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1. Úvod a cíle situační analýzy  

Tato analýza vznikla v rámci Individuálního projektu systémového Inkluzivní a kvalitní vzd lávání 
v územích se sociáln  vyloučenými lokalitami1 (IKV). Hlavním cílem projektu je dosáhnout 
uplatnění principů IKV na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj 
opatření vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni, a to v obcích do projektu zapojených. 

Za účelem úspěšné realizace projektu musí být v zapojených obcích provedena situační analýza. 
Jejím hlavním cílem je popsat stav, strukturu a kapacity místní vzdělávací sítě, dále pak postoje ke 
vzdělávání a domnělé či faktické bariéry v přístupu ke vzdělávání na straně cílových skupin projektu. 
Mezi cílové skupiny projektu patří: 

 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pedagogičtí pracovníci 

 Pracovníci a dobrovolníci v organizacích působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb 
a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

 Rodiče dětí a žáků 

 Děti a žáci 

Na základě dat obsažených v analýze pak můžou svoji činnost rozvíjet lokální konzultanti, metodici a 
konzultanti inkluzivního vzdělávání pro danou obec, kterým slouží také jako podklad k vytvoření 
Místního plánu inkluze ve vzdělávání (MPI). Analýza by měla být považována za prvotní dokument 
mapující situaci ve vzdělávání ve městě Liberec. Data v této analýze nejsou konečná, slouží pro 
základní orientaci v problematice v daném místě. Na podnět výše uvedených aktérů z cílové skupiny a 
členů pracovní skupiny ke vzdělávání může být tato analýza doplněna o další potřebná data. 

2. Cílová skupina 

Projekt IKV v SVL je primárně zaměřen na podporu pozitivních vzdělávacích strategií v daných 
oblastech a odstraňování bariér bránících dětem ze SVL při vstupu do hlavního vzdělávacího proudu. 
Hlavní cílovou skupinou jsou instituce, hrající nezastupitelnou roli ve vzdělávacím procesu – mateřské, 
základní a střední školy, jejich ředitelé a pedagogičtí pracovníci. Současně to jsou instituce, které se 
na chodu škol podílejí – zřizovatelé (městské a krajské úřady), školská poradenská zařízení a dále 
pak instituce, které se školami často spolupracují, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, NNO, 
NZDM, ZUŠ a další subjekty.  

Druhou a neméně významnou část cílové skupiny tvoří děti a mládež stižené či ohrožené sociálním 
vyloučením, kterým hrozí, že nebudou zařazeny do hlavního vzdělávacího proudu a spolu s nimi pak i 
jejich rodiče či zákonní zástupci. 

3. Analytická část 

3.1 Charakteristika m sta 

Statutární město Liberec se nachází v severních Čechách pod Jizerskými horami nedaleko polských a 
německých hranic, na tzv. trojmezí. Je pátým největším městem v České republice a zároveň 
metropolí Libereckého Kraje. Liberec je také správním centrem ORP, které zahrnuje 28 obcí a má 
celkem 142 929 obyvatel2. Město je rozděleno na 33 městských obvodů a jeden obvod samostatný - 
Vratislavice nad Nisou. K 31. 12. 2015 mělo samotné město Liberec 103 288 obyvatel.   

 

 
 

                                                           
1
 Registrač í číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586, OP VVV. 

2
 http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/liberecky-kraj/verejna-sprava/spravni-cleneni/obce-s-rozsir-pusobnosti/ 
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Tab. č. 1 V kové složení obyvatel m sta Liberec 

Počet obyvatel 

 

Počet bydlících obyvatel k 
31.12.2015 

Počet obyvatel ve v ku 
Střední stav obyvatel 
k 1.7.2015 0-14 

let 
15-59 
let 

60-64 
let 

65 a více 
let 

Celkem 103 288 16 640 60 411 6 884 19 353 102 825 

Muži 49 851 8 438 30 351 3 185 7 877 49 541 

Ženy 53 437 8 202 30 060 3 699 11 476 53  

Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

Podrobný výčet sociálně vyloučených lokalit je uveden v Analýze sociáln  vyloučených lokalit a 
ubytoven na území m sta Liberec. Ve stejné zprávě jsou také uvedeny lokality vyloučením ohrožené a 
veškerá ubytovací zařízení, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace lidí závislých na dávkách v hmotné 
nouzi, ze kterých pokrývají svoje náklady na bydlení.  

Obr. č. 1: Mapa sociáln  vyloučených lokalit (červen ), rizikových lokalit (žlut ) a ubytovacích 
zařízení (zelen ). (Zdroj: Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města 
Liberec) 

 

Podle odhadu žije v identifikovaných sociálně vyloučených lokalitách 370 – 380 lidí, z toho je podle 
údajů KoP ÚP Liberec 37 příjemců dávky HN doplatku na bydlení (duben 2016).  V potenciálně 
rizikových lokalitách žije přibližně 355 – 385 lidí, z nichž je 25 příjemců doplatku na bydlení. Kvalita 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
http://www.risy.cz/
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bydlení v těchto místech je nízká, nájemné se pohybuje v závislosti na velikosti bytu a zálohové platby 
za vodu. S náklady na další služby spojené s užíváním bytu se náklady na bydlení vyšplhají až na 8 
000 – 18 000 Kč měsíčně na jeden byt.  

3.2 Charakteristika školství ve m st  Liberec  

Statutární město Liberec zřizuje 20 samostatných základních škol, z nichž jedna je speciální, 30 
samostatných mateřských škol a dále jednu spojenou ZŠ a MŠ. Na území Liberce jsou dvě Základní 
umělecké školy (z nichž jedna je součástí ZŠ) a Dům dětí a mládeže Větrník. 

Liberecký kraj v Liberci zřizuje zde tři speciální ZŠ a MŠ, 11 středních škol, z nichž jedna má součást 
MŠ, další dvě mají součást vyšší odbornou školu. Je příznivé, že na území města zřizuje kraj také 
Pedagogicko-psychologickou poradnu a tři Speciálně pedagogická centra (při speciálních školách). V 
rejstříku škol a školských zařízení je uvedena rovněž vzdělávací organizace Centrum vzdělanosti 
Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

V Liberci působí také dvě soukromé základní školy (z toho jedna je speciální), jedna církevní škola, 
osm mateřských škol a osm středních škol. Rovněž jsou zde tři vysoké školy - Technická univerzita v 
Liberci (veřejná VŠ), Vysoká škola Karla Engliše a Metropolitní univerzita Praha (soukromé VŠ). 

V rámci analýzy byl pomocí tzv. checklistů zjišťován aktuální stav ve školách i vztah k oblasti školství 
ze strany města za období 2016/2017. Tyto checklisty stav nehodnotí, údaje v nich zaznamenané je 
třeba dále interpretovat v kontextu daného města. Kompletní checklisty jsou přílohou tohoto 
dokumentu. Předesíláme, že tyto checklisty jsou v tzv. pilotní verzi a v průběhu sběru dat byly ještě 
upravovány do finální podoby. 

