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Seznam použitých zkratek a vysvětlivky některých (kontextuálně)
specifických pojmů
ASZ - Agentura pro sociální začleňování
AP - asistent pedagoga
CLIL - Content and Language Integrated Learning - obsahově a jazykově integrované učení
ČSÚ - Český statistický úřad
ČŠI - Česká školní inspekce
DD - Dětský domov
DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků
Hluchák (místní označení) - Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
HN - sociální dávky pomoci v hmotné nouzi
ISŠ - COP - Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy
IVP - Individuální vzdělávací plán
IZ, VZ - inspekční zpráva, výroční zpráva
Kraj - krajský úřad Zlínského kraje a příslušné odbory
KPSVL - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
LMP - lehké mentální postižení
Město - městský úřad města Valašské Meziříčí a příslušné odbory
MPI - Místní plán inkluze
MŠ, SŠ, ZŠ - mateřská škola, také použito označení školka; střední škola, základní škola
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, také nízkoprah
OPZ - Operační program Zaměstnanost
Plpp - plán pedagogické podpory
PO - podpůrná opatření
PPP - Pedagogicko-psychologická poradna, také Poradna
RVP PV a RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a pro základní
vzdělávání
SLDB - Sčítání lidu, domů a bytů
SPC - Speciálně pedagogické centrum
SPSZ - Strategický plán sociálního začleňování
SV - sociální vyloučení
SVL - sociálně vyloučená lokalita/lokality - ve Valašském Meziříčí spíše lokality ohrožené sociálním
vyloučením
SVP - speciální vzdělávací potřeby
SZ - sociální znevýhodnění
ŠA - školní asistent
Šablony - Šablony pro MŠ a ZŠ - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
ŠPZ - školské poradenské zařízení
ŠVP - školní vzdělávací program
ÚP - úřad práce
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1. Úvod a cíle analýzy
Tato analýza vznikla v rámci Individuálního projektu systémového Inkluzivní a kvalitní vzdělávání
v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Cílem projektu je rozvoj inkluzivního a kvalitního
vzdělávání (IKV) v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL) a zvýšení obecně nízké úrovně
inkluze a kvality vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v SVL. Projekt se zaměřuje
na zvýšení úrovně porozumění, připravenosti a podpory v území pro vzdělávání dětí a žáků/žákyň se
speciálními vzdělávacími potřebami, na podporu a rozvoj koordinace spolupráce a komunikace
zřizovatelů, školských zařízení, neziskových organizací, rodičů a dalších aktérů. Projekt přispívá k
rozvoji místní vzdělávací sítě ve smyslu integrace problematiky IKV do praxe škol a školských
zařízení. Naplňováním strategického plánu zaměřeného na IKV dochází k zajištění rovného přístupu
všech občanů ke vzdělávání a tím k prevenci dalšího sociálního vyloučení a s ním spojených projevů
rizikového chování. Celý tento koordinační proces zaměřený na IKV v souladu s Koordinovaným
přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) pomáhá mimo jiné koncentrovat finanční
prostředky, které budou využity k dosažení strategických cílů identifikovaných v oblasti IKV.
Cílem analýzy je popsat stav a připravenost místní vzdělávací soustavy obcí zapojených do KPSVL na
zavádění inkluzivního vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v SVL. Analýza se zaměřuje na místní specifika vzdělávání dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP), ale vzhledem k zaměření činnosti ASZ věnujeme také velkou
pozornost vzdělávání dětí a žáků sociálně znevýhodněných a také ohrožených sociálním vyloučením.
V českém prostředí hraje specifickou roli v sociálním vyloučení od majority viditelně odlišná romská
etnicita. Není tomu jinak ani ve Valašském Meziříčí. Jak se opakovaně ukazuje při našich výzkumech,
1
ale i v poslední zprávě o stavu romské menšiny , hraje etnicita velkou roli i ve školním prostředí, ani
ne tak kvůli specifikům práce s romskými dětmi a žáky, jako spíš kvůli pohledu majority na to, že jejich
děti mají být vzdělávány a vychovávány společně s těmito „viditelně jinými” dětmi. Z tohoto důvodu, i
když primární cílovou skupinou analýzy jsou děti a žáci ze sociálně vyloučeného prostředí a sociálním
vyloučením ohrožení, se v textu často dotýkáme „romství” jako specifické charakteristiky, která je i
snáze uchopitelná z hlediska komunikačních partnerek a partnerů.
Na základě dat obsažených v této analýze 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 na území města Valašské Meziříčí. Data v této analýze nejsou
konečná, slouží pro základní orientaci v problematice v daném místě. Na podnět aktérů z cílové
skupiny a členů pracovní skupiny ke vzdělávání může být tato analýza doplněna o další potřebná
data.

1

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2016. https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romskekomunity/dokumenty/Zprava-o-stavu-romske-mensiny-za-rok-2016_1.pdf.
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2. Základní pojmy
2.1. Sociální vyloučení
2

V materiálu ASZ se uvádí, že „sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím
a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek
vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Základní charakteristikou propadu na sociální
dno je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi (ztráta zaměstnání, platební neschopnost,
problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc atd.).“ Podle toho, v jakých oblastech k vyloučení
dochází, mluvíme o různých dimenzích sociálního vyloučení. Nejvýrazněji jsou pociťovány prostorová
a ekonomická dimenze vyloučení, ty jsou vzápětí následovány kulturním, politickým a sociálním
vyloučením v užším smyslu, které se týká především kvality a kvantity vztahů a sociálních interakcí.
Tyto dimenze se doplňují a kumulují a člověk čelící sociálnímu vyloučení se propadá do stále větší
chudoby a izolace. Důležitou dimenzí je vyloučení symbolické, které často stojí na začátku prostorové
segregace nebo ho přinejmenším ospravedlňuje. Stigmatizace většinovou společností umocňuje
všechny zmíněné dimenze a znemožňuje dotčené skupině se z izolace vymanit vlastními silami.
Nejvýraznější a nejviditelnější dimenzí je dimenze prostorová, projevující se většinou nedobrovolnou
segregací a koncentrací určité skupiny lidí na určitém místě, které je nějakým způsobem na
kvalitativně nižší úrovni než je standardní ve většinové společnosti (může se jednat o kvalitu životního
prostředí nebo technické vlastnosti bytů a domů). Taková lokalita má často zhoršenou dostupnost k
institucím a službám - tím jsou zcela vyloučené z mobility ve fyzickém prostoru určité skupiny v rámci
vyloučené lokality (např. matky s malými dětmi nebo starší lidé). Sociálně vyloučené lokality obvykle
vznikají působením systémových aktérů či tržních mechanizmů. Při jejich vzniku lze sledovat vnější
příčiny tohoto procesu, jako jsou schvalované zákony, postoje institucí, tržní mechanismy a stanoviska
většinové společnosti, i vnitřní faktory, např. životní styl samotných sociálně vyloučených a jeho
aspekty v rozporu s vnímáním většinové společnosti, které se často mezigeneračně opakuji.
Chudoba neboli ekonomické vyloučení, je způsobena zejména ztíženým přístupem na trh práce.
Absence sociálního kapitálu také ztěžuje možnost získat práci, nebo se o práci dozvědět způsoby,
které jsou běžné mezi příslušníky středních tříd. Tito chudí lidé se poté přesouvají do zóny šedé
ekonomiky (tzv. práce načerno), případně vůbec nevykonávají placenou práci. Tato situace je
samozřejmě rámovaná nedostatečnými příjmy na zabezpečení běžných potřeb a pádem do dluhové
pasti. Kulturní vyloučení je výsledkem ztížené možnosti dotčených osob využívat kulturní kapitál
společnosti. Projevuje se zejména horším přístupem k institucionalizovanému vzdělávání, který může
být ovlivněný nedostatkem podnětů a slabší připraveností dětí na nástup do základní školy hlavního
vzdělávacího proudu. Důsledkem může být to, že vzdělání se nestává součástí kulturních vzorců
dotčených osob a situace se reprodukuje v dalších generacích.
Všechny dimenze sociálního vyloučení se vzájemně ovlivňují a posilují, proto snaha o opětovné
začleňování do většinové společnosti musí probíhat v několika oblastech najednou a s vědomím toho,
že výsledky nebudou okamžitě viditelné. Je zřejmé i to, že vymanění se ze sociálního vyloučení, které
je způsobené strukturálními silami, je pro vyloučené prakticky nemožné bez pomoci zvenčí.

2.2. Školská legislativa
V této analýze hovoříme o školním vzdělávání, které se odehrává dle školního kurikula, je považováno
za „povinné“ a je legislativně ukotveno ve sbírce zákonů. Především jde o:



Zákon č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. („školský zákon”),
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, znění
platné od 12. 1. 2016.

V kontextu projektu IKV je pro nás relevantní průběh vzdělávání v mateřských školách, základních
školách a středních školách, souhrnně budeme používat termín „škola“. Dle legislativy je v ČR školní
docházka povinná 9 let a od školního roku 2017/2018 je navíc povinný rok předškolní přípravy od září
2

Švec, J. (ed.) 2009. Příručka pro sociální integraci. Praha: Úřad vlády ČR, odbor pro sociální začleňování v romských
lokalitách, s. 7.
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následujícího po dosažení věku pěti let. V případě opakování ročníku může žák v ZŠ strávit 10 let,
případně může požádat ještě o další rok prodloužení školní docházky. Naopak při opakovaných
neúspěších může žák školu opustit předčasně v nižší než deváté třídě.

2.3. Společné vzdělávání3
Od 1. září 2016 dochází dle novely Školského zákona (Zákon č. 178/2016 Sb.) k nárokovatelné
podpoře dětí s potřebou podpůrných opatření a jejich vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.
Předpokládá se, že Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) jsou dostatečně flexibilní a individualizované,
aby se podle nich (za předpokladu zajištění podpůrných opatření) mohli bez větších obtíží úspěšně
vzdělávat téměř všechny děti a žáci.
Nově se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a činnost poradenských
zařízení upravuje v následujících vyhláškách:



Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných,
Vyhláška č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.

Do 1. 9. 2016 fungovaly v ČR vedle běžných základních škol i základní školy praktické, které byly
určeny pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP), a do kterých tito žáci docházeli na základě
posudku školského poradenského zařízení, nejčastěji speciálně pedagogického centra (SPC). Na
těchto školách se vyučovalo dle Přílohy 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením. S platností novely Školského zákona byla tato Příloha zrušena a na prvním stupni už
vyučují také tyto školy podle RVP ZV. Žáci na druhém stupni těchto škol se zatím nadále mohou
vzdělávat podle školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je v souladu s již zrušenou přílohou. Dle
RVP ZV je momentálně vzdělávání žáků s LMP možné v těchto režimech:
a) v běžné ZŠ s využitím podpůrných opatření, pokud to podmínky jejich zdravotního stavu umožní,
nebo
b) v běžné ZŠ ve třídě podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo
c) ve škole (dříve praktické) dnes základní, podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Děti se závažnějším typem postižení: středně těžkým a těžkým mentálním postižením, a těžším
fyzickým postižením, mohou být na základě posudku školského poradenského zařízení zařazeny do
základní/střední školy speciální, které zůstávají beze změny.
4

Co se týká podpůrných opatření (PO), jsou automaticky nárokovatelná na základě doporučení z PPP
a SPC, které určí, na který stupeň PO má dítě nebo žák nárok a v jakém rozsahu. Novinkou je, že
PPP nemusí škole sdělovat, jakou má dítě nebo žák diagnózu - tu se dozví jen rodiče a sami jí můžou
a nemusí škole sdělit. Škola dostává veřejnou část s doporučením, jak k žákovi přistupovat. PO mají
různou podobu od Plánu pedagogické podpory (Plpp) v 1. stupni až po individuální vzdělávací plány
(IVP), snížení počtu žáků ve třídě, či personální podporu asistentem pedagoga (AP). Mateřské a
základní školy mají dále možnost využít prostřednictvím tzv. Šablon (výzva MŠMT, projekty
zjednodušeného vykazování pro MŠ a ZŠ) navýšení svého personálu o školního asistenta (ŠA),
určeného primárně na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a v MŠ je navíc možnost
využití chůvy pro děti mladší tří let. Do 31. 8. 2017 byla financována také pozice asistenta pedagoga
pro žáky se sociálním znevýhodněním, pro kterou nebylo potřeba doporučení školního poradenského
pracoviště. Od 1. 9. 2017 tato pozice není zachována. Všechny tyto asistentské pozice fungují z jiných
zdrojů a za jiných podmínek. V mateřských a základních školách ve Valašském Meziříčí mají určitou
zkušenost se všemi jmenovanými podpůrnými opatřeními a také uvedeným podpůrným personálem.

3

Podrobnější informace o školské legislativě vztahující se ke společnému (inkluzivnímu) vzdělávání lze nalézt na
http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1.
4
Problematická bývá někdy realizace PO a personálního posílení školního poradenského pracoviště buď v důsledku
nemožnosti najít vhodného kandidáta na požadovanou pozici (třeba psychologa nebo asistenta pedagoga), nebo
fyzické/prostorové omezení v situaci, kdy poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka s vyšším stupněm PO ve třídě s
menším počtem žáků.
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.
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3. Zaměření a metodologie výzkumu
Vstupní analýza popisuje aktuální situaci vzdělávání a přístup k němu v obci. Výsledky byly
zpracovány v souladu se standardními výzkumnými metodami kombinovaného výzkumu, který
využívá data kvantitativního a kvalitativního charakteru. Bylo využito několik metod sběru dat.

3.1. Zaměření výzkumu
Tato analýza se zaměřuje na aktuální situaci a možnosti společného vzdělávání všech dětí a žáků v
mateřských a základních školách ve Valašském Meziříčí bez ohledu na jejich specifika. Tato specifika
zahrnují nejen děti a žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (SVP) diagnostikovány školským
poradenským zařízením, ale také sociálně-znevýhodněné (SZ) a romské žáky (R).
Obrázek č. 1 zachycuje poměry výskytu těchto skupin v
MŠ a ZŠ a také to, do jaké míry se překrývají na základě
odhadů z individuálních rozhovorů s řediteli a ředitelkami
škol. V našem výzkumu se z důvodu předmětu činnosti
ASZ zaměřujeme na skupinu žáků se SZ, která se
částečně překrývá se skupinou dětí a žáků se SVP, a více
se skupinou romských dětí a žáků. Když tedy hovoříme o
rozhovorech s cílovou skupinou, jedná se o skupinu
rodičů dětí se SZ, kteří jsou někdy Romové a někdy mají
také děti se SVP, které byly diagnostikovány v ŠPZ.
Většinou se jedná o obyvatele některé z identifikovaných
SVL, ve dvou případech o maminky z azylového domu.
Skupiny sociálně znevýhodněných a romských dětí a žáků jsou na rozdíl od dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami obtížně identifikovatelné a také s obtížemi vydefinované. V případě
sociálního znevýhodnění, které je jen zřídka diagnostikováno v ŠPZ, v MŠ tak mluvíme v rámci této
analýzy zpravidla o dětech, jejichž rodiče pobírají některou z dávek pomoci v hmotné nouzi (HN), v ZŠ
jde o kvalifikované odhady komunikačních partnerů a partnerek na základě jejich znalosti životní
situace žáků, ale také o objektivně doložitelnou skutečnost pobírání HN, která je pak podkladem pro
dotované obědy, nebo odpuštění poplatků za školní družinu či za jiné aktivity pořádané školou.
V případě romství je situace ještě složitější, protože etnicita není v našem chápání kategorií
neměnnou, či „od přírody danou", ale neustále vyjednávanou v sociálních interakcích. Žádný z
komunikačních partnerů či partnerek neodpovídal na otázku na zastoupení Romů v jejich škole s
jednoznačností, protože „romskou národnost tady neuvádí nikdo" (ZŠ3) - o deklarované etnicitě je v
případě Valašského Meziříčí možné mluvit opravdu jen ve výjimečných případech. Pro školní prostředí
5
má však větší dopad etnicita připsaná na základě vnějších fyzických znaků nebo toho, co lidé vnímají
6
jako „tradiční romskou kulturu", jak o ní mluví Jakoubek - ve své „Mapě Romů” zároveň ukazuje, že
nejvíc je situace sociální exkluze a chudoby spojená právě s od majority odlišným fyzickým vzhledem
7
a částečně také s „tradiční romskou kulturou" . V tomto případě tak není podstatné, jestli jde o
reálnou, tedy objektivně existující kategorii, ale to, že se tato kategorie stává reálnou ve svých
důsledcích - v momentě kdy nějaká významná skupina jedná, jakoby tato kategorie reálná byla. Ve
školách nejde o to, jestli ředitelé mají spočítané, kolik jejich dětí a žáků „vypadá romsky", ale spíše o
to, že majoritní rodiče vnímají, s jakými dětmi přicházejí jejich děti do každodenního styku a pokud
vyhodnotí situaci jako „příliš mnoho romských dětí”, budou se snažit dostat své děti jinam. Za romské
děti a žáky tedy pro potřeby této analýzy považujeme (podobně jak tomu je v případě Analýzy sociálně
8
vyloučených romských lokalit , MŠMT, MPSV a dalších) nejen ty, kteří se k romství otevřeně hlásí, ale
také ty, kteří jsou za Romy považovány významnou části svého okolí na základě skutečných či
domnělých charakteristik.

