku 2019/2020 je nastaven systém podpory dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávání na 

úrovni přechodu z mateřské do základní školy, povinné školní docházky v 

základní škole a přechodu ze základní na střední školu.  

3. Zástupci školy i rodiče usilují o oboustranně partnerskou a srozumitelnou 

formu komunikace při příležitosti předávání informací vztahujících se ke 

vzdělávacímu procesu (třídní schůzky, akce školy nebo osobní setkání). 



MPI – Projektové výzvy 

I. Výzva 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro SVL („KPSVL III“) 

zahájení: 22. 8. 2017 

ukončení: do vyčerpání alokace, nejpozději do 29. 12. 2018 

oprávnění žadatelé: Obce 

 

II. Výzva 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II 
(Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám)  

zahájení: 11. 10. 2016  

ukončení: do vyčerpání alokace, nejpozději do 11. 12. 2017 

oprávnění žadatelé: Soukromoprávní neziskové organizace ; školy 
a školská zařízení 



Hlasování o schválení SPSZ a MPI 
 

Lokální partnerství Břeclav schvaluje 

Strategický plán sociálního začleňování 

města Břeclavi 2017-2019 včetně příloh 

P1-P11 v předloženém znění 



Implementační struktura 
 

• Manažer SPSZ města Břeclav 

• Pracovní skupina Projekty a implementace 
(dále PSPI) 

• Tematické pracovní skupiny 

• Adhoc pracovní setkání  

• Provázání s KPSS 



Harmonogram další práce 
 

• Příprava a konzultace projektů - 
koordinovaně, odborně správně, včas 

• Výzva OP Z č. 52 (KPSVL)  
otevřena xx.9.17 - xx.3.2018 

• Výzvy OP VVV 39 a 51 (KPSVL) 

• Podpora poradenstvím a dobrými praxemi 

• Dořešení pozice manažera SPSZ Břeclav 



Prostor pro diskuzi, dotazy 



Děkujeme za pozornost 