V rámci šetření bylo zjištěno, že město organizuje semináře pro veřejnost na téma inkluze, 
nominovaný zástupce města se pravidelně účastní školské rady. Město nepřispívá nad rámec 
školního rozpočtu na DVPP, nezřídilo pozici koordinátora inkluze nebo metodika asistentů pedagoga, 
ani nepodporuje personální politiku škol. Město se podílí na dopravě žáků do škol a za pomoci seniorů 
zajišťuje dohled na přechodech.  

3.2.1 Předškolní vzd lávání  

V Liberci disponuje nejvyšší kapacitou míst (cca 3000) pro předškolní vzdělávání SML jako zřizovatel 
31 MŠ. Vzdělávací nabídku dětem s potřebou podpory z důvodu zdravotního handicapu kromě 
speciálních tříd v obecních školách nabízejí také dvě speciální MŠ zřizované Libereckým krajem. Při 
nemocnici je rovněž zřízena MŠ Libereckým krajem. Jedna církevní a osm soukromých mateřských 
škol nabídku vzdělávání pro děti předškolního věku doplňují. V posledních letech se porodnost v 
Libereckém kraji pozvolna snižuje a případně uvolněné kapacity bude možné naplnit dětmi v 
povinném posledním roce předškolního vzdělávání (dle platné legislativy od 1. 9. 2017). Již nyní jsou v 
souladu s potřebami rodičů zařazovány do škol také děti mladší tří let. 

Město jako zřizovatel v minulosti operativně reagovalo na demografický vývoj úpravou kapacit MŠ. 
Významný vliv na naplněnost mateřských škol má také skutečnost, že do Liberce dojíždějí rodiče 
malých dětí za prací a děti se snaží umístit do MŠ v místě pracoviště (v roce 2015 to bylo cca 65 dětí). 
Asi 4 % d tí ve v ku 3-6 let z rodin ohrožených sociálním vyloučením do MŠ nedochází 
(kvalifikovaným odhadem se jedná o 100 d tí). S některými z těchto dětí pracují NNO v rámci 
předškolního klubu a v rámci SAS (sociálně-aktivizačních služeb). Kapacita těchto služeb je sice 
omezená, avšak v souvislosti s úbytkem počtu dětí v odpovídajících věkových kategoriích a 
následkem toho s uvolněním míst v MŠ je zde zaznamenán v posledním roce příznivý vývoj. Rodiče 
jsou např. v předškolním klubu informováni o možnostech, následně děti sami přihlásí do MŠ. 

V mateřských školách v Liberci je dlouhodob  zřizováno 14 speciálních tříd, zaměřených 
zejména na práci s dětmi s logopedickými vadami, podporu zde dostávají i děti s dalšími handicapy. 
Za účelem zkvalitnění předškolního vzdělávání pro ohrožené děti v Liberci byla podána žádost o 
financování projektu „Inkluzivní vzdělávání…“ do výzvy OP VVV. Součástí návrhu bylo mj. rozšíření 
kapacit předškolního klubu, spolupráce neformálních center, podpora adaptace dětí v MŠ, a další 
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vzdělávání pro pedagogy MŠ. Projekt byl podpořen a je přímým doložením snahy SML reagovat na 
současnou situaci a předškolní vzdělávání znevýhodněných dětí dále zkvalitňovat. 

Níže uvádíme checklist, ve kterém jsou zaznamenány údaje za všechny MŠ v Liberci. Například 
skutečnost, že v MŠ je k dispozici sociální (školní) asistent uvedlo sedm MŠ, naopak 24 jich uvedlo, 
že takovéhoto asistenta nemají. Jak bylo uvedeno, neznamená to, že by v MŠ postupovali špatně 
(třeba jej skutečně nepotřebují), tato data je třeba dále interpretovat. 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE 

3C. 
Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu 
sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin 

7 -   24 

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro 
všechny děti (bez ohledu na finance či postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to 
bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity 
zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo postižení 

11 6   14 

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec 

společné agendy, např. formou pravidelných společných 
informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad 

rámec společné agendy, např. formou pravidelných společných 
informačních setkání   

13 10   8 

 

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 
ANO ČÁSTEČN  NE 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga 15 - 16 

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a 
aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  
dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a 
strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  dostupnou nebo 

aktualizovanou  

7 17 7 

5D. 
Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy 
zohledňující inkluzivní vzdělávání    14 - 17 

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním 
pedagogických pracovníků) v oblasti inkluze ve vzdělávání 
(např. práce s dítětem se SVP) 

20 - 11 

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) 8 - 23 

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze 
nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. fotografie z akcí, 
otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další 

21 - 10 
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vzdělávání) 

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi 
pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na 

úrovni spolupráce s jinými školami v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni 
domovské školy  

   15 15 1 

Za zmínku určitě ještě stojí, že 16 MŠ uvedlo, že nemají dostatek asistentů pedagoga, 23 MŠ oproti 8 
není zcela bezbariérových apod. Naopak téměř polovina MŠ realizuje výměnu zkušeností mezi 
pedagogy i na úrovni spolupráce s jinými MŠ. Checklisty v plném znění za každou MŠ jsou přílohou 
tohoto dokumentu.  

3.2.2 Základní vzd lávání  

V Liberci je zřízena jedna přípravná třída, je součástí školy Základní škola Liberec, Kaplického 384, 
příspěvková organizace a je určena dětem, pro které je místně dostupná. Ve školním roce 2015/2016 
ji navštěvovalo 14 dětí. Žádosti o zřízení další přípravné třídy jsou obvykle z finančních důvodů 
zamítnuty Libereckým krajem, v jehož kompetenci je vydávání souhlasu se zřízením přípravných tříd. 
Do této třídy chodí zejména děti, které při zápisu do ZŠ dostanou odklad kvůli nedostatečné 
připravenosti na zahájení povinné školní docházky. Nejedná se jen o romské děti. Povinný poslední 
rok docházky do MŠ pro všechny předškoláky situaci pravděpodobně změní, je však otázkou, zda to 
bude pro děti jen přínosem. 

Ze složení žáků na základních školách je zřejmé, že zařazení sociáln  znevýhodn ných žáků není 
segregované. V tšina jich dochází do cca sedmi ZŠ z celkového počtu 27 základních škol 
všech zřizovatelů v Liberci. Jednotlivci pak docházejí do všech ZŠ v Liberci. Rozmístění 
koresponduje s rozložením bydliště většího počtu romských a sociálně znevýhodněných žáků, a také 
se snahou sociálně znevýhodněných osob sdružovat se do škol, kde je atmosféra pro ně příznivá. 
Současný stav má nejen historické kořeny. Důvodem je rovněž následování starších sourozenců, 
jiných příbuzných či kamarádů ze stejné lokality. Volné kapacity základních škol neumožňují ředitelům 
zákonným způsobem odmítat žáky s bydlištěm mimo jejich spádový obvod.  

Některé ZŠ poskytují možnost doučování (samy nebo ve spolupráci s NNO), dále poskytují podle 
svých možností nabídku volnočasových aktivit. Pedagogové se účastní vzdělávacích aktivit. Množství 
asistentů pedagoga na jednotlivých školách není vysoké, chybí psychologové a speciální 
pedagogové. Kapacita školských poradenských zařízení nepostačuje potřebné masivní podpoře 
pedagogů, kteří pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy mají výchovné poradce, 
kteří se věnují kariérnímu poradenství a školní metodiky prevence, kteří dohlížejí na prevenci 
rizikového chování. 