5

Specifická fyziognomie způsobena vyšším obsahem melaninu v pleti, oční duhovce, vlasech (Jakoubek, 2006, s. 371).
Jakoubek, M. 2006. Přemýšlení (rethinking) „Romů” aneb „chudoba Romů” má povahu Janusovy tváře, s. 322-400 in
„Romové” v osidlech sociálního vyloučení ed. T. Hirt a M. Jakoubek. Plzeň: CAAT.
7
Jakoubek, 2006, s. 371. Viz kopii v příloze č. 2.
8
GAC. 2006. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Praha:
GAC, MPSV. www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf.
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.
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3.2. Použité metody sběru dat
Desk research – analýza sekundárních dat – byla nezbytným přípravným krokem, jehož účelem bylo
sumarizovat dosavadní a aktuální poznatky relevantní k cílům analýzy a na tomto základě připravit
podklady pro sběr dat primárních. Tato část výzkumu zahrnovala studium výročních zpráv a statistická
9
data ze všech škol, poslední zprávy České školní inspekce a strategické dokumenty města .
Expertní rozhovory – vzhledem k především kvalitativní orientaci analýzy byly nejprve realizovány
tzv. expertní rozhovory, které byly součástí (nebo úzce navazovaly) zmíněného desk research. Cílem
expertních rozhovorů bylo uvedení do konkrétních problémů dané lokality, případně vysvětlení
zjištěných skutečností. Za expertní informace budeme považovat ve smyslu označení (ER) také
rozhovory s institucionálními aktéry mimo mateřské a základní školy a neziskový sektor z důvodu
zachování jejich anonymity.
Hloubkové rozhovory - na základě výstupů z expertních rozhovorů byly sestaveny scénáře
hloubkových rozhovorů. Ty byly realizovány s vybranými ředitelkami a řediteli mateřských
a základních škol. Zaměřovaly se nejen na zkušenosti se vzděláváním dětí a žáků ze sledovaných
skupin, ale také na potřeby a očekávání spojené se začleňováním těchto žáků. Dále byly vedeny
rozhovory se zástupci neziskových organizací.
Polo-strukturované rozhovory – vzhledem k zaměření činnosti ASZ, jsme se v případě žáků a jejich
rodičů zaměřili na charakteristiku sociálního znevýhodnění a jeho roli v přístupu ke kvalitnímu
vzdělávání, ve většině případů šlo o Romy - z hlediska obyvatel vyloučených lokalit nás zajímaly jejich
zkušenosti a zkušenosti jejich dětí v běžném a speciálním vzdělávacím proudu. V rámci rozhovorů se
sociálně znevýhodněnými jsme realizovali také jeden skupinový rozhovor se dvěma matkami žijícími v
současnosti v azylovém domě pro matky s dětmi.
Doplňkové rozhovory (realizované elektronickou poštou nebo telefonicky) - se zástupkyní MŠ,
výchovnými poradci, ředitelkou bývalé ZŠ praktické, zástupcem na SUPŠ sklářská, nebo s dříve
kontaktovanými institucionálními aktéry.
(Ne)zúčastněné pozorování – bylo dalším důležitým nástrojem pro realizaci analýzy. Probíhalo
v podstatě po celou dobu realizace sběru dat a odehrávalo se jak v místech bydliště sociálněvyloučených, tak přímo v mateřských a základních školách. Nešlo ale o žádné strukturované
pozorování, takže bylo spíše doplňujícím zdrojem informací.
Jádrové indikátory - analýza dále vychází z tzv. jádrových ukazatelů, které obsahují základní údaje o
počtech žáků v různých kategoriích, v jednotlivých školách. Jádrové indikátory jsou porovnatelné
v čase a mohou tak ilustrovat intervenci Agentury pro sociální začleňování v dané lokalitě v rámci
realizované spolupráce.

3.3. Seznam dotazovaných komunikačních partnerek a partnerů
Tab. č. 1: Komunikační partneři a partnerky dotazováni v rámci expertních rozhovorů

Člen Zastupitelstva města
Pracovnice Odboru školství, kultury a sportu
Pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny
Ředitel Integrované střední školy
Pracovnice Střediska výchovné péče
Ředitelka Dětského domova
Tab. č. 2: Komunikační partneři a partnerky dotazováni v rámci hloubkových rozhovorů

Ředitelka MŠ Kraiczova
Ředitelka MŠ Křižná
Ředitelka MŠ Podlesí (a Bynina)
Ředitelka MŠ Seifertova
Ředitelka MŠ Štěpánov
Ředitelka MŠ Vyhlídka

ZŠ Křižná - ředitelka a výchovná poradkyně
ZŠ Masarykova - ředitel a vých. poradkyně
ZŠ pro sluchově postižené - ředitel
ZŠ Salvátor - zástupkyně ředitele
ZŠ Šafaříkova - ředitel a zástupkyně ředitele
ZŠ Vyhlídka - ředitelka
ZŠ Žerotínova - ředitel

tři pracovnice NZDM
Pracovnice klubu Zeferino
Dvě pracovnice Emcéčka
Terénní sociální pracovník
Pracovník Rock solid centra
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Pro úplný seznam dokumentů a zdrojů použitých při desk research viz Přílohu č. 1.
Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní
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Tab. č. 3: Polo-strukturované rozhovory se sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými

Místo rozhovorů

Věková skupina

Ubytovna - Kpt. Zavadila
Schlattauerova
Jičínská
Azylový dům pro matky s
dětmi
Zašovská - panelák

Pohlaví

Počet

11-15
36-40
26-30
26-30
36-40
26-30
11-15
16-20

chlapci
žena
ženy
ženy
žena
žena
chlapec / děvče
ženy

2
1
2
2
1
1
1/1
2

21-25
26-30
31-35
36-40
41-45

muž / žena
ženy
muž / ženy
ženy
žena

1/1
2
1/2
2
1

3.4. Průběh výzkumu
V rámci terénního šetření, které přerušovaně probíhalo od října do prosince 2017, bylo uskutečněno
celkem 47 rozhovorů. Většina rozhovorů s institucionálními aktéry (z celkem 24) byla nahrávána,
poté přepsána a analyzovaná v souladu s pravidly kvalitativního výzkumu. Vstup do terénu probíhal v
úzké spolupráci s Městem - tato spolupráce zajistila součinnost všech institucionálních aktérů. Co se
týká rozhovorů se sociálně vyloučenými (celkem 23 rozhovorů), některé byly realizovány na základě
doporučení pracovníky sociálních služeb, většina ale probíhala ve dvou dnech od odpoledních do
večerních hodin, kdy výzkumníci prošli všemi patry domu na Zašovské 776 (městské byty) a místních
obyvatel, které zastihli doma, se buď přímo ptali na byty, ve kterých žijí rodiny se školou-povinnými a
mladšími dětmi, nebo mluvili přímo s konkrétními rodiči o jejich zkušenostech s místními mateřskými a
základními školami. Takto získaná data nejsou pochopitelně zobecnitelná na všechny obyvatele
sociálně vyloučených lokalit ve Valašském Meziříčí, jsme ale přesvědčeni, že i tak přinášejí užitečný
pohled na zkušenosti různorodé části těchto obyvatel se vzděláváním. Jak je možné vidět v tabulce č.
3, většina rodičů byla ve věku 20-40 let. Ve většině případů měli jedno nebo více dětí navštěvujících
buď ZŠ Masarykova, nebo ZŠ Křižná, jejich děti ve věku 4 let a mladší zpravidla nenavštěvují žádné
předškolní zařízení - k důvodům se dostaneme v analytické části.
Všem komunikačním partnerům a partnerkám bylo vždy vysvětleno, o jakou analýzu se jedná, pro
koho a za jakým účelem je realizována. Byli také poučeni, že výzkum je anonymní, jejich jméno ani
žádné jiné nebude nikde explicitně zmíněno a jejich osoba nebude moci být spojena s daty uvedenými
v této zprávě - v případě přímých citací je jenom vyznačeno, o jakého komunikačního
partnera/partnerku se jedná. Vzhledem k úzkým vazbám lidí ve zkoumaném terénu a potřebě
důkladné anonymizace, přistoupili jsme v případě základních škol k označení ZŠX, (kde X je pořadí
konkrétního rozhovoru), v případě ředitelek MŠ používáme MŠX a pracovníci neziskového sektoru
mají označení NX. Informace z expertních rozhovorů mají označení ERX a co se týká rozhovorů se
sociálně vyloučenými, uvádíme pseudonym a přibližný věk komunikačního partnera/partnerky bez
odkazu na místo, kde žijí.
Jazyk analytické části je uzpůsoben účelu analýzy, ale také komunikačním partnerům a partnerkám.
Znamená to tedy, že i když je v některých případech užíván hovorový jazyk, jedná se buď o parafrázi
toho, co bylo v rámci rozhovorů sděleno komunikačními partnery a partnerkami, nebo se jedná o
přiblížení výsledků výzkumu každodenní žité realitě komunikačních partnerů a partnerek. Pochopitelně
se nejedná jen o obyvatele SVL, ale také ředitele a ředitelky a další místní aktéry, kteří běžně užívají
označení ‘školka’ pro mateřskou školu, nebo ‘předškolák’ pro děti pětileté a starší před nástupem do
ZŠ.

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.

8

4.

Analytická část

Tato část se věnuje základním charakteristikám vzdělávací soustavy ve Valašském Meziříčí, bariérám
cílové skupiny při úspěšném vzdělávaní se v hlavním vzdělávacím proudu a připravenosti jednotlivých
škol na přijetí a udržení dětí se speciálně-vzdělávacími potřebami. Připravenost je zkoumaná nejen z
hlediska personálního či odborného zajištění, ale také s ohledem na představy důležitých aktérů o
tom, co inkluze přinesla a jakou podporu budou potřebovat, aby mohli kvalitně vzdělávat všechny, kdo
o přijetí do jejich instituce projeví zájem, individuálně a s ohledem na jejich specifika.

4.1. Popis obce, její demografická struktura a základní charakteristiky ve
vztahu k sociálnímu vyloučení
Město Valašské Meziříčí je obcí s rozšířenou působností, nacházející se ve Zlínském kraji. Leží 19 km
severně od Vsetína na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Dopravní dostupnost do Vsetína je,
podobně jako do Hranic na Moravě, velmi dobrá, výhodné je to především vlakem. Krajské město je
hůře dostupné. Zajímavým specifikem města je bezplatná městská hromadná doprava.
Co se týká vývoje počtu obyvatel, na základě údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) zobrazených v
grafu č. 1 můžeme na začátku 90. let 20. století
sledovat nejvyšší počet obyvatel, a to přes 28 000.
Ve Valašském Meziříčí ale nedochází k podobně
výraznému úbytku obyvatelstva jako v jiných velkých
10
městech v kraji a počet obyvatel spíše stagnuje.
Největší pokles byl na přelomu roku 2012 a 2013
způsoben osamostatněním obcí Krhová a Poličná.
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 byl podle Českého
statistického úřadu 22 309 obyvatel. Pro tuto analýzu
je ale podstatnější ukazatel porodnosti, který nejvíc
ovlivňuje (při zanedbání migrace) naplněnost
školských zařízení ve městě.
Graf č. 2. Věková pyramida obyvatelstva Valašského Meziříčí11

Co se týká věkové struktury, věková pyramida ze
SLDB z roku 2011 v grafu č. 2 naznačuje
postupné stárnutí obyvatelstva Valašského
Meziříčí, protože podíl mladších 15 let je v
populaci nižší než podíl starších 65 let, s
absolutní převahou lidí v produktivním věku.
Konkrétně je dle posledních dat ČSÚ známo, že
k 31. 12. 2016 byl podíl dětí ve věku 0-5 let
přibližně 6 % (celkem 1300 dětí), podíl dětí ve
věku 6-15 let téměř 10 % (2167 dětí) a téměř
stejný počet mladých ve věku 16-25 let (2319
lidí). V starším produktivním věku (26-64) se na
konci roku 2016 nacházelo celkem 54 %
obyvatelstva a nejstarší skupina (65+) tvořila
pětinu obyvatelstva města. I na konci roku 2016
tedy platilo to, že starší generace 65+ je v
populaci zastoupena více, než nejmladší generace 0-15. V tomto ohledu ale poskytuje podrobnější
informace o populačním vývoji údaj o porodnosti, který je sledován v grafu č. 3 od roku 2000, protože
to jsou děti a mladí, kteří jsou v současné chvíli ve školách, nebo v nich v dohledné době budou.
Znovu jde o poslední známé údaje z konce roku 2016, takže se již jedná o děti, které od září 2018
mohou teoreticky nastoupit do MŠ.
Z grafu č. 3 je zřejmé, že porodnost ve Valašském Meziříčí (jedná se o děti s trvalým pobytem na
území města) se pohybuje v relativně úzkém rozpětí - nejvyšší za sledované období byla v roce 2007 10

Srovnej s www.czso.cz/csu/xz/pocet_obyvatel_v_obcich_zlinskeho_kraje (od roku 2004-2013).
Zdroj: http://commons.wikimedia/org/wiki/File:Sčítání_obyvatelstva2011,_545058_Valašské_Meziříčí,_věková struktura.svg
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.
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259 dětí a nejnižší v roce 2013 - 208
narozených dětí. Od té doby zase mírně
stoupá a v roce 2016 se ve Valašském
Meziříčí
narodilo
240
dětí.
Ve
sledovaném období byla průměrná
hodnota porodnosti 216 živě narozených
dětí ročně. Zajímat nás bude především
fakt, že poslední rok MŠ povinně
navštěvují děti narozené od září 2011 do
srpna 2012 a do prvních tříd nastoupily
ve školním roce 2017/18 děti narozené
od září 2010 do srpna 2011 (zvýrazněno
v grafu červeně), pokud nedostaly v
poradenském zařízení odklad povinné
školní docházky. Těmto skutečnostem je
věnována pozornost především u
naplněnosti mateřských a základních škol, nejdřív je ale město popsáno z hlediska chudoby a SV.
Charakter sociálního vyloučení ve Valašském Meziříčí
Jak už bylo zmíněno, sociální vyloučení není jednoznačně definovatelná a definovaná kategorie, proto
se na ní v této chvíli podíváme optikou zaměstnanosti, podpory v HN a prostorového uspořádání.
Mapa č. 1: Místa s vyšším výskytem domácností pobírajících dávky pomoci v HN (zdroj: maps.google.com a data z ÚP)

Vysvětlivky: a - panelák Zašovská, b - bytové domy Schlattauerova, c - domky Jičínská, d - ubytovna Kpt. Zavadila - „za
Pracákem” e - Azylový dům pro matky s dětmi, (f - dětský domov)

Ve Valašském Meziříčí není možné mluvit o větších a kompaktnějších sociálně vyloučených lokalitách
a jak dokládá mapa č. 1, kde jsou místa s vyšším příspěvkem pomoci v HN zobrazena žlutozelenou až
12
červenou barvou, jsou relativně rovnoměrně rozptýlené po celém území města. Gabalova analýza
sociálně vyloučených lokalit v roce 2006 identifikovala tři lokality, které bylo v té době možné
považovat za sociálně vyloučené. V rámci našeho výzkumu bylo v současnosti identifikováno šest
míst (panelák Zašovská, bytové domy Schlattauerova, domky Jičínská, ubytovna Kpt. Zavadila - „za
12

GAC. 2006. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Praha:
GAC, MPSV. www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf.
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.
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Pracákem”, Azylový dům pro matky s dětmi a dětský domov), ve kterých je větší výskyt dávek v HN a
zároveň tam žijí děti do 18 let - jsou znázorněné na mapě č. 1. Největší a pravděpodobně také
nejznámější lokalitou je panelový dům na Zašovské (a) - tam také probíhala většina rozhovorů se
sociálně vyloučenými rodiči. Další místa, kde se odehrávaly tyto rozhovory, jsou označené v mapě
písmeny b-e. Dětský domov (f) je místem, kde nejsou sice žádné osoby pobírající dávky pomoci v HN,
ale žijí tam děti, které je možno považovat za sociálně znevýhodněné. Na tomto místě nebude těmto
lokalitám věnováno více prostoru, protože jejich podrobnější popis (i s dalšími lokalitami) nabídne
vstupní analýza OPZ.
Nezaměstnanost ve Valašském Meziříčí má, podobně jako je tomu i na jiných místech v ČR, klesající
13
tendenci - v lednu 2017 byla nezaměstnanost ve Zlínském kraji 5,5 %, letos je to podle ČSÚ 3,52 % .
I když není aktuální míra nezaměstnanosti ve Valašském Meziříčí doposud zveřejněna, dá se
předpokládat, že je také nižší, než byla v lednu 2017, kdy byla míra nezaměstnanosti 5,8 % (853
uchazečů o zaměstnání). Pro podrobnější analýzu situace zaměstnanosti, sociálního vyloučení a
chudoby viz vstupní analýzu OPZ, na tomto místě je důležité zdůraznit, že když se v rámci analýzy
mluví o sociálním vyloučení, nemluví se jenom o Romech, ale i o dalších lidech, kteří jsou chudobou
ohrožení, nebo v ní žijí. Sociálně vyloučené lokality ne vždy obývají pouze Romové a běžně v nich
bydlí i neromská populace, na druhé straně značná část Romů sociálně vyloučená není. V
rozhovorech jsme často naráželi na tendenci komunikačních partnerů a partnerek zaměňovat situaci
sociálního vyloučení s romskou etnicitou a tím, co pro ně znamená mít v mateřské/základní škole
Romy. Na druhé straně, situace sociálního znevýhodnění, i když není diagnostikovaná poradenským
zařízením, sebou nese určitá vzdělávací specifika, na které je potřeba myslet při přípravě a úpravě
vzdělávacího procesu. Z tohoto důvodu je potřeba pamatovat i na sociálně-znevýhodněné majoritní
obyvatele, kteří můžou být z hlediska vzdělávaní a jeho dostupnosti v podobné situaci jako Romové.