Žáci základních škol se každoročně účastní dní otevřených dveří jednotlivých SŠ, dále burzy škol 
EDUCA MYJOB LIBEREC a spolupracují s místními středními školami i jiným způsobem. Osvědčila 
se praxe, kdy SŠ umožní žákům ZŠ navštívit laboratoře, či odborné učebny a připraví pro ně program. 
Podobné aktivity nabízí v návaznosti na krajský projekt na podporu technického vzdělávání TechYes 
např. SPŠ strojní, SPŠ stavební, SŠ strojní, stavební a dopravní, SŠ v ul. Na Bojišti. 

Podobně jako u MŠ byly určité skutečnosti u ZŠ zjišťovány pomocí checklistů. Níže uvádíme 
checklisty, ve kterých jsou zaznamenány údaje za všechny ZŠ v Liberci. Například 17 škol z 21 
uvedlo, že mají aktivní školní poradenské pracoviště. 
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C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný 
poradce, speciální pedagog nebo školní psycholog) 17 - 4 

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických 
jevů, jehož součástí je podpora prohlubování praktických dovedností učitelů při 
práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a vymezení role 
třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora 
praktických dovedností učitelů i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů 
podpora praktických dovedností učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

9 11 1 

3C. 
Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně 
znevýhodněných žáků a jejich rodin 

4 - 17 

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   14 - 7 

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole 14 - 7 

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky 
(bez ohledu na finance či postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na 
finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to 
bez ohledu na finance nebo postižení 

3 13 5 

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, 
např. formou pravidelných společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec 

společné agendy, např. formou pravidelných společných informačních setkání   

12 9  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  5 - 16 

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o 
školního psychologa, který ve škole poskytuje specializovanou psychologickou 
službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního 
psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská 
služba bez účasti školního psychologa 

2 17 2 

10C. 
Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich 
rodiče 

16 - 5 

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které 
poskytuje žákům ZŠ a jejich rodičům komplexní informace a poradenské 
služby k volbě povolání 

19 - 2 

12C. 
Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na 
středních školách nanečisto) 12 - 9 
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Z 21 zástupců škol jich 17 uvedlo, že nemají sociálního (školního) asistenta, všechny školy ale 
spolupracují se školským poradenským zařízením, téměř všechny školy spolupracují s informačním 
poradenským střediskem Úřadu práce.  

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE 

1D. Má škola výběrovou třídu  6 - 15 

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona 2 - 19 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga 13 - 8 

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a 
strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a 

aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, 
ale nemá jí veřejn  dostupnou nebo aktualizovanou  

8 11 2 

5D. 
Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní 
vzdělávání 4 - 17 

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka 7 - 14 

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání 6 - 15 

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání 
(např. peníze na další vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, 
peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, psycholog)) 

6 2 13 

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) 3 - 18 

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma 
inkluzivního vzdělávání (např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské 
prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

18  3 

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce 

s jinými školami v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

8 13  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i 
dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

5 14 2 

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve 
třídě jsou smíšené bez ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 19 - 2 

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti 20 - 1 

15D. 
Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací 
potřeby)  20 - 1 

 

Z výše uvedeného checklistu například vyplívá, že osm škol pociťuje nedostatek asistentů pedagoga, 
17 škol nemá zpracovanou strategii rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání a na 15ti školách 
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není pozice koordinátora inkluzivního vzdělávání. Checklisty v plném znění za každou ZŠ jsou 
přílohou tohoto dokumentu.  

3.2.3 Střední vzd lávání  

Ve městě Liberec se nachází 19 středních škol různých zřizovatelů. Město Liberec nezřizuje žádnou 
střední školu. I tak je zde nabídka s širokým spektrem studijních oborů, kde školy nabízejí vzdělávání 
od učebních oborů až po obory vyšší odborné školy (dále jen VOŠ). Všeobecné vzdělávání poskytují v 
Liberci čtyři gymnázia, z nichž tři zřizuje Liberecký kraj a jedno je soukromé. Na dvou je poskytován 
také obor Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce. Jsou to školy:  

- Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace,  

- Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace.  

Další krajská škola poskytuje kromě oborů Gymnázium také obory Předškolní a mimoškolní 
pedagogika a Pedagogické lyceum.  

- Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková 
organizace  

Soukromá škola poskytuje pouze obor Gymnázium:  

- Podještědské gymnázium, s.r.o.  

Pět dalších středních škol poskytuje maturitní obory (kategorie M i L0), dvě z nich také obory VOŠ. 
Jedná se o školy zřizované Libereckým krajem:  

- Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, 
příspěvková organizace  

- Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace  

- Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, 
příspěvková organizace  

- Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace  

- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková 
organizace  

Sledovaná cílová skupina sociálně znevýhodněných žáků je na středních školách zastoupena spíše 
na oborech H, případně E, které nabízejí následující krajské školy:  

- již zmíněná zdravotnická škola, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace  

- již zmíněná škola s gymnaziálním oborem, Střední škola a Mateřská škola,  

Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace  

- Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace  

- Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace  

- Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace.  

Poslední zmíněná škola poskytuje především obory E nejen pro žáky se SVP, rovněž nabízí obor 
kategorie J (Obchodní škola) a obory kategorie C (Praktická škola jednoletá, Praktická škola 
dvouletá).  

Z hlediska budoucího uplatnění pro žáky, kteří získají na těchto školách výuční list, je možné 
pokračovat ve studiu nástavbových oborů, které nabízejí kromě SOŠ Jablonecká, tři střední školy s 
obory H (SŠ a MŠ Na Bojišti, SŠSSD Truhlářská a SŠGS Dvorská).  

Oborovou nabídku doplňují soukromé školy, kterých je na území SML zřizováno osm:  
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- DOCTRINA - střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o.  

- již zmíněné Podještědské gymnázium, s.r.o.  

- Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o.  

- Střední odborná škola obchodní, s.r.o.  

- Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o.  

- Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.  

- Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o.  

- Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o.  

Střední školy spolupracují se základními školami v Liberci, případně v celém kraji, protože potenciální 
uchazeči o studium střední školy nejsou limitováni spádovými obvody a navíc mají možnost ubytování 
v Domovech mládeže v Liberci.  

Přesné údaje o tom, zda a do kterých středních škol nastupují sociálně znevýhodnění žáci základních 
škol, nejsou k dispozici. Dále chybí údaje o úspěšnosti těchto žáků ve studiu na středních školách a 
učilištích a o jejich zaměstnanosti. 

3.2.4 Zájmové a neformální vzd lávání  

Dům d tí a mládeže  

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace je školským zařízením pro zájmové 
činnosti a volnočasové aktivity, které zřizuje SML. Ve školním roce 2016/2017 nabízí 104 
volnočasových a zájmových kroužků. Poplatek za účastníka je vybírán 1300 až 2100 Kč ročně. Slevy 
pro rodiny v hmotné nouzi nejsou pevně stanovené, ale jsou možné po osobní dohodě. Kromě 
placených kroužků se děti a mládež mohou účastnit bezplatných aktivit V-klubu. DDM spolupracuje se 
školami i s NNO, stejně jako s dalšími institucemi. Ve školním roce 2015/2016 docházelo do kroužků 
DDM 1291 dětí a žáků. Jednalo se také o sociálně znevýhodněné a romské žáky, jejich přesnější 
počet není evidován. 