4.2. Struktura místní vzdělávací sítě
Na území města Valašské Meziříčí se nachází 7 mateřských a 5 základních škol, jejichž zřizovatelem
je Město, dále Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené zřizována přímo
MŠMT, Základní škola a Mateřská škola zřizována Zlínským krajem určena dětem a žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami a církevní základní škola Salvátor. V žádné ze škol není přípravná
třída pro děti s odkladem povinné školní docházky.
Co se týká středních škol, je ve Valašském Meziříčí gymnázium (také víceleté), obchodní akademie,
integrovaná střední škola - centrum odborné přípravy, střední průmyslová škola stavební a
uměleckoprůmyslová sklářská škola. Střední školy nebyly primárním zájmem této analýzy, dotkneme
se ale postojů cílové skupiny ke vzdělávání se na středních školách a jejich zkušeností v nich.

4.2.1. Mateřské školy (a další zařízení pro děti mladší 6 let)
Síť státních mateřských škol, které jsou zřizovány Městem, je ve Valašském Meziříčí dostatečně hustá
a uspokojuje tak poptávku rodičů po předškolních zařízeních. Většina MŠ také přijímá děti do tří let a
integruje alespoň nějaké děti se speciálními vzdělávacími potřebami (viz přehled v tab. č. 4). Děti
mladší tří let mohou dále využívat mikrojesle, které mají okamžitou kapacitu čtyř dětí a lze je
navštěvovat v případě, že jsou rodiče v evidenci ÚP a aktivně hledají zaměstnání. V rámci
komunitního centra Emcéčko funguje Miniškolka, určena dětem od jednoho do tří let, kterou v době
výzkumu navštěvovaly čtyři děti se SVP. Maximální kapacita tohoto zařízení je 15 dětí, i když
zapsaných dětí je více, protože většina z nich dochází do Miniškolky pouze na několik dní/hodin týdně.
Sociálně znevýhodněné děti Miniškolku podle slov jejich zaměstnankyň nenavštěvují, protože je
zpoplatněna, a to od 375 Kč/den až po 3500 Kč/měsíc. Sociálně znevýhodněné děti, pokud ještě
nejsou ve věku předškoláků, mají možnost s maminkami jednou týdně na dopoledne přijít do Zeferina
- v současnosti je tam přihlášeno 6 dětí.
Každá mateřská škola je samostatným právním subjektem - MŠ Podlesí má navíc detašované
pracoviště v Bynině. Jak ukazuje přehled v tab. č. 4, mateřské školy ve Valašském Meziříčí jsou
naplněny z 95 % (názornější pohled na naplněnost jednotlivých MŠ nabízí graf č. 4 níže).

13

http://www.czso.cz/csu/xz.
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Tab. č. 4: Přehled MŠ ve Valašském Meziříčí14 (údaje k 1. 11. 2017)

Většina z MŠ přijímala v letošním školním roce také děti mladší 3 let. V době výzkumu byly tyto děti
zastoupeny ve školkách přibližně z 5 %. Nejvíce dětí mladších 3 let bylo v MŠ Křižná, MŠ Štěpánov a
MŠ Vyhlídka. Téměř všechny MŠ si k těmto dětem vzaly ze Šablon jako podpůrný personál chůvu,
výjimkou jsou MŠ Křižná (přestože mají těchto dětí hodně, nastupují až 3 měsíce před dosažením tří
let, takže pro provoz nepředstavují výraznější výzvu); MŠ Hrachovec, která je příliš malá, aby využila
Šablony a MŠ Seifertova, kde žádné děti mladší 3 let ve sledovaném školním roce nebyly.
Graf č. 4. Znázornění naplněnosti jednotlivých MŠ k 1. 11. 2017

Všechny MŠ ve městě narážejí na komplikace při personálním zabezpečení svého provozu. Podle
Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 280/2016, Sb., má být třída ve školce naplněna max. do počtu
24 dětí. Téměř všechny školky, požádaly o výjimku z této Vyhlášky, protože s normativy na 24 dětí by
15
nepokryly dva plné úvazky pedagožek na třídu . Často proto mají až 28 dětí na třídu. Většina
ředitelek vyjádřila názor, že ideální počet dětí na třídu, u kterého by stále dokázaly věnovat každému
dítěti individuální péči, by byl výrazně nižší. Jejich představy se přitom pohybovaly od 17 do 24 dětí,
když se počítá s tím, že dvě až tři děti pravidelně chybí. Jedna z nich to shrnuje následovně: „Každé
dítě nad 20 už v té třídě poznáte, 20 dětí je krásná ideální hranice, to už se ideálně pracuje - to už si
stihnete s každým děťátkem povykládat, podívat se mu do očí, jinak od těch 20 je to už hodně o té
skupině a musí se to udržovat, aby nedošlo k nějakému úrazu. Něco u toho rozvíjet je velmi náročné”
(MŠ3). Situace s úvazky je, podle slov ředitelek, trochu lepší ve velkých MŠ, kde je možné doplatit
pedagožky z rozpočtu, protože dokážou ušetřit finance na položkách, u nichž to v malých MŠ není
možné. Při těchto relativně velkých počtech dětí ve třídách, ředitelky oceňovaly jakýkoliv další
personál, ať už se jednalo o asistentky pedagoga k dětem se SVP, chůvy k dětem mladším tří let,
nebo školní asistentky, což je pozice zřízená ze Šablon pro děti ohrožené školním neúspěchem.
14

Červenou jsou vyznačeny počty dětí ve speciálních třídách. Personál označuje školní asistenty a asistenty pedagoga.
Se změnou financování od roku 2019 ne podle počtu dětí, ale podle počtu odučených hodin, by se měla personální situace v
MŠ a ZŠ výrazně zlepšit.
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www.socialni-zaclenovani.cz.
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Přehled tohoto personálu je možné vidět v tabulce č. 4, výjimkou je školní asistentka v MŠ Hrachovec,
která není hrazena ze Šablon a měla by obecně podporovat bezproblémový provoz školky. Tento
pomocný personál představuje pro mateřské školy obrovskou pomoc, i když zpočátku bylo dle
ředitelek náročné nastavit spolupráci tak, aby si více dospělých osob ve třídě nepřekáželo.
Co se týká zastoupení dětí se SVP v MŠ, můžeme pozorovat, že většina z nich (89 %) je zařazena ve
speciálních třídách, takže k individuální integraci těchto dětí ve Valašském Meziříčí dochází spíše
výjimečně. Za pozornost stojí také fakt, že oproti 16 % žáků se SVP, kteří se vzdělávají v základních
školách, je dětí se SVP v mateřských školách, jen 11 %. Může to být způsobeno vysokým výskytem
poruch učení a chování v populaci žáků ZŠ - tyto poruchy u dětí předškolního věku ještě nejsou
zpravidla diagnostikovány (ER19). Podobnou situaci ale lze pozorovat také v zastoupení sociálně
znevýhodněných (SZ) a romských dětí v MŠ. Zatímco v základních školách jsou žáci se SZ
zastoupeny z 5 %, v MŠ tvoří jen 3 % všech dětí. U romských dětí a žáků je tento rozdíl ještě
markantnější. Na ZŠ se jich vzdělává až 5,5 %, ale do MŠ jich, podle odhadů ředitelek, v současnosti
dochází pouze 8, to znamená, že tvoří jen 1 % populace dětí v MŠ. Této skutečnosti, spolu s nízkou
účastí dětí se SZ na předškolním vzdělávání, bude věnována větší pozornost v části 4.4. Na tomto
místě je důležité upozornit, že za SZ jsou v MŠ považovány především děti, které mají odpuštěné
16
platby „školkovného ” z důvodu pobírání dávek pomoci v HN a děti pětileté a starší, u kterých tato
situace byla v minulosti. V ZŠ už většinou pobírání dávek v HN rodiče nedokládají (výjimkou můžou
být dotace na obědy), proto se v ZŠ ve větší míře jedná o subjektivní odhady ředitelů a ředitelek.
Tuto část zakončí základní charakteristiky jednotlivých předškolních zařízení. Jejich polohu v rámci
města znázorňuje mapa č. 2. MŠ ve Valašském Meziříčí mají společný spádový obvod - celé město.
Mapa č. 2: Umístění MŠ ve městě Valašské Meziříčí (zdroj: maps.google.com)

Vysvětlivky: 1. MŠ Hrachovec; 2. MŠ Kraiczova; 3. MŠ Křižná; 4. MŠ Křižná; 5. MŠ pro sluchově postižené; 6. MŠ Podlesí (a
Bynina); 7. MŠ Seifertova; 8. MŠ Štěpánov; 9. MŚ Vyhlídka

MŠ Hrachovec je nejmenší jednotřídní samostatná mateřská škola nacházející se v okrajové části
Valašského Meziříčí. Kapacita 28 dětí nebyla v době výzkumu naplněna. Vzhledem ke své velikosti
má nárok jen na dvě učitelky, takže jakékoliv neplánované události jako nemoc, DVPP, nebo
vystupování dětí na kulturních akcích, představují výzvu pro zajištění provozu. Pro tyto a podobné
situace zaměstnávají z projektu školní asistentku. Pracují podle ŠVP Hrajeme a učíme se s Hráškem,
který si klade za cíl „rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit
17
základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich potřeb, možností a zájmů." (IZ 2014, s. 2)
MŠ Hrachovec se zapojila do několika celostátních projektů, např. Škola plná zdraví nebo Celé Česko
16

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ.
ČŠI, 2014. Inspekční zpráva čj. ČŠIZ-395/14-Z. Zlín: Zlínský inspektorát ČŠI. http://portal.csicr.cz/Files/Get/97847689-1CF94270-AC76-A6FC1D82EFTF?db=Archive.
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čte dětem. Součástí areálu MŠ je také velká zahrada, která byla, v rámci operačního programu Životní
prostředí z Evropského fondu pro regionální rozvoj, společně s ostatními zahradami ve
valašskomeziříčských MŠ proměněna na „Zahradu v přírodním stylu”.
MŠ Kraiczova se nachází blízko centra města mezi dvěma sídlišti. Všechny tři třídy jsou naplněny do
kapacity 28 dětí. Dvě třídy jsou věkově smíšené. Třetí je určena předškolákům a probíhá v ní výuka
angličtiny, ta není zpoplatněna - rodiče platí pouze učebnice. V MŠ pracují podle ŠVP s názvem Druhý
klíček. V současnosti nemají žádné sociálně znevýhodněné děti, ale integrují jedno dítě se SVP ve
třetím stupni PO, ke kterému získali asistentku pedagoga na plný úvazek. V rámci Šablon
zaměstnávají nejen chůvu, ale pořádají také tematická setkání pro rodiče a zajišťují si DVPP s
osobnostně sociálním zaměřením a se zaměřením na pedagogickou práci s dvouletými dětmi v MŠ.
Ve všech třech třídách pravidelně využívají tělocvičnu v SVČ Domeček, v anglické třídě probíhá
nadstandardní lekce keramiky a v jedné z běžných tříd probíhá předplavecká výuka.
MŠ při ZŠ Křižná sestává z jedné speciální třídy s celodenním provozem s maximální kapacitou 10
dětí a je součástí ZŠ a MŠ Křižná 782. Tato MŠ je určena dětem s mentálním postižením,
kombinovanými vadami a autismem.
MŠ Křižná se nachází v blízkosti autobusového a vlakového nádraží a také v blízkosti centra města.
Tři třídy jsou naplněny do kapacity 28 dětí na třídu. V této MŠ je v současnosti jedno dítě, které má
odpuštěný poplatek za předškolní vzdělávání, z důvodu pobírání dávek pomoci v HN a jedno dítě se
SVP ve 3. stupni PO. S tímto dítětem pracuje asistentka pedagoga, která je zaměstnaná na celý
úvazek. Pedagožky pracují podle ŠVP Barevný svět, ve kterém kladou důraz na etickou výchovu a
přátelské vztahy mezi jednotlivými dětmi. Mají jasně nastavená kritéria přijetí, ale v letošním roce
nemusely odmítat žádné děti, dokonce přijaly 10 dětí mladších 3 let. K těmto dětem nevyužívají chůvu,
protože reálně nastupují nejdřív tři měsíce před dovršením tří let a do té doby jim ve třídě drží místo.
Dohodly se také s MŠ Seifertova, že si rodiče podávají přihlášky do obou MŠ a přijmou je tam, kde je
volná kapacita (MŠ Seifertova v době výzkumu disponovala několika volnými místy). Tuto MŠ
navštěvují také děti z okolních vesnic - většinou těch, které spádově patří pod ZŠ Křižná. Jako
nadstandardní aktivity nabízejí ozdravné pobyty v solné jeskyni, bezplatnou logopedickou péči, školku
v přírodě pro předškoláky, nebo různá tvořivá odpoledne pro děti a rodiče.
MŠ pro sluchově postižené je spolu se ZŠ a SŠ součástí subjektu zřizovaného přímo MŠMT. Jedná
se o zařízení určeno dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a to nejen sluchově postiženým
ale také dětem s narušenou komunikační schopností. Kapacita zařízení je 42 dětí, v době výzkumu jí
navštěvovalo 39 dětí ve dvou logopedických a jedné surdopedické třídě. Vedle speciálních pedagožek
působí v této školce také asistentka pedagoga, která je zaměstnána na úvazek 0,75. V MŠ úzce
spolupracují se základní školou a pracují podle ŠVP Putování se skřítkem Povídálkem, který je
doplněn o Plán logopedické a surdopedické péče mateřské školy.
MŠ Podlesí a Bynina je předškolní zařízení sestávající ze dvou pracovišť v různých částech města.
MŠ v Podlesí patří spádově pod ZŠ Křižná, MŠ Bynina pod ZŠ Masarykova. Celková kapacita 53 dětí
ve dvou třídách není zcela naplněna. K dětem mladším tří let získaly ze Šablon chůvu na půl úvazku,
v době výzkumu měly jen jedno dítě, které bylo možné považovat za sociálně znevýhodněné. Nabízejí
nadstandardní aktivity v podobě logopedické péče, předplavecké výuky a výuky anglického jazyka, ale
také vysloveně kroužky jako hru na flétnu, předškolní klub nebo kroužek pohybových her. Úzce
spolupracují se SVČ Domeček, kde často využívají nabízené výukové programy.
MŠ Seifertova je druhá největší MŠ ve městě s pěti věkově smíšenými běžnými a dvěma speciálními
logopedickými třídami a celkovou kapacitou 170 dětí, která je téměř naplněna. Kromě dětí ve
speciálních třídách integrují ještě individuálně dvě děti v běžných třídách s podporou asistentů
pedagoga. Ze Šablon zaměstnávají školní asistentku pro děti ohrožené školním neúspěchem a také
absolvují DVPP v oblasti osobnostně-sociální a v oblasti matematické gramotnosti. Nabízejí jako
zájmovou činnost výuku angličtiny a nadstandardní aktivity zahrnují vedle logopedické prevence v
běžných třídách také předplaveckou výuku, lyžování, bruslení a pobyt ve škole v přírodě.
MŠ Štěpánov se nachází v širším centru v nízké zástavbě jen pár stovek metrů od ZŠ Šafaříkova.
Kapacita 140 míst v pěti třídách je téměř naplněna. Pracují podle ŠVP s názvem Duhová kulička
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
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otevírá dětská srdíčka, který je zaměřen na individuální přístup k dětem a vytváření radostného,
bezpečného a rodinného prostředí. Ze Šablon získaly podporu v podobě chůvy a dalšího vzdělávaní
na specifika práce s dvouletými dětmi, osobnostně sociální rozvoj a matematickou gramotnost. Jako
nadstandardní aktivity pro předškoláky nabízejí bruslení a předplaveckou výuku.
Poslední sledovanou a největší MŠ je MŠ Vyhlídka, která má vedle 6 běžných tříd dvě třídy s
rozšířenou výukou sportu. Tyto třídy jsou podle slov ředitelky finančně náročnější a ze strany rodičů je
o ně velký zájem. K dětem mladším tří let zaměstnávají dvě chůvy na 0,5 úvazku a ze Šablon dále
využily DVPP v oblasti inkluze, sdílení zkušeností s jinými pedagogy a v oblasti prevence
logopedických vad. Pracují podle ŠVP „U nás slunce svítí, i když venku prší“, který je rámován
tématem putování a bezpečného a radostného poznávání světa. Nabízejí mnoho nadstandardních
aktivit a kroužků, například logopedický, výtvarný, keramiku, angličtinu nebo dětskou jógu.
Důležité aspekty vzdělávání v MŠ
Všechny MŠ ve Valašském Meziříčí jsou, nebo byly zapojeny do různých projektů, především přes
MŠMT. Tyto projekty jim mají ulehčit začleňování dětí se SVP a dětí mladších tří let do běžného
provozu. Většina dětí se SVP je vzdělávána ve speciálních MŠ (nebo ve speciálních třídách), část z
nich je individuálně integrovaná v běžných třídách za podpory asistentů pedagoga. Všechny ředitelky
MŠ pozitivně hodnotily fakt, že jim zřizovatel pomohl s administrací projektu na zahrady. Některé také
velmi oceňovaly pomoc pracovníků z Dobrovolného svazku obcí Mikroregion ValašskomeziříčskoKelečsko při přípravě podkladů na zapojení se do projektu Šablon, které by pro ně byly bez této
podpory příliš zatěžující. Jako administrativně náročné hodnotily sledování povinné docházky a hlídání
omluvenek, které „obírá učitelky o čas na děti" (MŠ10). ČŠI hodnotila ve všech MŠ příznivě především
sociální klima a spolupráci s rodiči a jejich zapojení do pořádaných akcí, u většiny zařízení oceňovala
také příkladnou spolupráci minimálně se spádovou základní školou. Ředitelky by ocenily zpětnou
vazbu ze ZŠ o tom, jak se jejich dětem v ZŠ daří a jak dobře jsou nebo nejsou připravené.
Téměř všechny MŠ přijímají děti mladší tří let, v rámci analýzy bylo zjištěno, že v MŠ chybí (oproti
jejich podílu v ZŠ) nejen děti se SZ, ale především romské dětí - mohlo by tam být až o přibližně 35
romských dětí ve věku 3-5 let více než v současnosti je, proto by bylo vhodné, snažit se o zařazení
těchto dětí do MŠ, prostřednictvím napojení na sociální pracovnice SAS. Tyto pracovnice by se také
mohly zaměřit na rozvoj rodičovských kompetencí a zdůraznění významu předškolního vzdělávání pro
děti nejen v posledním roce před nástupem do ZŠ, ale i dříve, protože MŠ mohou sociálně
znevýhodněným dětem a jejich rodičům nabídnout podmínky, prostředí a zážitky, které by si sami
mohli jen stěží dovolit.

4.2.2. Podpora přechodu na základní školy
S povinným posledním rokem vzdělávání v MŠ lze předpokládat, že už do základní školy nevstupují
děti naprosto nepřipravené na požadavky základního vzdělávání. Jejich připravenost se ve Valašském
Meziříčí snaží podpořit nejen ve školkách, kde je předškolákům věnována zvýšená pozornost, ale také
v základních školách. Jediná mateřská škola, která nabízí pro předškoláky samostatný kroužek je MŠ
Podlesí, kde pro ně organizují předškolní klub Klubíčko. Ředitelky ostatních MŠ spíše oceňovaly, že
určitá příprava předškoláků probíhá přímo na základních školách: „Jsem ráda, že tu přípravu dělají ve
školách, jednak si tam zvyknou, a není to zátěž pro nás. U nás kdybychom to chtěly dělat, tak na to
nemáme prostor a kdyby byl prostor, tak až odpoledne po provozu a holky by to musely dělat ve svém
volném čase." (MŠ8) Jednou z hlavních výhod těchto příprav přímo v základních školách je dle slov
ředitelek, že si děti na konkrétní školu zvyknou a rodiče získají základní představu o tom, jestli je jejich
dítě už na školní docházku připraveno, nebo ne. Učitelky z prvního stupně, které tato setkání vedou,
také vědí, co se přesně od dětí v první třídě očekává a mohou je tak lépe na nároky školy připravit.
Propracovaný systém pro přípravu předškoláků nabízí ZŠ Vyhlídka, kde pro ně každou středu od
začátku října chystají „Hrátky s předškoláky" zaměřeny na grafomotoriku, hudební výchovu, didaktické
hry, angličtinu, procházky přírodou ale také šikovné ruce. Za každé setkání vybírají symbolický
poplatek 10 Kč. ZŠ Křižná také pracuje s předškoláky systematicky od října do června, tedy prakticky
do doby nástupu do školy. Zaměřují se především na děti ze své spádové oblasti. Jedná se o
pravidelné projektové dny s MŠ Křižná a Seifertova, dále Zápis nanečisto, kde si děti vyzkoušejí, jaké
požadavky na ně budou mít paní učitelky při reálném zápise a rodiče jsou informováni, na co se u dětí
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zaměřit a co s nimi procvičovat. Po zápise se budoucí prvňáčci setkávají se svými spolužáky a paní
učitelkou v rámci Nulté školičky. Všechny tyto aktivity jsou bezplatné. Jednou měsíčně, ve středu, se
odehrávají tzv. Plavby pro předškoláky na ZŠ Žerotínova. Každá plavba směřuje na konkrétní ostrov,
tedy rozvíjí konkrétní zručnost nebo dovednost budoucích školáků: kromě grafomotoriky také
komunikační schopnosti prostřednictvím logopedie, sebeobsluhu, jemnou motoriku, matematiku, zrak
a sluch nebo předčtenářskou gramotnost. Edukačně stimulační kurz Šafík na ZŠ Šafaříkova je určen
pro předškoláky a jejich rodiče. Kurz má 10 lekcí (1,5 hodiny), probíhá 2x ročně a účastní se jej cca 25
– 30 předškoláků. Lekce jsou zaměřeny na celkový rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na zrakové
vnímání, prostorovou orientaci, grafomotorická cvičení, rozvoj početních představ a fonematického
sluchu. Edukační kurzy vznikly jako prevence poruch učení a možných školních neúspěchů. Šafík
funguje i jako poradenské centrum pro rodiče a budoucí školáky. Před zápisem škola pořádá i den
otevřených dveří. Širším zaměřením z hlediska věku oproti těmto přípravám předškoláků disponuje
aktivita na ZŠ Masarykova. Jedná se o Montessori klubíky jednou týdně v úterý pro děti ve věku 4-7
let, u kterých rodiče plánují jejich zařazení do alternativní Montessori třídy. První setkání bylo pro
rodiče a bylo bezplatné, všechny ostatní jsou zpoplatněny částkou 100 Kč za klubík.
Zástupci škol si všechny přípravné kroužky pochvalovali především, protože se děti seznámily s
budoucími učitelkami a přechod na základní školu byl tak pro ně hladší. Další velkou výhodou bylo, že
děti, které některý z těchto kroužků navštěvovaly, poté zpravidla ve svém vzdělávání pokračovaly na
dané škole. Všechny základní školy také rodičům ohledně zápisů nabízejí nejen informace, které jsou
ze zákona povinné, ale také informace o tom, co všechno by dítě nastupující do základní školy mělo
umět. Informují také o možnosti odkladu u dětí, u kterých ŠPZ usoudí, že nejsou ještě na školní
docházku dostatečně zralé. Základní školy ve Valašském Meziříčí úzce spolupracují s krajskou PPP
Zlín při posuzování a diagnostice dětí. Poradna také nabízí Kurz pro předškoláky v devíti lekcích jedná se ale o nadstandardní zpoplatněnou aktivitu, která není snadno dostupná pro rodiče dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí. Informace o všech předškolních přípravách jsou distribuovány
hlavně přes mateřské školy, spíše pasivní formou - nikdo o nich aktivně nemluví ani je rodičům aktivně
nenabízí, takže není zřejmé, do jaké míry o nich všichni rodiče opravdu vědí a na základě čeho si je
vybírají. Způsobům výběru základní školy u cílové skupiny se věnuje více část 4.4, teď se zaměříme
na obecné charakteristiky soustavy základních škol ve Valašském Meziříčí.

4.2.3. Základní školy
Ve Valašském Meziříčí je pět úplných běžných škol, jedna ZŠ zřizovaná Zlínským krajem, ZŠ pro
sluchově postižené zřizovaná přímo MŠMT a jediná církevní škola ve vsetínském okresu zřizovaná
olomouckou arcidiecézí. Základní přehled valašskomeziříčských škol v číslech nabízí tabulka č. 5.
Tab. č. 5: Přehled o základních školách ve školním roce 2017/1818
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Informace od ředitelů škol (kapacita ZŠ Masarykova je podle ředitele jen stavební a reálná je výrazně nižší, mluvil o 600
žácích), červenou jsou vyznačeny počty žáků v speciálních třídách, u sociálně znevýhodněných žáků se jedná o odhad ředitelů
a ředitelek, v případě cizinců mluvíme o žácích, kteří mají buď jinou národnost než českou nebo jiný rodný jazyk než češtinu.
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Graf č. 5. Znázornění naplněnosti jednotlivých ZS ve školním roce 2017/18

Co se týká naplněnosti jednotlivých běžných základních škol (názorně v grafu č. 5 - bez označení
„ZŠ"), celková je v současnosti 75 %. Mezi školami lze ale pozorovat značné rozdíly - ZŠ Žerotínova a
ZŠ Šafaříkova jsou plné téměř ze 100 %, zároveň se ale jedná o kapacitně nejmenší školy (s výjimkou
ZŠ Salvátor, která přitahuje specifickou skupinu rodičů a žáků). ZŠ Křižná a ZŠ Vyhlídka jsou
naplněny téměř z 90 %. Jen z 19 % je naplněna ZŠ Masarykova, která se, jak lze vidět v grafu a tab.
č. 6, dlouhodobě potýká s výrazným poklesem žáků - v letošním roce je téměř třetinová oproti stavu
před 10 lety - ve všech ostatních školách hlavního vzdělávacího proudu celkový počet žáků stoupl.
Tab. č. 6: Vývoj počtu žáků ZŠ hlavního vzdělávacího proudu za šk. roky 2008/09-2017/18 (zdroj: Analýza 2017, s. 16 a
počty od ředitelů v roce 2017/1819)
Název školy

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

ZŠ Křižná

589

587

557

609

618

601

627

663

648

667

ZŠ Masarykova

312

272

255

238

201

190

156

139

121

135

ZŠ Salvátor

147

152

158

171

170

172

179

184

178

183

ZŠ Šafaříkova

372

396

428

431

464

495

526

522

532

547

ZŠ Vyhlídka

440

419

420

428

459

489

479

476

485

485

ZŠ Žerotínova

386

372

381

373

363

339

350

372

393

395

Celkem

2246

2198

2199

2250

2275

2286

2317

2356

2357

2412

Graf č. 6: Vývoj počtu žáků v ZŠ za školní roky 2007/08 - 2017/18 (zdroj: tab. č. 6)

Za přelomový rok, snižujícího se počtu žáků v ZŠ Masarykova, je všemi aktéry považován rok 2009 a
především období mezi školními roky 2008/09 a 2009/10, kdy se k zápisu původně přihlásilo přes 30
dětí - z nich asi polovina romských. To přivedlo tehdejšího ředitele na myšlenku vytvořit dvě oddělené
třídy - jednu pro děti, které neprošly žádnou předškolní přípravou, které by měly k dispozici také
asistenta a speciální pedagožku a druhou pro děti, které MŠ navštěvovaly. Tato myšlenka, i když měla
19
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původně záměr vyrovnání rozdílů mezi oběma skupinami, vyvolala bouřlivou reakci z MŠMT a od
20
Ministra pro lidská práva a také velkou mediální odezvu . Paniku u majoritních rodičů z toho, že první
třídu budou nakonec všechny děti sdílet, nepomohl zvrátit ani příslib MŠMT podpořit školu asistenty a
psychologem navíc. Do první třídy tak nakonec nastoupilo 15 dětí - z nich 12 romských, během září
2009 navíc odešlo ze školy dalších asi 40 žáků z vyšších tříd: „před těmi devíti lety, to byla
apokalypsa, to jim zmizelo snad 200 dětí během jednoho roku - vzali jednoho a pak taky kámoše,
sourozence, tu školu to málem složilo” (ER20). Počet žáků na ZŠ Masarykova měl až do loňského
roku vytrvale klesající tendenci, kterou se v letošním školním roce podařilo přerušit otevřením
Montessori třídy - v době výzkumu jí navštěvovalo 16 dětí. Za pozornost ale stojí také fakt, že ZŠ
Masarykova nebyla ani z poloviny naplněná již před rokem 2009, takže lze předpokládat, že k úbytku
žáků muselo docházet už v dřívější době.
Obr. č. 2: Srovnání tendencí vývoje porodnosti (vlevo) a počtu žáků v základních školách (vpravo), stejná barva označuje
nástup dětí narozených v daném roce do první třídy, červená linie odděluje děti školního a předškolního věku.

Při úvahách o další podpoře škol ve Valašském Meziříčí je potřeba brát do úvahy prognózy
populačního vývoje. Prognóza pro Zlínský kraj (prognóza specificky pro Valašské Meziříčí nebyla
doposud zpracována) uvedena v Analýze (2017, s. 21) předpokládá, že jak počet dětí předškolního
věku, tak počet dětí školního věku bude mít trvale klesající tendenci. Pro MŠ a ZŠ to ale nemusí mít
nevyhnutně fatální následky, protože MŠMT chystá změnu z normativního financování na výkonové,
takže nižší počet dětí ve třídách nebude znamenat nižší úvazky pedagogů. Lze též předpokládat, že
žáci se SVP vzděláváni v běžných třídách, budou ve třídách s nižším počtem žáků prospívat lépe.
Navíc, jak lze pozorovat na obr. č. 2, situace ve Valašském Meziříčí vypadá trochu jinak než odhady
pro Zlínský kraj a počet žáků v základních školách má od roku 2009/10 spíše rostoucí tendenci. Je
zřejmé, že křivka počtu narozených dětí nemůže přesně kopírovat křivku počtu žáků ve školách,
protože tento počet ovlivňují kromě prvňáčků, kteří do škol nastupují, také počty žáků devátých
ročníků, kteří je zase každoročně opouštějí. Některé školy už v letošním roce ale z kapacitních důvodů
téměř nemohly příjmout všechny přihlášené děti a zároveň lze na základě vývoje porodnosti očekávat,
že rostoucí trend žákovské populace ve Valašském Meziříčí bude nadále pokračovat.
Prostorové uspořádání a rozmístnění žáků ze sledovaných skupin do základních škol
Z hlediska prostorového rozložení, má každá základní škola zřizovaná Městem vlastní spádovou
oblast, která je víceméně přirozeně ohraničená řekou Bečvou nebo silnicí, výjimkou je ZŠ Žerotínova,
která má prostorově nejmenší spádovou oblast ještě v rámci tohoto rozdělení (viz mapu č. 3), a proto
se snaží o atraktivitu pro děti a rodiče také z jiných částí města. Tato jejich snaha je úspěšná, protože
ve šk. roce 2017/18 navyšovali kapacitu školy, aby mohli uspokojit poptávku všech rodičů. Za
pozornost také stojí, že část Podlesí na jihu města spádově patří pod ZŠ Křížná a část Bynina na
severu patří spádově k ZŠ Masarykova. ZŠ Masarykova je také spádovou školou pro druhý stupeň ZŠ
v obci Krhová. V rámci terénního šetření v SVL bylo zjišteno, že spádové oblasti nejsou především v
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Více viz například www.valasskemezirici.cz/romske-deti-miri-do-bezne-skoly/d-14193; www.valasskemezirici.cz/otevrenidvou-prvnich-trid-v-zs-masarykova/d-14192;
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souvislosti s cílovou skupinou, tedy se sociálně znevýhodněnými a romskými žáky vesměs
21
dodržovány .
Mapa č. 3 Umístění škol a zaznačení spádových oblastí v nich (zdroj: Analýza, 2017, s.9, ořezáno)