Základní um lecké školy 

Město Liberec zřizuje dvě ZUŠ: 

Základní um lecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace  

Škola nabízí vzdělání v několika oborech a to: výtvarný, hudební (individuální výuka hry na hudební 
nástroje, kolektivní výuka – sborový zpěv a orchestr), taneční, dramatický obor.  

V roce 2015/2016 navštěvovalo školu v hudebním oboru 1156 žáků, ve výtvarném 340 žáků, v 
tanečním 220 žáků a v dramatickém 161 žáků.  

Školné činí pro individuální výuku hry na hudební nástroje 1800 Kč za pololetí. Ostatní obory jsou 
méně nákladné: výtvarný 950 – 1200 Kč, dramatický nebo taneční 850 – 1150 Kč. Do ZUŠ Liberec 
nedocházelo ve zmíněném školním roce žádné dítě ohrožené sociálním vyloučením. Pokud ano, 
zákonní zástupci o této skutečnosti ZUŠ neinformovali. ZUŠ Liberec od školního roku 2016/2017 
neposkytuje slevy, ve výjimečných případech může slevu poskytnout ředitel. Rozhodnutí lze vydat 
pouze na základě dobrovolně předložených dokumentů a bez možnosti jejich ověření, což se z 
hlediska udržení vyváženosti rozpočtu školy jeví jako problém.  

Základní škola a základní um lecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace  

Škola poskytuje vzdělání v hudebním oboru pro 400 žáků. Kolektivní výuka (sborový zpěv, orchestr 
apod.) stejný počet - sborový zpěv, rovněž hra v orchestru od 5. ročníku ZUŠ. Půlroční školné je 1200 
Kč. V případě hmotné nouze a složité sociální situace rodiny je možné projednat na základě písemné 
žádosti a eventuálním doložení soc. odboru možnost odkladu, snížení nebo zproštění úhrady za 
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vzdělávání (školného). V současnosti sociálně vyloučené žáky nijak nesledují, vždy je to individuální a 
jedná se o statisticky zanedbatelný počet. 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. m sta Liberce 

Příspěvková organizace mimo jiné zajišťuje:  

- klientům informační a vzdělávací činnost a volnočasové aktivity pro děti zaměřené na sport, kulturu a 
vzdělávání, v rámci předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin a 
cizinců,  

- dobrovolnickou činnost, která je realizována prostřednictvím Dobrovolnického centra AMIKUS 
zaměřeného na děti, seniory a zdravotně znevýhodněné občany,  

- spolupracuje s příspěvkovými organizacemi SML  

Vybrané nestátní neziskové organizace působící na území SML  

Tato pasáž uvádí informace o NNO, které se zapojily do Pracovní skupiny Vzdělávání v rámci 
Lokálního partnerství a předpokládají svou účast v aktivitách Strategického plánu sociálního 
začleňování, nebo podle strategické části MPI.  

Člov k v tísni, o. p. s.  

Organizace působí na adrese Tatranská 597, Liberec. Je nevládní neziskovou organizací vycházející 
z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za 
základní hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a 
společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. 

Liberecká pobočka Člověka v tísni zaměřená na programy sociální integrace vznikla v roce 2002. 
Místy působení jsou Chrastava, Mimoň, Liberec, Nové Město pod Smrkem, Hrádek nad Nisou, Česká 
Lípa, obce a města ve Frýdlantském výběžku a Ralsko. Zajišťuje terénní sociální práci s jednotlivcem 
a rodinou, nízkoprahový klubem pro mládež, vzdělávací aktivity, jako jsou podpora vzdělávání v 
rodinách, karierní poradenství, předškolní klub. 

D.R.A.K., z. s. – Liberec 

Sídlí na adrese Oblačná 450/1. Jedná se o službu zaměřenou na rodiny s dětmi do 26 let. Posláním 
služby je zajistit rodinám v nepříznivé životní situaci podporu v takové míře, aby byly schopny za 
pomoci sociálního pracovníka svou nepříznivou situaci řešit. Další cílovou skupinou jsou senioři a 
osoby se zdravotním postižením a osoby s tělesným a kombinovaným postižením. Odborné sociální 
poradenství je zaměřeno zejména na poskytování poradenství v oblasti sociálních systémů, 
kompenzačních pomůcek, v oblasti vzdělávání a v oblasti práva a psychologie.  

Součástí sociálních služeb ve spolku D.R.A.K. z. s. je odborná pedagogická činnost s poradenstvím 
zaměřená na sociálně slabé rodiny s dětmi. Náplň aktivit pro děti a jejich rodiče je různorodá a vychází 
z jejich individuálních potřeb. V rámci poskytování pedagogických služeb sdružení provozuje 
pohybové aktivity, výtvarně – tvořivé aktivity, doučování, poradenství pro rodiče. Navazuje spolupráci 
nejen s rodiči a dětmi, ale také se základními školami, respektive s třídními učiteli dětí. V průběhu roku 
pořádá zájmové akce. 

MAJÁK, o. p. s.  

Sídlo obecně prospěšné společnosti se nachází v objektu bývalé mateřské školy na adrese Konopná 
776, Liberec 14.  

Posláním MAJÁKU je napomáhat při řešení negativních sociálních jevů rozšířených mezi dětmi, 
mládeží a mladými dospělými, a to jak preventivním působením na základních a středních školách, tak 
při řešení již vzniklých rizikových situací pomocí odpovídajících programů, volnočasových aktivit a 
sociálních služeb.  

Poskytované služby:  
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1) Programy primární prevence na základních a středních školách  

2) Nízkoprahové sociální služby  

3) Organizace diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen pro mládež  

4) Pořádání táborů, koncertů, sportovních a dalších akcí se zaměřením na prevenci rizikového 
způsobu života u cílových skupin  

5) Zprostředkování služeb jiných poskytovatelů s cílem zajistit komplexní péči  

6) Nabídka výkonu obecně prospěšných prací při výkonu alternativních trestů pro mladistvé 

Romodrom, o.p.s. 

Adresa kanceláře je: Příční 279, 460 07 Liberec VII Horní Růžodol  

Společnost poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací programy lidem, kteří jsou ohroženi 
sociálním vyloučením, nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci. Romodrom byl založen jako občanské 
sdružení v roce 2001 s cílem pomoci zejména lidem romského etnika. Téma sociálního vyloučení je 
však mnohem širším problémem a týká se čím dál větší skupiny obyvatel. Cílem Romodrom o. p. s. je 
pomoci těmto lidem hledat řešení v jejich nelehkých situacích a posilovat jejich kompetence při řízení 
svých osudů.  

Při naplňování tohoto cíle se Romodrom řídí zásadami:  

- poznat dobře prostředí, ve kterém rodina žije  

- pracovat s ohledem na specifické podmínky v těchto rodinách  

- porozumět příčinám nepříznivé situace  

- řešit sociální situaci komplexně jako soubor souvisejících příčin a následků  

- hledat taková řešení, která povedou k osamostatnění klienta.  