V další části je pozornost krátce věnována rozložení sledovaných specifických skupin žáků v
jednotlivých školách (viz také tab. č 5 v úvodu této kapitoly). Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami jsou ve školách hlavního vzdělávacího proudu zastoupeni z 9 %. Nejvíc jich navštěvuje ZŠ
Křížnou a ZŠ Šafaříkovou, tyto školy mají ale zároveň největší počet žáků a často se jedná o žáky se
specifickými poruchami učení a chování (podíl žáků se SVP v rámci školy ukazuje spolu s podílem
sociálně znevýhodněných žáků graf č. 7). Žáci, u kterých ředitelé a ředitelky odhadují nějakou formu
sociálního znevýhodnění (nejčastěji dokládané pobíráním dávek v HN, ale také na základě znalosti
poměrů v rodině), jsou v žákovské populaci zastoupeni približně z 5 %, přičemž 36 těchto žáků, tedy
téměř jedna třetina všech žáků se sociálním znevýhodněním, navštěvuje bývalou praktickou ZŠ a MŠ
Křižná nebo ZŠ pro sluchově postižené. Rovnoměrné rozložení těchto skupin žáků v běžných školách
by předpokládalo, že by na každé škole tvořily podobný podíl jako v populaci, tedy 4 % pro sociálně
znevýhodněné a 9 % pro žáky se SVP. V grafu č. 7 lze vidět, že podíl žáků se SVP se kolem 9 %
pohybuje na všech školách, výjimkou je ZŠ Masarykova, kde žáci se SVP tvoří až 21 %. Méně
vyrovnané je to v případě sociálního znevýhodnění - jejich podíl se většinou pohybuje od 2 - 4 %
všech žáků školy, na ZŠ Salvátor je ale sociálně znevýhodněných až 8 % všech žáků (podle slov
zástupkyně se jedná o rodiny s větším počtem dětí, které uvítaly možnost obědů zdarma jako
příležitost ulevit rodinnému rozpočtu) a na ZŠ Masarykova je to přibližně 17 %. Vysvětlením kumulace
těchto skupin na ZŠ Masarykova je dle slov komunikačních partnerů u žáků se SVP fakt, že Poradna
jejich rodičům přímo doporučuje třídy s menším počtem žáků. Na ZŠ Masarykova se počty žáků ve
třídách pohybují od 12 - 20 žáků. Co se týká kumulace žáků se sociálním znevýhodněním, z hlediska
22
obyvatel SVL se zdá, že ZŠ Masarykova je pro ně ze škol nejdostupnější také po finanční stránce .
21

Této otázce se věnujeme podrobněji v části 4.4.
Více viz část 4.4.
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Graf č. 7: Podíl žáků se sociálním znevýhodněním a speciálními vzdělávacími potřebami ze všech žáků školy (v %)

Zcela specifickou skupinu ve Valašském Meziříčí tvoří romští žáci. Jak už bylo zmíněno, v žákovské
populaci jsou zastoupeni přibližně ze 6 %. Pochopitelně se jedná jen o hrubý odhad zástupců a
zástupkyň škol a v podstatě o skupinu žáků, kteří jsou za Romy považováni větší částí svého okolí,
většinou na základě určitých vnějších znaků. Z tohoto pohledu jsou obtížně identifikovatelné například
děti ze smíšených párů. Jak uvádí jedna komunikační partnerka: „Jak to chcete spočítat? Jedna žačka
se mě ptala: ‘mám mamku Romku, tatu bílého, co jsem?’, takže takovéto určování je do jisté míry
nesmyslné" (ZŠ13). Obecně se ale dá říct, že jsou v místním školském prostředí za Romy považováni
ti, kteří „romsky vypadají”. Důležité je ale věnovat pozornost také dětem a žákům ze smíšených párů,
protože tyto bývají podle slov některých našich komunikačních partnerů nejvíc terčem šikany: „nejvíc
‘bity’ jsou ty polo-děti - neberou je ani jedni, ani druzí, u nás se ale cítí bezpečně" (N21). V několika
případech (v neziskovém sektoru, ale také ve školách, jsme se setkali se zdůrazňováním toho, že se
těžce pracuje s „chudými bílými dětmi” právě ve srovnání s tím, že romské se dají něčím motivovat,
ale ty z majority ne. Ve školách bylo v době výzkumu podle odhadů 144 romských žáků, kteří jsou
většinou rozděleni na čtyři školy a to ty, co jsou na sever od řeky a školu pro sluchově postižené.
Ostatní školy mají 2-3 romské žáky a práci s nimi nepovažují za nijak náročnou. Výzvou se podle
zástupců škol stává, až když dochází k větší kumulací těchto žáků a také když se s romstvím
překrývají další charakteristiky jako sociální znevýhodnění nebo speciální vzdělávací potřeby. Z druhé
strany jsme však od samotných Romů a Romek slyšeli to, že není jednoduché být jediným
Romem/Romkou ve třídě nebo ve škole a že musí daleko víc než žáci z majority dokazovat, že jsou
dost dobří.
Specifika jednotlivých základních škol
ZŠ Křižná je největší školou ve městě, spolu s bývalou praktickou a speciální školou a mateřskou
školou tvoří jeden společný velký komplex u břehu řeky. Součástí tohoto komplexu je také PPP a
SPC, což umožňuje úzkou spolupráci školy a těchto poradenských zařízení. Už sama základní škola
však sídlí v rozsáhlé budově s několika pavilony, které jsou vzájemně propojené. Škola pracuje podle
ŠVP Škola plná života, ve kterém klade důraz na všestranný rozvoj dítěte na prvním stupni a na
diferencovaný přístup dle jeho zájmů a talentů na druhém stupni. Ve škole se vyučuje cizí jazyk od
první třídy a spolupracují s Hello language centre při přípravě žáků na získání jazykových Cambridge
certifikátů. V rámci pedagogické práce používají metodu CLIL (Content and Language Integrated
Learning - obsahově a jazykově integrované učení), která využívá cizí jazyk ve výuce nejazykového
předmětu. Kromě jazyků se ale zaměřují také na projektové vyučování, environmentální výchovu,
využití informačních a komunikačních technologií a také na podporu jak nadaných žáků, tak žáků s
různým typem speciálních vzdělávacích potřeb. Tato škola v rámci podpory přírodovědného
vzdělávání úzce spolupracuje se středními školami – mají projekty se Střední průmyslovou školou
stavební ve Valašském Meziříčí a Střední průmyslovou školou strojnickou ve Vsetíně, dále v rámci
podpory rozvoje logického myšlení a programování spolupracují s VŠB-TU v Ostravě. Škola je jako
jediná škola ve Valašském Meziříčí držitelem certifikátu Zdravá školní jídelna.
Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní
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ZŠ Masarykova je se svou kapacitou 720 žáků fyzicky druhou největší školou ve městě. Jak už bylo
zmíněno, potýká se s dlouhodobým úbytkem žáků, který se daří zvrátit jen velmi pomalu (ER1). Nízký
počet žáků způsobuje potíže se získáním dostatečného počtu kvalifikovaných pedagogů. Škola je
přitom ale zrekonstruovaná, moderně vybavená výpočetní technikou, disponující prostory pro různé
rukodělné práce (dřevodílnami a výtvarnými dílnami a keramickou dílnou), v areálu budují také
botanickou zahradu a malý zookoutek. Kromě všestranného rozvoje dítěte kladou důraz na
environmentální výchovu a seznámení žáků se specifikami regionu Valašska. Tato škola si je vědoma
blízkosti lokalit ohrožených sociálním vyloučením, proto preferují individuální přístup a dlouhodobě
využívají podporu asistentů pedagoga pro práci s těmito žáky i se žáky se SVP. Od září 2017 otevřeli
alternativní Montessori třídu, která je zpoplatněna přes činnost Montessori spolku Valmez částkou 450
Kč měsíčně. ŠVP nese název Škola pro všechny a zakládá si na podpoře každého žáka, tak aby mohl
zažít úspěch. Škola svoje prostory pronajímá a poskytuje různým subjektům za účelem otevření školy
veřejnosti - jedná se například o mikrojesle, vzorkovou prodejnu učebnic nebo klub Charity Zeferino.
Jedinou výhradně církevní školou ve vsetínském okrese je ZŠ Salvátor, proto jí navštěvují žáci také z
okolí města Valašské Meziříčí. Zřizovatelem této školy je Olomoucké arcibiskupství. Duchovní rozměr
je důležitou součástí školního kurikula: „vyučujeme podle ŠVP Naděje, v duchu křesťanských zásad.
Během školního roku slavíme s dětmi křesťanské svátky a prožíváme s nimi události církevního
23
roku.” Žáci a zaměstnanci školy se aktivně účastní událostí a mší pořádaných blízkým farním
kostelem, ve škole působí také „školní kaplan". Počtem tříd se jedná spíše o malou školu - s jednou
třídou v každém ročníku a průměrným počtem 20 žáků ve třídě. Co se týká samotného vzdělávání, dle
srovnávacích testů ve 4. a 7. třídě se žákům daří především v angličtině a češtině a horších výsledků
dosahují v matematice a přírodovědných předmětech. Škola na tuto skutečnost reaguje a ve výroční
zprávě si dali závazek více motivovat žáky k získávání vědomostí především v těchto předmětech (VZ
2016-17). Škola se potýká s prostorovým omezením, protože se nachází v areálu ZŠ Vyhlídka, která
je naplněna téměř z 90 %. Škole Salvátor bylo navrženo přestěhování do areálu ZŠ Masarykova. Na
základě tohoto návrhu dělali mezi rodiči žáků dotazníkové šetření, ve kterém zjistili, že více než 70 %
rodičů by bylo jednoznačně proti stěhování a v případě stěhování by ze školy odešlo až 76 dětí,
zůstalo by jich 71 (VZ 2016-17, s. 8).
Ve stejném areálu se nachází ZŠ Vyhlídka, která vedle všeobecného rozhledu klade ve své činnosti
důraz na výuku cizích jazyků (AJ povinně už od první třídy), práci s výpočetní a komunikační
technikou a sportovní a další volnočasové aktivity. Tato škola získala jako jediná ve městě certifikáty
Férová škola a Aktivní škola. Profilují se jako otevřená komunitní škola, která se vedle jazykových
dovedností zaměřuje na podporu zdravého životního stylu a podporu estetického cítění. Velký význam
přikládají environmentální výchově a zúčastňují se různých soutěží a projektů s touto tematikou
(Recyklohraní, Zelený strom, sběr papíru, atd.). Pracují podle ŠVP Vyhlídka do života, ve kterém také
podrobně rozebírají podmínky a podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
nadaných žáků. Žáci této školy se pravidelně účastní a jsou úspěšní na okresních, ale i krajských
kolech olympiád a zájmových soutěží.
Další školou v širším centru města je ZŠ Šafaříkova. V letošním roce poprvé téměř museli odmítat
žáky z kapacitních důvodů. Nakonec měly ale některé děti odklad nebo nastoupily na jinou školu. Tato
škola se neprofiluje žádným konkrétním způsobem, ale při své činnosti se snaží o zajištění pevných
základů čtení, psaní a počítání (genetická metoda čtení a výuka písma Comenia script), rozvoj výuky
cizích jazyků (AJ od 1. třídy, NJ od 6. třídy, rodilý mluvčí, metoda CLIL) a také o podporu co nejširšího
spektra zájmových činností. Škola má plně funkční poradenské pracoviště a pracuje podle ŠVP s
názvem Všude dobře, u nás nejlépe. Vedle školy funguje také Klub přátel školy, který má za cíl více
vtáhnout rodiče žáků do každodenního života školy a také podpořit zájmovou činnost všech žáků tak,
aby se jí mohli zúčastnit také sociálně znevýhodnění žáci. Komunikace s rodiči je zajištěna
prostřednictvím individuálních konzultací a ve vhodných případech prostřednictvím hromadných
třídních schůzek. Žáci této školy se pravidelně účastní okresních i krajských kol olympiád, sportovních
a zájmových soutěží. Škola pravidelně pořádá akce pro žáky (Ježíšek u Šafaříků, Den matek, tvořivá
odpoledne.), tematicky zaměřené dny (Den naruby, Branný závod, podzimní cvičení v přírodě),
23
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výchovně vzdělávací pobyty, výlety a exkurze. Díky zahraničním projektům úzce spolupracuje
s partnerskými školami na Slovensku, ve Finsku a v Chorvatsku.
ZŠ Žerotínova je poslední z běžných škol, nachází se v bezprostředním centru města. V minulém
roce žádali Město o navýšení kapacity, aby vyhověli všem hlásícím se prvňákům. Aktuální kapacita
školy je 400 žáků, v době školní inspekce v roce 2015 byla kapacita školy 385 žáků. Vzhledem ke
skutečnosti, že mají nejmenší spádovou oblast, snaží se přilákat také zájemce o vzdělávání z jiných
částí města a okolí. Škola je otevřená a ředitel na veřejně přístupném místě informuje o svých
aktivitách i dnech, kdy není ve škole přítomný a rodiče ani žáci ho tedy nezastihnou. Škola pracuje
podle ŠVP Škola dobrého startu, nejedná se ale o certifikovanou školu pracující na prvním stupni
24
Metodou dobrého startu podle programu Začít spolu , ale jen o shodu názvů. Podle ŠVP ale chtějí
být školou, která podporuje v učení všechny děti bez ohledu na jejich původ či zdravotní stav (škola je
také bezbariérová). Kladou důraz na činnostní učení a využívají efektivní metody výuky, např.
kooperativní a skupinové učení, nebo Hejného matematiku. Velkou důležitost přikládají také cizím
jazykům (AJ od první třídy, od sedmé na výběr ruština nebo němčina) a práci s výpočetní technikou.
Svým žákům nabízejí širokou škálu kroužků, aby mohli rozvíjet nejen svoje znalosti ale také hudební,
pohybové, či výtvarné nadání. V roce 2007 vzniklo u školy občanské sdružení Za Školu Dobrého
Startu, a to v reakci na navrhované zrušení školy, resp. její sloučení se ZŠ Masarykova.
Posledními školami ve Valašském Meziříčí, jsou ZŠ (a MŠ) Křižná a ZŠ pro sluchově postižené. V
obou případech se jedná o školy určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří je
mohou navštěvovat jen na základě doporučení příslušného školského poradenského zařízení. Co se
týká ZŠ a MŠ Křižná, v době výzkumu měla 4 třídy bývalé ZŠ praktické s 32 žáky, kde se vzdělávají
primárně žáci s lehkým mentálním postižením. Tito žáci školu obvykle nenavštěvují od první třídy, ale
nastupují až ve třetí a další třídě, když se zjistí, že v běžném vzdělávacím proudu selhávají a rodiče se
rozhodnou, že jim nestačí podpora běžná pro tyto žáky v rámci společného vzdělávání v základních
školách. ZŠ speciální zase poskytuje vzdělávání ve třech třídách 15 žákům se středně těžkým a
těžkým mentálním postižením, s kombinovanými vadami a s poruchou autistického spektra,
vzdělávání je tady pro ně koncipováno na 10 let. Pod touto školou je zřízena také ZŠ a MŠ při
zdravotnickém zařízení v místní nemocnici, která má hospitalizovaným dětem a žákům umožnit co
nejhladší návrat do kmenové školy po ukončení hospitalizace. Zcela specifickým případem základní
školy je ZŠ pro sluchově postižené zřizovaná MŠMT. Tato škola je navštěvovaná žáky nejen z
Valašského Meziříčí a blízkého okolí, ale také ze vzdálenějších měst a dokonce i krajů - pro tyto žáky
mají vedle školy zřízený internát. V době výzkumu bylo v této škole 8 logopedických tříd pro žáky s
těžkými vadami řeči a 10 surdopedických tříd. Vzdělávalo se v nich celkem 75 a 65 žáků. Absolventi
většinou pokračují na maturitní nebo učební obory jejich střední školy fungující ve stejném objektu, jen
asi 10 % žáků pokračuje na jiné střední školy.
Důležité aspekty vzdělávání v základních školách
Počet dětí ve školách má za posledních deset let spíše rostoucí tendenci. Výjimkou byl rok 2009/10,
kdy bylo ve školách o téměř padesát dětí méně než v roce 2008/09. Všechny školy hlavního
vzdělávacího proudu (kromě ZŠ Masarykova) navštěvuje v současnosti více žáků, než je
navštěvovalo před deseti lety. ZŠ Žerotínova a ZŠ Šafaříkova musely téměř losovat přijímané děti a
také navyšovat kapacitu, i když v jiných školách bylo místo.
ZŠ Masarykova trpí negativním obrazem Romů ve městě, který se odráží v dlouhodobě klesajícím
počtu žáků. V letošním roce otevřeli Montessori třídu a podařilo se jim tím nalákat také žáky z majority.
Ke stabilizaci dostatečné naplněnosti všech škol a dosažení rovnoměrného zastoupení sociálně
znevýhodněných (a romských) žáků (a s tím spojenou zvýšenou zátěží) napříč všemi základními
školami se jako vhodná opatření jeví (1) vyvíjet snahu o minimalizaci přijímání žáků do škol, které jsou
mimo spádovou oblast jejich bydliště a současně (2) omezit postupné zvyšování kapacity škol s již v
současnosti vysokou naplněností.
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Jedná se o přístup orientovaný na dítě a jeho schopnost samostatně si určovat náplň svého učení a jeho hodnocení. Důležité
v tomto přístupu je také společné vzdělávání všech dětí bez ohledu na sociální a etnický původ a úzká spolupráce s rodiči dětí
(www.zacitspolu.eu/o-nas/important).
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.
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4.2.4. Střední školy
Ve Valašském Meziříčí je pět Krajem zřizovaných středních škol - gymnázium, obchodní akademie,
střední průmyslová škola stavební, střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a integrovaná střední
škola - centrum odborné přípravy. Jak už bylo zmíněno, ve městě se v rámci škol pro sluchově
postižené nachází také střední škola zřizovaná MŠMT. Žáci se SZ a Romové navštěvují ale
především učební obory, proto se jim na tomto místě budeme věnovat podrobněji. V úvodu se
podíváme na rozmístění absolventů základních škol na střední školy ve školním roce 2016/17:
Tab. č. 7: Přechody žáků základních škol na střední školy ve šk. r. 2016/17

Jak lze vidět v tabulce č. 7, většina absolventů základních škol se na některou ze středních škol hlásí
a také jsou přijati ke studiu. Tento typ sledování přesunů na střední školy by měl větší smysl, kdyby
nebyl sledován jen poslední rok, ale více let, na druhé straně je to ale jeden konkrétní ročník žáků,
kteří se rozmístili z jednotlivých škol tímto způsobem, takže má určitou, byť omezenou, vypovídající
hodnotu. Jak je vidět, gymnázia (jde nejen o gymnázium ve VM, ale také v Rožnově pod Radhoštěm
nebo ve Vsetíně) jsou zastoupeny spíše okrajově - výjimkou je ZŠ Šafaříkova, kde nastoupila na
gymnázia téměř třetina všech deváťáků. Na druhé straně dochází ve společnosti, a v Zlínském kraji
obzvlášť, k větší podpoře technických a učebních oborů, a to nejen ze strany škol nebo Kraje, ale také
ze strany potenciálních zaměstnavatelů. Tento typ podpory se týká například žáků většiny oborů ISŠ COP, v rámci těchto stipendijních oborů mají možnost získat od 400 do 2000 Kč měsíčně v závislosti
na studovaném oboru a ročníku studia. Důležité je, aby splňovali podmínky pro získání podpory jedná se většinou o nulové neomluvené absence, klasifikace ve všech předmětech či bezproblémové
chování. Na SPŠ stavební fungují stipendia z Kraje na podporu řemesel a kapesné jako „odměna za
produktivní práci” (cca 400 Kč měsíčně ve druhém a třetím ročníku). Ani tato podpora však není
dostatečným lákadlem na stavební obory a v letošním šk. roce vůbec neotevřeli obory Zedník a
Montér suchých staveb kvůli nedostatečnému zájmu.
Co se týká žáků, kteří nenastoupili nikam, v tabulce se jedná o informace z výročních zpráv, ale v
průběhu výzkumu se situace především na ZŠ Masarykova změnila a konkrétní žáci, u kterých je
uvedeno, že nenastoupili nikam, nakonec buď nastoupili na některý z učebních oborů, nebo se vrátili
dokončit si devátou třídu, aby měli úplné základní vzdělání. Žáci, kteří nenastoupili nikam ze ZŠ a MŠ
Křižná (782), vyšli ze speciální třídy. Na ZŠ Vyhlídka se i ti, kteří vyšli z nižší než deváté třídy, hlásili
na některý z učebních oborů.
Tato vysoká úspěšnost umísťování žáků základních škol na střední školy svědčí na jedné straně o
kvalitě kariérového poradenství na ZŠ a na druhé straně o dobré spolupráci základních a středních
škol. Kariérové poradenství na základních školách má většinou podobu předmětu Volba povolání, v
rámci kterého žáci dělají různé testy nebo navštěvují dny otevřených dveří, vsetínskou burzu středních
škol či chodí na exkurze do konkrétních firem. Burzu středních škol pořádá (nejen) pro své žáky také
ZŠ Křižná. Na této burze se představuje každoročně 22 – 26 středních škol. Výchovné poradkyně
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.
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nabízejí žákům i rodičům individuální konzultace: „je to ale domluva ústně, nemůžete někomu napsat,
že nemá jít na školu s maturitou, ti rodiče dnes chtějí všichni vysokoškoláky a nepřiznají si, že jejich
dítě na to třeba nemá" (ZŠ13). Co se týká spolupráce se středními školami, ZŠ Šafaříkova a Vyhlídka
realizují projekt s ISŠ - COP na podporu technických oborů, jiné školy využívají jejich chemickou
laboratoř nebo dřevodílny SPŠ stavební, takže žáci se s prostředím střední školy přirozeně seznamují.
Ředitelé a ředitelky základních škol by však uvítali zpětnou vazbu o svých žácích, protože v
současnosti je podle nich příliš limitována: „jak se jim daří částečně víme - když se jim nedaří, přijdou
si k nám znovu pro přihlášku, ale bylo by úžasné mít nějakou organizovanou zpětnou vazbu, já se
můžu sice zeptat na konkrétní žáky, jak se známe, ale oficiálně na to právo nemáme" (ZŠ11).
Specifika jednotlivých středních škol ve Valašském Meziříčí
25

Na Gymnáziu Františka Palackého probíhá výuka ve dvou studijních programech - šestiletém a
čtyřletém, oba se všeobecným zaměřením. Žáci se však mohou profilovat využitím volitelných
předmětů a důraz je kladen především na zvládnutí IT dovedností a dvou cizích jazyků. Jejich hlavním
posláním je připravit žáky na studium na vysokých školách podle jejich preferencí a schopností.
Kromě dní otevřených dveří a přijímacích zkoušek nanečisto, organizují také přípravní kurzy na
šestileté gymnázium.
26

Obchodní akademie a VOŠ pokrývá tři úrovně vzdělávání - tři obory středoškolského studia
ukončené maturitní zkouškou: Obchodní akademie, Informační technologie a Veřejnosprávní činnost;
na Vyšší odborné škole obor Informační technologie a také bakalářské studium ve spolupráci s
ostravskou Ekonomickou fakultou VŠB-TU. Nabízejí také širokou škálu kurzů a specializačních
programů a Univerzitu třetího věku pro seniory.
27

Střední průmyslová škola stavební nabízí dva maturitní obory - Stavebnictví a Technická zařízení
budov, jejichž absolventi mohou vykonávat činnost mistrů, projektantů nebo stavbyvedoucích, část
absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Vedle studijních oborů nabízejí také sedm
učebních oborů zaměřených na práci se dřevem, instalatérství, malířství, zednictví a stavební
klempířství. Absolventi mohou pak pokračovat dvouletými nástavbovými maturitními obory. Většina
oborů je určena spíše chlapcům, výjimkou je truhlářka nebo malířka, u kterých je uvedeno, že jsou
vhodné i pro dívky.
28

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská je mezi ostatními školami ve Valašském Meziříčí
specifická tím, že žáci na ní dělají talentové přijímací zkoušky do všech maturitních oborů (Užitá
malba, Průmyslový design a Výtvarné zpracování skla) - na tyto zkoušky škola nabízí zpoplatněný
přípravný kurz. Podle výroční zprávy se trvale snižuje zájem žáků o tříletý učební obor Sklář - na tento
obor jsou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Nejrozmanitější nabídku oborů nabízí ve Valašském Meziříčí Integrovaná střední škola - Centrum
29
odborné přípravy (a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky) . Tato škola vznikla
sloučením chemického, elektrotechnického a zemědělského a potravinářského učiliště a podle slov
ředitele měla dlouho nálepku školy, kam chodí jen „ti učni”, v poslední době a prostřednictvím
kvalitních maturitních oborů se tento obraz daří měnit a stává se také „školou první volby". Strojní,
elektrotechnické a gastronomické obory mají jak maturitní, tak učební variantu. Chemický obor je
jenom čtyřletý maturitní a potravinářské obory jsou zase tříleté učební (pekař, cukrář, řezník). Na
učební obory může navazovat nástavbové studium Podnikání. V této škole se nijak výrazněji
nesetkávají se žáky, kteří by opouštěli školu předčasně nebo střídali střední školy, podle ředitele se
průměrně jedná tak o 20-30 žáků ročně (4 - 6 % žáků denního studia). Ředitel mluvil o třech hlavních
typech důvodů: nesprávná nebo příliš odvážná volba oboru, absence motivace ke studiu - jen potřeba
zapsání ke studiu z důvodu pobírání sociálních dávek (tzv. nechodiči, kteří jsou ale po nějaké době ze
studia vyloučeni a zkouší to jinde) a změna bydliště nebo proměna rodinné situace. Obzvlášť poslední
skupina důvodů se často týká sociálně znevýhodněných žáků.
25

www.gfpvm.cz
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www.isscopvm.cz
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Především pro tyto žáky funguje ve škole už od roku 2011 Intervenční centrum - původní projekt se
jmenoval Střední školou bez problémů a byl zaměřen na prevenci rizikových způsobů chování žáků
školy. V intervenčním centru působí proškolená sociální pracovnice, která je připravena řešit vyvstalé
situace nejen se žáky, ale také v případě potřeby, i s jejich rodiči či pedagogy. Funguje tam důvěrný
vztah a nic z toho, co jí žáci řeknou, se nedostává zpátky k vedení školy nebo učitelům. Další formou
podpory (nejen) sociálně slabých žáků jsou stipendia. Romští žáci mohou žádat o stipendia z MŠMT
na výdaje spojené se studiem na střední škole. Všichni mají možnost, v závislosti na studovaném
oboru, dostat peníze nejen za odborný výcvik, kde dostávají 30 % minimální mzdy, ale také podporu
přímo z firem jen za to, že jsou v daném oboru zapsáni. Na obědy a pomůcky si tak mohou žáci
vydělat sami, a pokud nemají doma kapesné, už existence této podpory může působit motivačně pro
studium na střední škole a toto studium zároveň nepředstavuje další zátěž pro rodinný rozpočet. Co
se týká studia žáků se SVP, jsou tady limitovaní technickou náročností některých oborů, takže třeba
smyslová nebo fyzická postižení představují překážku při studiu, nebo případně později při výkonu
zvoleného povolání.
Pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami je určena Střední škola pro sluchově postižené.
Škola nabízí jak maturitní obory - počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika a zahradnictví, tak
učební obory - zahradník, zahradnické práce, elektrikář a elektrotechnické a strojně montážní práce.
Co se týká zkušeností rodičů - komunikačních partnerů se středními školami, otcové sami byli vyučeni
a matky často také, nebo se o to aspoň pokusily. Důvody proč studium nedokončily, byly většinou ty,
že je to nebavilo, nebo otěhotněly, nebo šly do práce a někdy to byla kombinace uvedeného. V těchto
případech se většinou jednalo o absolventky bývalé zvláštní školy, pokud chodily na běžnou základní
školu, zpravidla se vyučily, a když nejsou na rodičovské dovolené, tak jsou zaměstnány. Tito rodiče,
pokud mají starší děti, považují za důležité, aby také pokračovaly na některou ze středních škol.

4.2.5. Další výchovně-pedagogická zařízení ve městě
30

Vedle výše popsaných školských zařízení funguje ve městě ještě Dětský domov (DD) a Středisko
31
výchovné péče . Dětský domov je podobně jako střední školy zřizován Zlínským krajem. Jedná se o
zařízení rodinného typu určené dětem od 3-18 let, případně do ukončení přípravy na povolání (nejdéle
do 26 let). Kapacita domova je 24 dětí, v době výzkumu v něm bydlelo 21 dětí a u dalších třech se
čekalo na rozhodnutí soudu. Nejmladšímu dítěti bylo 5 let a navštěvovalo MŠ Štěpánov, protože s
touto školkou jsou v Domově velmi spokojeni. Nejstaršímu chlapci bylo 18 let a zůstával v DD, protože
si dokončoval učební obor v Kelči. Děti bydlí ve třech rodinných skupinách, kde pomáhají s běžnými
pracemi v domácnosti, v neděli si sami vaří a také nakupují, starší děti někdy vypomáhají se
starostlivostí o ty mladší. Podle slov ředitelky se jim daří podporovat vývoj dětí pozitivním směrem
především u mladších dětí, které přijdou z opravdu nuzných podmínek, u starších dětí bývá problém s
dodržováním pravidel, na které doma nebyly zvyklé. DD spolupracuje s OSPOD na upravování vztahů
s rodiči, aby se děti případně mohly při zlepšení situace vrátit domů do rodiny. Většina rodičů je ale
podle ředitelky spíše pasivních a o zlepšení svojí situace se vůbec nesnaží. V DD kladou velký důraz
na vzdělávání dětí, takže kromě úzké, prakticky každodenní, spolupráce se školami, jim zajišťují
potřebné doučování nebo kroužky, aby se děti naučily také smysluplně trávit volný čas.
Středisko výchovné péče je pracovištěm Dětského diagnostického ústavu Olomouc. Zajišťuje
především prevenci a pomoc při rizikových projevech chování u dětí. Primárně se na Středisko obrací
rodiče, když si nevědí rady s chováním svých dětí, výjimečně jim nařizuje návštěvu střediska nebo
diagnostický pobyt soud nebo OSPOD. Středisko nabízí dvě formy pomoci. Jedna je ambulantní rodič s dítětem nebo pedagogický pracovník může přijít na konzultaci v souvislosti s obtížnou životní
situací, může se jednat také o dlouhodobou terapeutickou práci a je poskytovaná bezplatně. Druhá
forma je internátní, trvá zpravidla 8 týdnů a může se dít i opakovaně, tato forma je zpoplatněna a
základem je režimová terapie, aby dítě po návratu domů bylo schopné fungovat i bez podpory nebo
dohledu pracovníků Střediska. Středisko má vlastní školu s pedagožkou, která učí každé jedno dítě
podle IVP na základě podkladů z kmenové školy. Pobyt ve středisku je dobrovolný.
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Další část je věnována možnostem využívání volného času, které děti a žáci ve Valašském Meziříčí
mají, a to nejen v zpoplatněných kroužcích a školních družinách, ale také v rámci nabídky sociálních
služeb.