4. Záv ry 

V rámci situační analýzy byly společně s pracovní skupinou Vzdělávání předběžně navrženy čtyři 
základní strategické cíle, na něž budou postupně navazovat další specifické cíle. Jejich postupné 
naplňování by mělo vést ke zlepšení situace v oblasti vzdělávání.  

Strategický cíl č. 1: Maximální počet dětí se za spolupráce všech aktérů účastní předškolního 
vzdělávání a široké škály volnočasových a zájmových aktivit; 

Strategický cíl č. 2: Žáci absolvují povinnou školní docházku za spolupráce všech aktérů přednostně 
v hlavním vzdělávacím proudu podporováni v úspěchu v adekvátně dimenzovaných (personálně, 
finančně, odborně, metodicky vedených) školách (zvláště základních); 

Strategický cíl č. 2: Žáci od 6 do 15 let věku mají k dispozici širokou škálu volnočasových a 
zájmových aktivit;  

Strategický cíl č. 3: Maximální počet žáků středních škol za spolupráce všech aktérů úspěšně ukončí 
střední stupeň vzdělání. 

Tyto strategické cíle budou za pomoci pracovní skupiny Vzdělávání v Liberci a pracovníků ASZ dále 
rozpracovány a budou k nim definovány dílčí specifické cíle a následná možná patření. Cíle a opatření 
budou zpracovány do dokumentu Místní plán inkluze – Liberec. 
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5. Přílohy 

1. Checklist za město Liberec 
2. Checklisty za MŠ v Liberci 
3. Checklisty za ZŠ v Liberci 
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1. Checklist m sta Liberce ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1E. Obec organizuje semináře a akce pro veřejnost na téma inkluze  X -   

2E. Obec má v rámci samosprávy zřízený odbor (úsek/oddělení/osobu) na vzdělávání X -  
Personálně 
poddimenzovaný 

3E. Zastupitelé obce pravidelně zvou ředitele škol na odbor (úsek/oddělení) vzdělávání  - X  

4E. 

Nominovaný zástupce obce se pravidelně zúčastňuje školské rady 

ANO, pokud se nominovaný zástupce zúčastňuje školské rady 2x a více za rok 

ČÁSTEČN , pokud se nominovaný zástupce zúčastňuje školské rady alespoň 1x za rok 

X    

5E. 

Obec finančně přispívá nad rámec školního rozpočtu na programy dalšího vzdělávání a/nebo studijní stáže 
pro pedagogický personál 

ANO, pokud obec (spolu)financuje další vzd lávání i studijní stáže pro pedagogický personál 

ČÁSTEČN , pokud obec (spolu)financuje další vzd lávání nebo studijní stáže pro pedagogický personál 

  X  

6E. 

Obec zřídila pozice koordinátora inkluze a/nebo metodika asistentů pedagoga 

ANO, pokud obec zřídila pozici koordinátora inkluze i metodika asistentů pedagoga 

ČÁSTEČN , pokud obec zřídila pozici koordinátora inkluze nebo metodika asistentů pedagoga 

  X  

7E. Obec zřídila sociálně aktivizační službu (SAS) pro rodiny s dětmi  - X  

8E. 

Obec podporuje personální zázemí (politiku) školy, tzn. (spolu)podílí se na financování a/nebo ubytování 
učitelů  

ANO, pokud se obec (spolu)podílí na financování i ubytování učitelů 

ČÁSTEČN , pokud se obec (spolu)podílí na financování nebo ubytování učitelů 

  X  

9E. Obec se podílí na financování neformálního vzdělávání (volnočasové aktivity), vyjma zájmového vzdělávání X -  
Dotační programy 
vyhlašované SML 

10E. 

Obec se (spolu)podílí na financování nebo zajišťuje plné financování asistenta/asistentů pedagoga 

ANO, pokud obec pln  financuje asistenta/asistenty pedagoga 

ČÁSTEČN , pokud obec částečn  financuje asistenta/asistenty pedagoga 

  X  
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11E. Obec finančně podporuje individuální programy pro konkrétní žáky/studenty (např. rozvoj nadání)  - X  

12E. 

Obec zajišťuje dopravu žáků/studentů do škol (MŠ, ZŠ, SŠ) 

ANO, pokud obec zajištuje dopravu d tí/žáků/studentů do MŠ i ZŠ i SŠ 

ČÁSTEČN , pokud obec zajištuje dopravu d tí/žáků do MŠ i ZŠ 

X    

13E. Obec zřídila školní dohledovou službu X -  
Senioři na 
přechodech 

14E. 

Obec zřídila pozici/pozice asistenta prevence kriminality (APK). APK spolupracuje se školami 

ANO, pokud obec zřídila APK a pokud APK spolupracuje se školami 

ČÁSTEČN , pokud obec zřídila APK, ale nespolupracuje dále se školami  

  X  

15E. 
Obec při nastavování spádových obvodů škol zohledňuje socio-ekonomické složení obyvatel jednotlivých 
lokalit v obci tak, aby nedocházelo ke koncentraci sociálně znevýhodněných žáků v určitých školách (ZŠ; 
MŠ3) 

X -   

2. Checklisty za MŠ 

MŠ Barvířská 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin X -        

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

X ☐ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 

X  ☐  

                                                           
3
 Zohlednit hlášk  ěst týkají í se spádo osti MŠ, které a ý ají úči osti  září . O e/ ěsta s h alují jede  spádo ý o od a elé ěsto s ohledem na nutnost zavedení 

spádo ý h o odů i do předškol ího zdělá á í. Mi isterst o itra a školst í šak preferuje odel jede  spádo ý o od – jed a MŠ.  
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pravidelných společných informačních setkání   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga X - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ X ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - X  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP)  - X  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) X -   

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) X - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

X  ☐  
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MŠ U Bertíka 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

X ☐        

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

X       ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - x  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

x ☐ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání X -        

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) X -        

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) X -        

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) x - ☐  
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11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

X       ☐  

 

MŠ D tská 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

      ☐ X  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

            X  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - x  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  

      X ☐  

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


   

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. 

dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání       - X  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

      - X Probíhá 

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)       - X  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání)       - X  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

      X ☐  

 

MŠ Pohádka 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

      X        

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

            X  
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D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - x  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

            X  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání       - X  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) X -        

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)       - X  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání)       - X  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

      X ☐  
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MŠ Rosnička 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☐ ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☐ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☐  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

☐ - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☐  
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10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☐ - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ☐ ☐  

 

MŠ Beruška 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

       X  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

            X  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - x  

4D. 
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

            X  
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školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání       - X  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) X -        

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) X -   

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání)       - X  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

       X  

 

MŠ Čtyřlístek 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ x  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 

☐ x ☐  
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pravidelných společných informačních setkání   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐x  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

x ☐ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - x  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

☐ - x  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - x  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) x - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ x ☐  
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MŠ Delfínek 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☐ ☐ 
V případě potřeby, 
z pravidla 4-6x do roka 

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☐ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☐  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

☐ - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☐  
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10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☐ - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ☐ ☐  

 

  

MŠ Gagarinova 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ x  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ x ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - x  

4D. Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy ☐ x ☐  
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ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - x  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

☐ - x  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) x - ☐  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) x - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ x ☐  

 

MŠ Jablůňka 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin       - ne V této chvíli není potřeba 

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

       ne  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

            ne  
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ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga  -        

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

ano             ŠVP MŠ Jablůňka 

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ano -  ŠVP MŠ Jablůňka 

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP)  - ne  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)       - ne 
V přízemí by bylo možné, 
ale vstupem neprojede 
vozík 

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání)       - ne  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

      Ano        
Hlavně v oblasti 
logopedické péče 
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MŠ Jeřmanická 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

x ☐ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ x ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - x  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☐ x  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - x  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

☐ - x  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☐ částečně 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


   

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. 