4.3. Volný čas (a sociální služby)
Součástí vzdělávací sítě jsou také různé formy neformálního vzdělávání. Všechny školy mají několik
oddělení školních družin (ŠD) s dostatečnou kapacitou (minimálně od první do třetí třídy), výjimkou je
ZŠ Masarykova a ZŠ Salvátor, kde mají oddělení ŠD pouze jedno. Docházka do družiny je
zpoplatněna částkou 150 Kč měsíčně - tato částka může být prominuta, když je rodina v tíživé životní
situaci. Zájmové vzdělávání, především pro starší žáky, poskytují na většině škol v rámci školního
klubu - účast v něm je buď bezplatná, nebo zpoplatněna symbolickou částkou 100 Kč/rok plus cena za
materiál využívaný v rámci některého z kroužků.
Největším poskytovatelem neformálního vzdělávaní ve Valašském Meziříčí je příspěvková organizace
města Středisko volného času (SVČ) Domeček. V Domečku aktuálně nabízí kolem 50 placených
kroužků pro děti i dospělé. Dále organizují příměstské i pobytové tábory a spravují také Dětské
dopravní hřiště. Kroužky jsou zpoplatněny sumou od 200 - 2000 Kč na rok. Součástí Domečku je také
služba Family Point, která kromě herny Žirafka nabízí prostor pro maminky, kde mohou pohodlně
nakojit, přebalit nebo nakrmit svoje nejmenší děti. Tato služba je bezplatná. Služby nabízené
Domečkem nejvíce využívají blízké MŠ, ať už v podobě pohybových kroužků v tělocvičně nebo
keramiky. Dotazovaní obyvatelé lokalit ohrožených sociálním vyloučením sice o Domečku vědí, ale
jeho služby obvykle nevyužívají buď proto, že je od jejich bydliště příliš vzdálený, nebo jsou pro ně
nabízené aktivity finančně náročné.
V podobné situaci z hlediska využití sociálně vyloučenými je i Komunitní a vzdělávací centrum
Emcéčko, jehož některé aktivity také probíhají v budově SVČ Domeček. Mezi hlavní aktivity patří,
kromě provozování mateřského centra pro rodiče s dětmi a miniškolky, vzdělávací kurzy pro rodiče
(efektivní rodičovství) a rekvalifikační kurzy především pro maminky po rodičovské dovolené. V centru
pracuje také sociální pracovnice, která zprostředkuje asistované kontakty a předávání dětí mezi
rozvedenými rodiči. Dle slov ředitelky mateřské centrum navštěvují také sociálně slabé maminky, ale
spíše z blízkého okolí. Romské maminky podle ní do centra nikdy nepřišly - možná ani nevědí, že přijít
mohou, protože se k nim nabídka Emcéčka nijak nedostane - a to ani když spolupracují s klubem
Zeferino při administraci svých projektů.
Posledním poskytovatelem neformálního vzdělávání je ve Valašském Meziříčí Základní umělecká
škola (ZUŠ) Alfreda Radoka, která sídlí přímo v centru města. Nabízí kroužky pro děti i dospělé a to
v hudební, výtvarné, taneční nebo divadelní oblasti. Ceny školného se pohybují od 900 Kč na půl roku
v přípravném stupni pro předškoláky do 1500 Kč za individuální výuku, také pololetně. ZUŠ pořádá
řadu koncertů, výstav a představení, učitelé i žáci vystupují na různých akcích nejen v rámci města,
ale i kraje či republiky. Spolupráci se ZUŠ zmiňovali především zástupci ZŠ Šafaříkova, ale dle
výroční zprávy mají místo výkonu své činnosti také v bývalé ZŠ praktické na Křižné. V loňském
školním roce jejich kroužky navštěvovalo celkem 1040 žáků.
Vedle zařízení poskytujících zájmové vzdělávání, fungují ve městě tři místa, které nabízejí podobné
aktivity sociálně znevýhodněným dětem a mladým do 26 let. Jedním je Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež (NZDM) Zastávka, jehož poskytovatelem je Charita Valašské Meziříčí. NZDM je určeno
dětem starším 10 let a za své poslání považují „vytvořit prostor a podnětné prostředí mladým lidem
obtížně hledajícím své místo v dnešním světě a podpořit je, aby se mohli stát samostatnými a
32
zodpovědnými." NZDM podle slov pracovnic navštěvuje 15-20 klientů především z lokalit Zašovská a
Jičínská. Za poslední rok se hodně jejich klientů přestěhovalo na Hranickou (=Schlattauerova), proto
tam jednou týdně vykonávají terénní sociální práci. Nejvíc navštěvovanými aktivitami je hra na
hudební nástroje (dětem, u kterých vidí talent, doporučují ZUŠ) nebo fotbal. Volnočasové aktivity si
děti vybírají buď sami, nebo se zúčastňují aktivit, které jsou organizovány pracovnicemi. Jednou do
měsíce pořádají tzv. debaťák, kde si klienti sami navrhují, co by v příštím měsíci chtěli dělat. NZDM
navštěvují většinou chlapci a z 90 % se jedná o romské děti, což dle slov pracovnic někdy odrazuje
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děti z majority od další návštěvy. Činnost zařízení je inzerována ve všech základních školách, nejvíc
ho ale pochopitelně znají žáci v nejbližší ZŠ Masarykova. Služba NZDM je poskytována anonymně,
není tedy ze strany pracovnic možné spolupracovat ani se školou, ani s rodiči dítěte, pokud o to dítě
vysloveně samo nežádá.
Dalším zařízením, které částečně nabízí dětem volnočasové aktivity, ale primárně je určeno na
doučování, je také pod Charitu patřící klub Zeferino, se sídlem na ZŠ Masarykova. Služba je
zaměřena vysloveně na děti z romských rodin a z rodin v nepříznivé sociální situaci a primárně jí
využívají žáci ze ZŠ Masarykova, ale ve výjimečných případech také středoškoláci, kteří potřebují
pomoct s učením nebo žáci z jiných škol. Volnočasové aktivity zahrnují taneční a výtvarnou dílničku,
ale děti můžou trávit čas i společnými hrami, když si udělají úkoly a odpoledne čekají na vyzvednutí
rodičem.
Posledním zařízením, které nabízí volnočasové aktivity pro cílovou skupinu je klub Rock Solid Centra
Valašské Meziříčí Akvárko. Nejedná se o registrovanou sociální službu, proto jsou financováni
především ze sponzorských darů, ale fungují na podobných principech. Akvárko se nachází v
bezprostřední blízkosti SVL Zašovská a v době výzkumu pracovali na tomto místě asi dva měsíce,
takže fungovali, i z důvodu nedostatečného zabezpečení prostor, v určitém provizorním režimu.
Dvakrát týdně nabízejí prostor na setkávání u rukodělných činností, her, filmů nebo diskuzí - ve čtvrtek
od 16:00 pro mladší děti od 10 let a v pátek podvečer pro mládež. V minulosti fungovali také v ZŠ
Masarykova, ale do nových prostor jim chodí víc dětí, protože je to blíž a rodiče je tam spíše pustí, i
když je venku tma. Snaží se nedublovat svojí činnost s NZDM a spíše se doplňovat, proto také
začínají svojí činnost později, také se společně domlouvají na náplni a obsahu preventivních
programů, aby děti případně neslyšely ze všech stran stejná témata (N17).
Děti z lokalit, dle komunikačních partnerů, družiny a zájmové aktivity nabízené školou spíše
nevyužívají. Limitem jsou primárně finanční prostředky, které rodina na tyto aktivity musí vydat „navíc“,
na druhé straně bylo v cílové skupině také identifikováno dítě, které pravidelně dochází do ZUŠ na
lekce hry na kytaru. Mezi sledovanými dětmi byl populární sborový zpěv v ZŠ Masarykova, který
přijela podpořit také Ida Kelarová a byl proto nabízen i dětem z jiných základních škol. Její účast se
však postupně ze sboru vytratila, protože se, dle komunikačních partnerů, postupně snižoval počet
dětí, které docházely pravidelně. Podle většiny rodičů z lokalit ohrožených SV, jejich děti chodí
nejčastěji na ZŠ Masarykova a tam některé kroužky navštěvují. Nejde pouze o to, že jsou tam pro ně
kroužky finančně dostupné (ve srovnání se SVČ nebo ZUŠ), ale také o to, že je pro rodiče důležité,
aby si dítě vybralo něco, co ho opravdu baví. V případě, že ho to tam bavit přestane, rodič na
docházce nijak netrvá. Tyto děti nenavštěvují družinu zpravidla proto, že je někdo z rodiny v
domácnosti a dítě si může rovnou po skončení vyučování vyzvednout a nemusí platit ani za obědy ve
škole. Druhým důvodem proč děti nechodí do družiny, bude pravděpodobně fakt, že po skončení
vyučování 25-30 dětí pravidelně dochází na doučování do Zeferina, kde je o ně postaráno - z pohledu
rodičů bezplatně. Nela (32) nám to shrnula následovně: „Kluci chodí na Masaryčku, do družiny
nechodí, ti starší do hudebky a do Zastávky - tam chodí každý den, tak se jim tam musí líbit - hlavně ty
nástroje. Mladší chodí do Zeferina, na obědy chodit nechtějí, že by si nevybrali, i když by jim to
sociálka zaplatila.” Někteří rodiče ale zastávali také názor, že do Zeferina chodí příliš mnoho dětí a
proto tam snáz dochází ke konfliktům mezi nimi, čemuž se rodiče chtějí vyhnout a proto tam děti
nepřihlásili. Většina rodičů znala a věděla, že jejich dítě navštěvuje i NZDM nebo Akvárko a
považovali to za vhodný způsob trávení volného času.
Jakým způsobem se rodiče a někteří žáci dívají na dostupnost a přístupnost vzdělávání ve svém
městě, bude popsáno v následující části.

4.4. Dostupnost vzdělávání a zkušenosti s ním z pohledu obyvatel lokalit
ohrožených sociálním vyloučením
Tato část je zaměřena na faktické ale i domnělé bariéry, kterým cílová skupina (tedy obyvatelé v SVL,
Romové a sociálním vyloučením ohrožení obyvatelé města) ve vzdělávání v hlavním vzdělávacím
proudu čelí a na druhé straně na možnosti, jaké mají tyto bariéry překonat. Zároveň také do jaké míry
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tyto možnosti využívají. Nejde jen o fyzickou, ale také o finanční a sociální dostupnost a také
vnímanou přístupnost pracovníků a pracovnic mateřských a základních škol z pohledu rodičů ze SVL.

4.4.1. Sociálně znevýhodnění obyvatelé a předškolní vzdělávání
Co se týká prostorové dostupnosti, jak ukazuje mapa č. 4, mateřské školy jsou relativně dobře
prostorově dostupné, a i když na sídlišti kolem ZŠ Masarykova žádná není, vzdálenosti ve městě
nejsou tak velké, že by to pro rodiče představovalo nějakou výraznější překážku. Ukázalo se, že
vzdálenost není hlavním a rozhodujícím kritériem konkrétní volby MŠ cílovou skupinou - například děti
z Azylového domu (E na mapě č. 4) by to měly nejblíže do MŠ Štěpánov. Vzhledem k tomu, že se do
města přistěhovaly až po začátku školního roku, tak i když dítěti už bylo pět let a muselo někam
nastoupit, chodí nakonec do MŠ Vyhlídka, protože v MŠ Štěpánov už byla naplněna kapacita. Rodiče
z jiných míst, se kterými jsme mluvili, buď už neměli děti předškolního věku, nebo navštěvovali MŠ
Seifertova a dokonce i z domu na Zašovské, MŠ Štěpánov. Důvodem bylo to, že mají starší dítě na
Hlucháku (přes silnici od ZŠ Šafaříkova, na mapě není, protože se jedná o speciální školu a ta nebyla
předmětem Analýzy).
Mapa č. 4.: Školská zařízení a jejich poloha ve vztahu k místem ohroženým SV (Zdroj: Analýza, 2017, s.9, ořezáno)

Vysvětlivky: a - panelák Zašovská, b - bytové domy Schlattauerova, c - domky Jičínská, d - ubytovna Kpt. Zavadila - „za
Pracákem” e - Azylový dům pro matky s dětmi, (f - dětský domov)

Většina komunikačních partnerů a partnerek uváděla, že jejich starší děti do školek nechodily,
většinou z důvodu, že se maminky chtěly starat o děti samy. Maminky dětí předškolního věku ale už
mluvily zcela samozřejmě o tom, že své dítě do nějaké školky dají, i když čtyřleté děti jim na to
připadaly ještě příliš malé a většinou zatím ani neuvažovaly, o žádné konkrétní mateřské škole.
Nejblíže k Zašovské a Schlattauerove je MŠ Seifertova a MŠ Křižná, které byly rodiči hodnoceny jako
bezproblémové. Samotná volba konkrétní MŠ, byla ale nakonec dle slov řady rodičů, ovlivněna nejen
vzdáleností od místa bydliště, ale také tím, kterou základní školu navštěvuje starší sourozenec.
Co se týká finanční zátěže, kterou představuje dítě v MŠ, „školkovné” se v závislosti na konkrétní MŠ
liší, v MŠ Křižná je to například 480 Kč na měsíc a v MŠ Seifertova 390 Kč na měsíc. Žádný z rodičů
ale neuvedl, že by to pro ně byl důvod, proč si školku vybrali. V speciálních třídách je docházka
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bezplatná, v době po pátém roku také, po doložení pobírání dávek v HN je „školkovné” odpuštěno.
Jediným pravidelným výdajem se tak stávají obědy, MŠ Štěpánov pobírá například dotace na obědy
pro dvě děti, z MŠ Vyhlídka mluvily o tom, že se z Kraje ptali někdy v minulosti na zájem, ale pak už
se nic nedělo. I pro MŠ ale představují dotace na obědy další administrativní zátěž, kterou by podle
nich měla na sebe vzít „sociálka”. Co se týká výletů, divadel a dalších nadstandardních aktivit v MŠ,
děti, kterých rodiče si je nemůžou dovolit, se jich buď neúčastní, nebo jim některé aktivity platí přes
občanský spolek, který mají například u MŠ Štěpánov a ostatní rodiče se do něj skládají sumou 600
Kč ročně. Také se na školky výjimečným způsobem ve srovnání s maminkami ze SVL dívají maminky
z azylového domu: „děcka mi chodily do školky od dvou let, měly jsme školku přímo v azyláku a pak
také na vesnici, kde jsme bydleli, ale to byla taková rodinná školka a tam to bylo takové ’donést
cukroví, upéct, pomoct, poskládat, uspořádat, zorganizovat, něco nakoupit’, to je pro mě nereálné, za
prvé časově kvůli tomu, že mám hodně dětí a za druhé finančně.” (Eva, 35) To by mohlo také obecněji
vysvětlovat, proč se rodiče sociálně slabých dětí spíše nezúčastňují aktivit pořádaných školkami.
Zároveň se ale podle ředitelek zajímají o to, co dítě ve školce dělá a jak se tam má a s učitelkami si o
tom povídají. Z pocitového hlediska jsme se nesetkali s tím, že by se maminky nebo děti ve školce
necítily dobře a veškeré případy nespokojenosti jsou ředitelkami a učitelkami okamžitě řešeny.

4.4.2. Zkušenosti se základními školami a jejich dostupnost
V základních školách je situace z pohledu rodičů výrazně rozmanitější a ne vždy hodnocena kladně,
na druhé straně je ale určitě pro rodiče snazší verbalizovat důvody nespokojenosti, než to, s čím jsou
spokojení. Většina rodičů se vyjádřila, že nemá se školou, kam jejich děti chodí, žádný problém, z
pochopitelných důvodů tyto pohledy zaznívají v této analýze jen částečně a zaměřuje se na to, co pro
rodiče v souvislosti se školami představovalo problém nebo komplikaci. Zároveň také nechává zaznít
ty, co dobře ilustrují převládající pohled. Z hlediska prostorové dostupnosti jsou všechny základní
školy relativně blízko u sebe - v centru města. Děti ze vzdálenějších částí města sice musí do školy
dlouho dojíždět, nebo docházet, ale nepředstavuje to pro ně až tak velký problém, protože spojení
MHD je v ranních hodinách dostatečné, zastavuje u každé školy a navíc je bezplatné. Ve zkoumaném
terénu bylo zjištěno, že rodiče si nevybírají školu pro své dítě primárně na základě spádové oblasti, a
že se tento aspekt významným způsobem odráží na nízké naplněnosti ZŠ Masarykova a s tím
spojeným zvýšeným poměrným zastoupením žáků se SZ v ní. Reálné rozdělení jednotlivých lokalit,
ohrožených sociálním vyloučením do spádových oblastí jednotlivých škol, je vidět v tabulce č. 8.
Tabulka č. 8: SVL a spádové oblasti.

Spádová
oblast
Kam
chodí

Kpt.
Zavadila

Azylový
dům

Dětský
domov

Zašovská

Schlattauerova

Jičínská

ZŠ Masarykova

ZŠ Křižná

ZŠ
Masarykova

ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

ZŠ Masarykova/
ZŠ Křižná

ZŠ Masarykova/
ZŠ Křižná

ZŠ
Masarykova

ZŠ Masarykova

ZŠ Žerotínova

Mezi romskými obyvateli lokalit ohrožených sociálním vyloučením byly zjištěny dva typy pohledů na
školu, kam chtějí dát svoje dítě. Vzhledem k tomu, že je ZŠ Masarykova vnímána jako „romská škola”,
buď tam svoje dítě dají, protože jí oproti jiným školám vnímají pro své dítě bezpečně, nebo si naopak
zakládají na tom, že tam své děti v žádném případě nedají, „aby se nechytly nějaké party - není
problém s učiteli, ale s dětmi tam." (Petr, 35) Tyto „party” dětí byly taky důvodem, proč syna na ZŠ
Masarykovu nedala také Marie (28): „ne kvůli tomu, že by tam bylo moc Romů, ale že se tam dělají
party, které si z dětí dělají poskoky, a nechtěla jsem, aby do něčeho spadnul. Zvažovala jsem to,
protože je to nejblíž, ale i ostatní mi řekli, ať to nedělám - chodí tam polovina děcek odsud a to ty
problémové..." Zdá se, že vnímaní bezpečného prostředí rodiči, je v tomto ohledu velmi relativní. Jiná
ne-romská maminka má na Masarykově stejně starou dceru a se školou byla, až na angličtinu, velmi
spokojená.
To, že si rodiče ze SVL vybírají mezi ZŠ Křižná a ZŠ Masarykova podle toho, jestli od školy očekávají
spíše bezpečné prostředí, nebo důraz na výsledky je také ovlivněno jejich vlastní zkušeností se
základní školou - pokud sami chodili na majoritní základní školu, kde byli jediní Romové ve třídě a cítili
se diskriminováni, nechtějí tomu vystavovat své dítě (i když z hlediska vztahů mezi dětmi může být
Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní
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dnes situace na dané škole jiná) a dají ho na školu, kde vědí, že bude „mezi svými”, zvlášť když tam
mají sourozence, bratrance či sestřenice. Na druhé straně pokud slyšeli ve svém okolí, že se tam
vytvářejí nějaké „šikanující partičky” (bez ohledu na to, jestli se to tam reálně děje) nebo tuší, že dítě
nebude tak připravené na další vzdělávání jako z jiných škol, hledají jiné řešení. Kumulace sociálního
znevýhodnění a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami představuje pedagogický oříšek, i když
se děje v menších skupinách žáků, chybí tam totiž motivovaní „tahouni”, kteří by tu třídu jako celek
posouvali dál (N21). Ke kumulaci těchto žáků ale dochází proto, že majoritní rodiče ze spádové oblasti
si volí z různých obav jiné školy (často ZŠ Žerotínova, kde jim mělo na školní rok 2017/18 k zápisu
spádově přijít 42 dětí a přišlo jich 67). Tyto obavy a předsudky se naplno projevily už v prvních
momentech, když se začalo mluvit o tom, že ZŠ Masarykova otevře Montessori třídu: „jakože naše
děti mají chodit do školy s nima? Že se budou potkávat o přestávkách, v družině a na obědě? Tak to
ne-e." (ZŠ4) Po otevření Montessori třídy však už tyto otázky nikdo neřešil a děti a rodiče se bez
problémů setkávají.
V terénu bylo také zjišťováno, proč děti z azylového domu a z ubytovny na třídě Kpt. Zavadila chodí
na ZŠ Masarykova a ne na ZŠ Žerotínova, kterou mají spádovou, nebo kteroukoliv jinou bližší školu.
Dle jejich slov jim bylo řečeno, že „na Žerotínce bych se nedoplatila, Masaryčka opravdu nevyžaduje...
já jsem tam zatím neplatila fakt nic, na Vyhlídce, když byl kluk, tak tam bylo nějakých 600 korun na
výtvarní potřeby a to měli barvy svoje, všechno svoje... ale tam se kupovaly i pracovní sešity a to
normálně hmotka proplatí, když jim dáte potvrzení, ale z Vyhlídky ne, tam jsem to musela všechno
koupit sama a to už pak neproplatí, protože řeknou, že jste měla peníze" (Eva 35).
Co se ZŠ Křižné týče, jeví se pro některé rodiče také jako finančně náročnější. Dalším důvodem, proč
si nakonec pro děti zvolili ZŠ Masarykovu, i když je od jejich bydliště daleko, je, že u starších dětí měly
zkušenosti s jinými školami, kde nebyly úplně spokojené a také to, že na ZŠ Masarykovu kdysi chodily
samy a znají jak ředitele, tak většinu pedagogů a pedagožek. ZŠ Křižnou a Vyhlídku tyto maminky
hodnotily jako „nejtěžší školy” ve městě: „dcera byla na Vyhlídce jen chvilku, ale říká se, že tam ty třídy
mají rozdělené na premianty a ty slabší" (Tamara 27). Názor, že děti na Vyhlídce „škatulkují” zazněl
také od jiné maminky ze Zašovské, u které to bylo poté důvodem změny školy na Šafaříkovu - teď je
spokojená.
Obecně se dá říct, že děti ze SVL navštěvují hlavně dvě školy, o jedné z nich rodiče říkají, že je
nejtěžší a zároveň nejlepší ve městě a pro své dítě si neumí představit lepší start školní docházky, o
druhé zase, že je fajn, že děti můžou mít zpomalené studium a chovají se tam k nim slušně. Z obou
těchto škol ale tito žáci pokračují minimálně na učební obory.
V závěru se zaměříme na způsoby podpory kvalitního společného vzdělávání na jednotlivých školách
a na vzájemnou spolupráci místních aktérů při jeho zajišťování.