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

x - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

x ☐ ☐  

 

MŠ Jizerka 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ano -        

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

ano              

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

            ne 
Běžná spolupráce 
v rámci doporučení 

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga 
Ano 
(1)  

-       Pro tento školní rok 

4D. 
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

      ano        
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školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání       ano       
Odklady školní 
docházky, ŠVP 

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) ano -        

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)        ne  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) ano         

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

      ano        

 

 

MŠ Kamarád 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - X  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ X ☐  

7C. 
Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
☐ ☐ X  
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společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - X  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ X ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - X  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

☐ - X  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - X  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) X - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ X ☐  
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MŠ Klášterní 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin x☐ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

x☐ ☐ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

x☐ ☐ ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - x☐ 
Nežádáme o ně, máme 
pracovníky jiného typu 

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ x☐ ☐ 
Součást ŠVP, 
aktualizace dle zákona 
k 1.9.2017 

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání x☐ - ☐ Součást ŠVP 

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

x☐ - ☐  
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9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - x☐  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

x☐ - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

x☐ ☐ ☐  

 

MŠ Klíček 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ x  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ x ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga x - ☐  

4D. Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy ☐ x ☐  
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ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - x  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) x - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - x  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☐ - x  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ x ☐  

 

MŠ Klubíčko 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - NE  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

ANO ☐ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ANO ☐ ☐  
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ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ANO - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ANO ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ANO - ☐  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) ANO - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - NE  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

ANO - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

ANO ☐ ☐  

 

 

 

 

 

 

ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 
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MŠ Korálek 

 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ X  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

X ☐ ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga X - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

X 
ŠVP 

☐ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - X  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) X - ☐  
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9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) X - ☐  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) X - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

X ☐ ☐  

 

MŠ Kytička 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin x -        

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

  x  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

 x   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga   x  

4D. Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy  x   
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ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání x    

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) x    

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)  x   

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) x    

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

x    

 

MŠ Malínek 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ x ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

      x ☐  
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ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ x ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - x  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) x - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - x  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

x - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

x ☐ ☐  
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MŠ Matoušova 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ x  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

x ☐ ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga x - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☐ x  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - x  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) x - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - x  
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10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

x - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

x ☐ ☐  

 

 

MŠ Motýlek 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin x - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

x ☐ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

x ☐ ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga x - ☐  

4D. Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy x ☐ ☐  
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ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání x - ☐  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) x - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - x  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) x - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

x ☐ ☐  

 

 

MŠ Nad přehradou 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ x  

7C. 
Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
☐ ☐ x  
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společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - x  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☐ x  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - x  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

☐ - x  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - x  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) x - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

x ☐ ☐  
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MŠ Pastelka 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

x ☐ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

x ☐ ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐ Zatím nebylo zapotřebí 

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ x ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání x - ☐  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

☐ - x  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ x ☐  
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10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

x - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

      x ☐  

 

MŠ Pod Ješt dem 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - ne  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ ne  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ano ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ne  

4D. 
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

☐ ☐ ne  
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školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ne  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

☐ - ne  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ne  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☐ ano ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ano ☐  

 

MŠ Pramínek 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ x ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 

☐ x ☐  
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pravidelných společných informačních setkání   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - x  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ x  ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání x - ☐  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) x - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) x - ☐  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) x - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

x ☐ ☐  
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MŠ Sedmikráska 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ x  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

x ☐ ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii 

rozvoje školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ x ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ x ☐  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) x - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - x  
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10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☐ - x  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ x ☐  

 

MŠ Sluníčko 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ x  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 

společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ x ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - x  

4D. 
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

☐ x ☐  
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školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání x - ☐  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) x - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) x - ☐  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☐ - x  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ x ☐  

 

MŠ Srdíčko 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - x  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ x  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 

x ☐ ☐  
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pravidelných společných informačních setkání   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐ nepotřebujeme 

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☐ x  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - x  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

☐ - x  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - x  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☐ - x  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ x ☐  
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MŠ Stromovka 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin x - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

x ☐ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☐ x  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ x ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ x ☐  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) x - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - x  
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10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

x - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy 

☐ x ☐  

 

MŠ V zahrad  

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - ☐ 
Budeme realizovat od 
1.1.2018 – 12 měsíců ze 
Šablon 

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☐ ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐  

4D. Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy ☐ ☐ ☐  
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ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☐  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) 

☐ - ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☐  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☐ - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

 ☐ ☐  

 

MŠ Rolnička 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin x - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

x       ☐ 
Školní ano, volnočasové 
zřídka 

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

x ☐ ☐  
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ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

x ☐ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání x - ☐  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti 
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP) x -        

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☐  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání 
(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

      - x  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

x ☐ ☐  
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3. Checklisty za ZŠ 

ZŠ Husova 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☒ ☐ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☐ - ☒  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ ☒  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☒ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  
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9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☒ - ☐ I TUL 

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 

ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☒ - ☐ Třídy s RVJ 

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☒  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☒ ☐ 
V současné době v 
aktualizaci 

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☒  ☐  
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9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☐  ☒  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ☒ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐ 

Se zájmem o 
zařazení vzhledem 
k RVJ a všem třídám 
s rozšířenou výukou 

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐ 

Vzdělávací program 
specifický,  zcela 
nevhodný  pro děti 
s narušenou 
komunikační 
schopností 
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ZŠ Vrchlického 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) ☒ - ☐ 

Bez speciálního 
pedagoda a 
psychologa 

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☐ ☐ ☒  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☐ - ☒  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ ☒  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☒ ☐ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  
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9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☐ ☒  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☒ - ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČNĚ NE POZNÁMKA 

1D. Má škola ý ěro ou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola spe iál í třídu dle §  odst. 9 školského záko a ☐ - ☒  

3D. Má škola dostateč ý počet asiste tů pedagoga ☒ - ☐  

4D. 

Má škola píse ě zpra o a ou, eřej ě dostup ou a aktualizo a ou izi a strategii roz oje škol  

ANO, pokud á škola píse ě zpra ova ou a veřej ě dostup ou a aktualizova ou vizi a strategii rozvoje školy 

ČÁSTEČNĚ, pokud á škola píse ě zpra ova ou vizi a strategii rozvoje školy, ale e á jí veřej ě dostup ou nebo 

aktualizovanou  

☒ ☐ ☐  

5D. E istuje píse ě zpra o a á strategie roz oje škol  zohledňují í i kluzi í zdělá á í ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pra idel ě í e jak d akrát do roka ☒ - ☐  

7D. Na škole je koordi átor i kluzi ího zdělá á í ☐ - ☒  

8D. 
Má škola rozpočet, který pa atuje a roz oj škol   rá i i kluzi ího zdělá á í apř. pe íze a další zdělá á í 
pedagogů, sta e í úpra , a e í škol , pe íze a po ů k , perso ál í zajiště í asiste t, ps holog  

☒  ☐  
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9D. Škola je ez ariéro á stup, uče , so iál í zaříze í apod.  ☐ - ☒  

10D. 
Škola á e o é strá k , a i hž se preze tuje a a i hž lze alézt té a i kluzi ího zdělá á í apř. fotografie 
z ak í, ote ře é d , rodičo ské prohlídk , á az ost a další zdělá á í  

☒  ☐  

11D. 

Pro íhá e škole i i o školu ý ě a zkuše ostí ezi pedagog  

ANO, pokud vý ě a zkuše ostí pro íhá a úrov i školy i na úrovni spolupráce s ji ý i škola i v Česku/zahra ičí 

ČÁSTEČNĚ, pokud vý ě a zkuše ostí pro íhá a úrov i do ovské školy  

☐ ☒ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ e tre  tz . fu gují zde růz é kroužk  pro děti i dospělé apod.    

ANO, pokud a škole pro íhají kroužky pro děti i pro dospělé  
ČÁSTEČNĚ, pokud a škole pro íhají kroužky pro děti nebo pro dospělé  

☐ ☐ ☒  

13D. 
Prezentování „ote ře osti“ e škole, tz . e škole lze idět heteroge itu děti e třídě jsou s íše é ez ohledu a 
postiže í, et i itu, e ši u atd.  

☐ - ☒  

14D. Přijí á ZŠ še h  žák  ze spádo é o lasti ☒ - ☐  

15D. Přijí á škola še h  žák  ez ohledu a jeji h SVP spe iál í zdělá a í potře   ☒ - ☐  

 

ZŠ 5. kv tna 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐ 
metodik prevence, 
výchovný poradce 

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☒ ☐ ☐  
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3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☒ 

pomůcky nejsou 
volně ve třídách, 
nicméně každy 
ped.pracovník je má 
k dispozici - kabinety 

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☐ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☒ ☐ 

volnočasové aktivity 
jsou zpoplatněny – 
kroužky, školní 
družina, zdarma je 
školní klub díky 
dotačnímu titulu 
MPSV 

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☒ ☐ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☒ - ☐  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐ výchovný poradce 

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  
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12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☒ - ☐ 
pokud je střední školy 
nabízí, nyní ne 

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 

ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☒ - ☐ 
na základě 
doporučení k 
integraci 

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☒ ☐ ☐ 
dostupná v kanceláři 
školy na vyžádání 

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☒ - ☐  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒ 
kompetence 
vých.poradce 

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
☒ ☐ ☐  

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


   

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. 

v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☒ ☐ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ Aloisina výšina 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

ano - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

Ano ☐ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ne  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☐ 

- Na 1. 
stupni ano, 
2. stupeň 
má kabinety 

☐  
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5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ano - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ částečně ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

ano ☐ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ne  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

ano ☐ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☐ - ne  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání ano - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☐ - ne  

 

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ano - ☐ 
Tvořivé a estetické 
činnosti 
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2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ne  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ částečně- ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

ano ☐ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ne  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ne  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ne  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐ částečně ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ne  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) Ano  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ částečně ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ Částečně ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) ano - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ano - ☐  
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15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ano - ☐  

 

ZŠ Barvířská 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální 
pedagog nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí 
je podpora prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně 
patologických jevů a vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických 

dovedností učitelů i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických 
dovedností učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☐ ☒ ☐  

3C. 
Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a 
jejich rodin 

☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☐ - ☒  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na 
finance či postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance 

nebo postižení 

☐ ☒ ☐  

7C. 
Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
☐ ☒ ☐  
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pravidelných společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. 
formou pravidelných společných informačních setkání   

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, 
který ve škole poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další 
vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti 
školního psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům 
ZŠ a jejich rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. 
Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách 
nanečisto) 

☒ - ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☒  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  

☒ ☐ ☐  
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dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☒ - ☐  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☐  ☒  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ☒ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☒ ☐ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  
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ZŠ Broumovská 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 

učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☐ ☒ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☐ - ☒  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☒ ☐ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☒ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  

9C. Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole ☐ ☒ ☐  
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poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☒ - ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☒ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☒ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☐  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☒  ☐  
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9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☒ - ☐  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☒ ☒ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ Česká 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 

učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☐ ☒ ☐  
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3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☐ - ☒ 

Škola se snažila 
poskytnout dětem 
pomůcky  pokud 
samy neměly, ale 
zkušenost byla 
taková, že opakovaně 
se tyto erární 
pomůcky ztrácely a 
škola musela 
donekonečna 
pořizovat nové. 
Celoplošně byla tato 
situace finančně 
neúnosná. 

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐ 

Tuto možnost škola 
poskytuje v rámci 
fungování  školní 
družiny. 

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☒ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☒ ☐ ☐ 
Pravidelná setkání, 
konzultace, 
vyhodnocování stavu. 

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  

9C. Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole ☐ ☒ ☐  
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poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☐ - ☒  

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☒  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☒ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☒ - ☐  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☒ - ☐  
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10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ☒ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐ 

Smíšené skupiny 
jsou zavedené 
v odděleních školní 
družiny. 

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐ 
Všechny spádové 
děti. 

 

ZŠ Dobiášova 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 

☒ ☐ ☐  
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učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☐ - ☒  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☐ - ☒  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☒ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☒ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☐ - ☒  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☒ - ☐  
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D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☒ - ☐  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☒ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☒ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☒ - ☐  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☒  ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☒ ☐ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  
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13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ Jabloňová 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☐ ☒ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒ Bude od srpna 2017 

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☒ ☐ ☐  

7C. 
Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
☒ ☐ ☐  
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společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☒ - ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☒ - ☐ 
S rozšířenou výukou 
hudební výchovy 

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☒  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☐ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  
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6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☒ - ☐  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒ Pouze částečně 

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☒ ☐ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ Ješt dská 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora ☒ ☐ ☐  
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prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ ☒  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☒ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☐ - ☒  

11C. Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich ☒ - ☐  

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


   

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. 

rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☒ - ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☒ - ☐ Sportovní  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☒ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☐ ☒  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

☐ ☒ ☐  
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ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ Kaplického 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) ☒ - ☐ 

Není speciální 
pedagog a školní 
psycholog 

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☐ ☒ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☒ - ☐ V rámci RP od MŠMT 

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☐ - ☒  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐  

6C. Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či ☐ ☒ ☐  
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postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☒ ☐ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☒ - ☐  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐ Není školní psycholog 

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☐ - ☒ Jen exkurze na SŠ 

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☒  

4D. Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy ☐ ☒ ☐  
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ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☒ - ☐ Min 2x za rok 

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ☒ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ Lesní 
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C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☒ ☐ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐ některé ano 

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☒ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☒ ☐ 
v individuálních 
případech 

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☐  

9C. 
Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

☐ ☒ ☐  
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ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐ 
forma projektových 
dnů na ÚP 

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☐ - ☒ 
pouze společné 
projekty s GFXŠ a 
SZŠ 

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐ 1 na doporučení PPP 

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☒ ☐ 
ano, aktualizovanou, 
ale dostupnou jen 
SRPDŠ a Radě 

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☐ 
součást 
strategického plánu 

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒  

8D. Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 

☐  ☐ DVPP + pomůcky - 
ano, stavební 
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psycholog)) úpravy, vybavení ne,  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☒ ☐ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐ 
hrozba „spádové 
turistiky“ 

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ Na výb žku 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) ☒ - ☐ 

Nemá školního 
psychologa a spec. 
pedagoga 

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 

☐ ☒ ☐  
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i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☐ - ☒  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ ☒  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☒ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☐ ☒  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☐ - ☒  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☐ - ☒  
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D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☒ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☒  ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☒ - ☐  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ☒ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  
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13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ Nám stí míru 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☒ ☐ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☒ ☐  

7C. 
Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
☒ ☐ ☐  
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společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☒ - ☐  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☒ - ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☒ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☒ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☒ - ☐  
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6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☒ ☐ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☒ ☐ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ Oblačná 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora ☐ ☒ ☐  
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prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☐ - ☒  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☒ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☒ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich ☒ - ☐  
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rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☐ - ☒  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☒ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☒ ☐ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☒ - ☐  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒ 2x 

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☒ - ☐  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☒  ☐  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒ nelze 

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

☐ ☒ ☐  
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ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

 

ZŠ Orlí 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 

učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☒ ☐ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐  

6C. Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či ☒ ☐ ☐  
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postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☒ ☐ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐ 

V ŠVP máme v 8. a 
9. roč. samostatný 
předmět „Volba 
povolání“ 

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☒ - ☐ 
Spolupracujeme se 
SOŠ Jablonecká ul.   

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☒ - ☐ 
Všechny třídy dle 
§16 odst. 9 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☒ - ☐  
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4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☒ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒ Pravidelně 2x ročně 

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☒ - ☐  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☐  ☒  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ☒ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☐ ☒  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☐ - ☐ 
Nejsme spádovou 
školou 

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☐ - ☒  
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ZŠ Ostašov, Křížanská 80 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☐ ☒ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☒ - ☐  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☐ - ☐  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☒ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ ☒ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☒  

9C. Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole ☒ ☐ ☐  
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poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☐ - ☒  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☒  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☒ ☐ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  
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9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☒ ☐ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☒ ☐ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☐ - ☒  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ Sokolovská 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 

učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☐ ☒ ☐  
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3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☐ - ☒  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☐ ☒  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☒ ☐ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☒ - ☐  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☐ - ☒  
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D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☒ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☒ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☒ - ☐  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☒ - ☐  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ☒ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  
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13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

 

ZŠ Švermova 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☐ - ☒  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☒ ☐ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☒ - ☐  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☐ - ☒  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☒ ☐  
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7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☒ ☐ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☐  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☐ - ☒  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☒ - ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☒ - ☐  

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☒ ☐ ☐  
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5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☒ - ☐  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☒ - ☐  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☒  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ☒ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ U Soudu 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☒ - ☐  
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2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 

učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☐ ☒ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☒ - ☐  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐  

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☒ po dohodě s rodiči 

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☒ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☒ ☐ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☒ - ☐  

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☒ - ☐  

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


   

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. 

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☒ - ☐  

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☒ - ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☐ - ☒  

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☒ - ☐  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ - ☒ 
Chybí AP pro 
sociálně 
znevýhodněné 

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☒ ☐ ☐ 
v rámci výroční 
zprávy 

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☒ - ☐  

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☒ - ☐  

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☒ - ☐  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒ 
Částečně resp. 
nedostatečně 
pokryto 

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. 
fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) 

☒  ☐  

11D. Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy ☒ ☐ ☐  
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ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☒ ☐ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐  

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  

 

ZŠ U Školy 

C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 

 
ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1C. 
Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog 
nebo školní psycholog) 

☐ - ☒  

2C. 

Škola má vypracovaný funkční plán systému prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je podpora 
prohlubování praktických dovedností učitelů při práci s tématem týkající se sociálně patologických jevů a 
vymezení role třídního učitele v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

ANO, pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů 
i vymezení role třídního učitele 

ČÁSTEČN , pokud je součástí funkčního plánu sociáln  patologických jevů podpora praktických dovedností 
učitelů nebo vymezení role třídního učitele 

☐ ☒ ☐  

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin ☐ - ☒  

4C. Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny   ☒ - ☐ 
Jaké pomůcky se 
mají na mysli? 

5C. Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole ☒ - ☐  
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6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance či 
postižení) 

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 

postižení 

☐ ☒ ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   

ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   

ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☒ ☐ ☐  

8C. Škola má samostatně v ŠVP zařazenou finanční gramotnost  ☐ - ☐ 

Co je myšleno jako 
samostatně? Předmět 
finanční gramotnost 
nemáme, ale téma a 
obsah učiva finanční 
gramotnosti v ŠVP 
máme v rámci jiných 
předmětů 

9C. 

Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který ve škole 
poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa  

ČÁSTEČN , pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního 
psychologa 

☐ ☒ ☐  

10C. Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče ☐ - ☒  

11C. 
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ a jejich 
rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání 

☐ - ☒ 

Spolupracujeme 
s ÚP, ale 
nevyužíváme 
komplexních služeb 

12C. Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách nanečisto) ☐ - ☒ V současnosti ne. 
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D) Checklist – Inkluzivita škol 

 

ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1D. Má škola výběrovou třídu  ☒ - ☐ 
Pokud sem patří i 
výběrové sportovní 
třídy 

2D. Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona ☐ - ☒  

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☒ - ☐ Zatím ano 

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 

ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 

školy 

ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

☐ ☒ ☐  

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - ☒ 

Inkluze je vnějším 
faktorem, který je 
škole určen, ať chce 
nebo ne. Strategicky 
lze těžko zpracovat. 
Je to fenomén, který 
škola musí přijmout a 
přizpůsobit se. 

6D. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka ☐ - ☒ Zasedá dvakrát. 

7D. Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání ☐ - ☐  

8D. 
Má škola rozpočet, který pamatuje na rozvoj školy v rámci inkluzivního vzdělávání (např. peníze na další 
vzdělávání pedagogů, stavební úpravy, vybavení školy, peníze na pomůcky, personální zajištění (asistent, 
psycholog)) 

☐  ☒  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.) ☐ - ☒  

10D. Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (např. ☒  ☐ Jak souvisí 
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fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) rodičovské dny či 
otevřené dny 
s inkluzí? 

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 

ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 

ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

☐ ☒ ☐  

12D. 

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)   

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro d ti i pro dosp lé  
ČÁSTEČN , pokud na škole probíhají kroužky pro d ti nebo pro dosp lé  

☐ ☒ ☐  

13D. 
Prezentování „otevřenosti“ ve škole, tzn. ve škole lze vidět heterogenitu (děti ve třídě jsou smíšené bez 
ohledu na postižení, etnicitu, menšinu atd.) 

☒ - ☐ 
Jsou tam prostě děti, 
které rodiče přihlásili 
na naši školu 

14D. Přijímá ZŠ všechny žáky ze spádové oblasti ☒ - ☐  

15D. Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)  ☒ - ☐  
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