4.5. Podpora efektivního a kvalitního společného vzdělávání všech dětí a
žáků a vzájemná spolupráce jednotlivých aktérů ve městě
Podpora dětí a žáků se SVP, se sociálním znevýhodněním a žáků ohrožených školním neúspěchem
má ve Valašském Meziříčí formu, která je daná rámcem z MŠMT. Na tomto místě bude shrnuto, co
školy využívají a co by využívat chtěly, ale z různých důvodů nemůžou a pozornost bude také
věnována místně specifickým možnostem podpory kvalitního vzdělávání prostřednictvím spolupráce
jednotlivých aktérů.
V mateřských školách se vyskytují jak děti se SVP, tak děti, které je možné považovat za sociálně
znevýhodněné spíše v omezené míře. Většina dětí se SVP je vzdělávaná ve speciálních třídách, s
několika individuálně integrovanými dětmi se pracuje dle doporučení příslušného SPC. Především v
případě odkladů, školky úzce spolupracují také s Poradnou. Jak SPC (Zlín, Kroměříž, Valašské
Meziříčí), tak PPP hodnotily ředitelky vesměs kladně, problematické bývá, než si rodič vůbec přizná,
že je s dítětem něco v nepořádku: „hodila by se nám pro školky ve městě psycholožka, která by s těmi
rodiči mluvila v těchto případech, přece jen by měla větší důvěru a vážnost než učitelka" (MŠ3).
Všechny školky mají zkušenosti s projekty a v současné době i se Šablonami (kromě MŠ Hrachovec),
ale administrativa s tím spojená je nad jejich síly a ředitelky by uvítaly někoho, kdo by jim s tím pomohl
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- oceňují práci lidí z Mikroregionu . Všechny školky mají navázanou určitou formu spolupráce
minimálně se svojí spádovou školou. ZŠ Masarykova sice žádnou vysloveně spádovou školku nemá
(kromě relativně vzdálené MŠ Bynina), ale i tak k nim děti z MŠ Jarcová (není příspěvková organizace
Města) a Seifertova chodí na keramiku. Školky v blízkosti SVČ Domeček využívají tam nabízené
kroužky nebo tělocvičnu. S neziskovými organizacemi spolupracuje především MŠ Seifertova a to
hlavně se sociálně-aktivizační službou Charity SASanky. V případě potřeby školky také spolupracují s
OSPODem, ať už na případových konferencích nebo u vyjádření pro soud u rozvádějících se rodičů.
Tabulka č. 9: Podpora žáků se SVP a sociálním znevýhodněním na základních školách34

AP

ŠA

Psycholog

Spec. Pedagog

Doučování

Obědy
zdarma

Křížná 167

3

1

0,5

0,4

64 žáků

9

Masarykova

7

1,0

-

1

Zeferino

5

Salvátor

1

0,5

-

-

-

15

Šafaříkova

8

2 x 0,5

0,8

0,3

36 žáků

5

Vyhlídka

3

0,5

-

-

26 žáků

3

Žerotínova

6

-

-

1

16 žáků

8

Křižná 782

4

-

-

12

-

0

Pro
sluchově
postižené

3

SP - 1

1

1

-

14

V tabulce č. 9 je základní přehled způsobů podpory na jednotlivých základních školách. Všechny školy
mají pro žáky se SVP na doporučení SPC a PPP asistenty pedagoga. Spolupráce je výrazná hlavně s
SPC Kroměříž a SPC Zlín. V obou případech je hodnoceno kladně, že není problém se domluvit na
všem, co k svojí práci pedagogové potřebují. Určitou nepříjemností jsou v případě Poradny dlouhé
35
čekací doby na vyšetření, vytíženost s novou Vyhláškou a také situace, kdy rodiče jdou do Poradny
bez vědomí školy, jen proto, že mají pocit, že dítě neprospívá a mohlo by mít s novým nastavením
nárok na nějaké úlevy (ZŠ6).
Téměř všechny základní školy mají ze Šablon také školní asistenty pro žáky ohrožené školním
neúspěchem. Na ZŠ Šafaříkova je využívali v prvních třídách, kde měli žáky, u kterých bylo zřejmé, že
budou potřebovat určitou podporu, ale neměli jí ještě přiznanou. Na ZŠ Vyhlídka je hlavní funkcí školní
asistentky děti začlenit - chodí i domů, třeba je i vodí do školy a podle ředitelky je důležité, že se mezi
ní a dětmi vytvořil vztah a získala si jak jejich důvěru, tak důvěru jejich rodičů. Na ZŠ Masarykova a ZŠ
Salvátor využívají školní asistentku tam, kde je právě potřeba. Na ZŠ Křižná pracuje školní asistent ve
školní družině. Na ZŠ pro sluchově postižené využívají pro začlenění žáků sociální pracovnici.
Zcela samostatnou kapitolou v diskuzi o školním poradenském pracovišti jsou psychologové a
speciální pedagogové. V případě psychologů, všichni ředitelé vědí o možnosti napsat si ho na
zkrácený úvazek ze Šablon. Zároveň jsou ale přesvědčeni, že to na jedné straně není velmi atraktivní
řešení pro psychology samotné (za podmínek půl úvazku na dva roky) a na druhé straně je problém
vůbec kvalifikované a schopné psychology najít. Na ZŠ Křižná pracuje školní psycholožka ze Šablon
na úvazek 0,5, která je zaměstnaná také v blízkém SPC, takže se jí daří oba úvazky skloubit. ZŠ
Šafaříkova zaměstnává také ze Šablon psycholožku na půl úvazku a část úvazku jí ještě doplácejí ze
svého rozpočtu. Ostatní ředitelé a ředitelky říkali, že buď vhodného a kvalitního psychologa nesehnali,
nebo by ho ve své škole neuživili a dělit se o něj s nějakou jinou školou by nepovažovali za praktické.
Co se týká speciálních pedagogů, mezi řediteli se liší nejen názory na to, jak moc je samostatnou
33
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Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,ve znění účinném od 1.
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pozici speciálního pedagoga potřeba, ale také na to, co by vlastně mělo být náplní jeho práce. Tato
škála vede od toho, že je možné využít vlastní pedagogy, kteří mají speciální pedagogiku ve své
aprobaci a po proškolení můžou vykonávat specifickou reedukační péči až po názor, že je potřeba mít
samostatného člověka, který je zároveň schopný vykonávat kvalifikované poradenství v oblasti
speciálních vzdělávacích potřeb a s nimi souvisejících podpůrných opatření.
Co se týká podpory žáků se sociálním znevýhodněním, další možností je doučování a bezplatné
obědy. Téměř všechny školy využily ze Šablon možnost doučování, u kterého je podmínkou, aby mezi
dětmi podpořenými doučováním byli také sociálně znevýhodnění žáci. Mezi žáky však o toto
doučování dle slov ředitelů a ředitelek velký zájem není. Dobré zkušenosti s doučováním žáků má ZŠ
Křižná. ZŠ Masarykova Šablony na doučování nevyužila, protože jejich žáky doučuje klub Zeferino,
kde je přihlášených až 70 dětí - ty mladší chodí pravidelně hned po skončení vyučování, starší chodí
podle potřeby, když se třeba chystá písemka, nebo si chtějí něco opravit. Charakteristická a důležitá je
úzká spolupráce mezi pedagogy a klubem, aby věděli, co je potřeba nejvíc procvičovat. Částečně
žákům pomáhají s učením také pracovnice nízkoprahu, ale nemělo by to být primární náplní jejich
práce. Bezplatné obědy jsou využívány také téměř ve všech školách, někde je podpořených žáků
výrazně méně než jsou odhadované počty sociálně znevýhodněných a důvodem je, že se rodiče
často stydí o pomoc požádat. Na ZŠ Salvátor na druhé straně nejde nevyhnutně o sociálně
znevýhodněné žáky, ale o více-početné rodiny v situaci, že mají ve škole více dětí a tato podpora
výrazně uleví jejich rodinnému rozpočtu.
Všechny školy v případě potřeby spolupracují se zřizovatelem, OSPOD, policií, ale také třeba
sociálními službami Charity - chodí do NZDM Zastávka na preventivní programy, využívají SASanky
jako prostřednice kontaktu mezi rodiči a školou nebo terénního sociálního pracovníka zlínského Arga,
kterého si pochvalovali nejen zástupci škol (i když si uvědomují jeho nevýhodnou pozici, když
některými z komunity už není považován za „jednoho z nich”), ale také samotní rodiče: „je to
stoprocentní chlap, který kdykoliv pomůže" (Petra, 32). S Rock solid centrem spolupracovala v
minulosti hlavně ZŠ Masarykova, v současné době, když už nemají ve škole sídlo, tato spolupráce
ustala, ale zvažují alespoň částečný návrat. Podstatnou roli ve školním ne/úspěchu dětí ale sehrávají
samotní rodiče a to, do jaké míry se o výsledky svých dětí zajímají, ale také do jaké míry cítí podporu
ze školy: „když po nich jen šlapou, tak jasně, že se jim do té školy chodit nechce, ale když jim řeknou,
jak je Pepíček šikovný nebo Emička pomohla spolužákovi, tak budou i ti rodiče ochotnější něco se
školou a pro školu dělat." (N2) Pro rodiče jsou také obecně příjemnější individuální konzultace o
výsledcích dítěte než hromadní třídní schůzky - od těch už některé školy z tohoto důvodu téměř
upouštějí.
Spolupráce jednotlivých aktérů ve městě je na dobré úrovni, všichni využívají možnosti, které se jim
nabízejí a vědí na koho se v jaké situaci obrátit.
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5. Hlavní zjištění a doporučení
Struktura místní vzdělávací sítě, děti, žáci, pedagogičtí pracovníci


Ve městě Valašské Meziříčí bylo identifikováno 6 míst ohrožených sociálním vyloučením, tři z
nich jsou domy s městskými byty, žádná z nich není vysloveně romská. Ve většině případů se
jedná o tzv. mikro-lokality, to znamená, že za sociálně vyloučené je možno považovat jen
několik rodin nebo bytů na dané adrese.



Místní vzdělávací síť města Valašské Meziříčí je dostatečně rozmanitá, pokrývající široké
spektrum speciálních požadavků i specifických vzdělávacích potřeb, které by děti a dospívající
mohli mít.



Ve městě Valašské Meziříčí se nachází 9 mateřských škol a 5 základních škol zřizovaných
Městem, jedna církevní škola a dvě školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.



Obsazenost školek v posledních letech spíše klesá, ale udržení naplněnosti je vyrovnáno
přijímáním dětí mladších tří let. Počet dětí ve školách za posledních deset let spíše roste.
Výjimkou byl rok 2009/10, kdy bylo ve školách téměř o padesát dětí méně než v roce 2008/09.
Všechny školy hlavního vzdělávacího proudu (kromě ZŠ Masarykova) mají v současnosti více
žáků, než měly před deseti lety. ZŠ Žerotínova a ZŠ Šafaříkova musely téměř losovat
přijímané děti a také navyšovat kapacitu, i když v jiných školách bylo místo.



ZŠ Masarykova trpí negativním obrazem Romů ve městě, který se odráží v dlouhodobě
klesajícím počtu žáků. V letošním roce otevřeli Montessori třídu a podařilo se jim touto
nabídkou oslovit také žáky z majority. Ke stabilizaci dostatečné naplněnosti všech škol a
dosažení rovnoměrného zastoupení sociálně znevýhodněných (a romských) žáků (a s tím
spojenou zvýšenou zátěží) napříč všemi základními školami se jako vhodná opatření jeví (1)
vyvíjet snahu o minimalizaci přijímání žáků do škol, které jsou mimo spádovou oblast jejich
bydliště a současně (2) omezit postupné zvyšování kapacity škol s již v současnosti vysokou
naplněností.



Ve školách částečně chybí dostatek pracovníků, kteří mohou vykonávat speciálněpedagogickou činnost a po proškolení reedukaci žáků se SVP. Spolupráce s asistenty
pedagoga a školními asistenty je hodnocena kladně.

Regionální a sociální dostupnost mateřských a základních škol


Všechny základní školy jsou obyvatelům SVL dobře dostupné - MHD ráno zastavuje při každé
škole a je bezplatná.



Z kapacitních důvodů MŠ ani ZŠ nemohou odmítnout žádné žáky, někdy jsou ale rodiče
upozorněni na finanční náročnost konkrétní školy a vybírají si jinou.



Děti z vyloučených lokalit chybí v mateřských školách (s výjimkou těch, co to mají povinně). V
základních školách je 5 % žáků se sociálním znevýhodněním, v mateřských školách jsou to
jenom 3 %. Romští žáci tvoří 6 % všech žáků ve školách, v MŠ jsou zastoupeni jen z 1 % - v
MŠ by mohlo být až 38 romských dětí ve věku 3-5 let, které zatím zůstávají doma.



Téměř všechny MŠ a ZŠ mají nějakou zkušenost se vzděláváním dětí a žáků se speciálněvzdělávacími potřebami, s asistenty pedagoga a se spoluprací s poradenskými zařízeními.



Mateřské a základní školy využívají pro své děti a žáky aktivity nabízené SVČ Domeček,
většinou se jedná o zpoplatněné kroužky, které si sociálně znevýhodnění rodiče nemohou
dovolit.

Specifika cílové skupiny - postoje rodičů a dětí


Rodiče považují své čtyřleté děti za příliš malé na to, aby chodily do školky, a také nechtějí
vynakládat další finanční prostředky, pokud jsou sami doma.



Rodiče ze sociálně vyloučených lokalit se rozhodují o výběru základní školy na základě
následujících faktorů: blízkosti školy k místu bydliště; školy, kam chodí starší sourozenec,
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vlastní zkušenosti se základní školou nebo referencí ze strany rodiny a blízkého okolí - slovně
předávané hodnocení jednotlivých škol.


Někteří romští rodiče si vybírají ZŠ Masarykova, protože jí považují za přátelskou a
bezpečnou pro své dítě. Jiní si vybírají ZŠ Křižná, protože tam vnímají větší důraz na kvalitu
vzdělávání.



Stále více sociálně slabých žáků navštěvuje družiny nebo kroužky nabízené školami zdarma.
Zpoplatněné kroužky si buď nemohou, nebo nechtějí dovolit.



Romští rodiče ve Valašském Meziříčí jsou často vyučeni a vyučení očekávají také od svých
dětí.

Připravenost zástupců mateřských a základních škol na společné vzdělávání


Všechny MŠ mají dostatečné kapacity, většina z nich letos přijímala i děti mladší tří let.



Objevuje se potřeba přenastavení normativů v MŠ, aby bylo možné pokrýt dvě učitelky i při
nižším počtu dětí na třídu.



Všechny státní školy jsou všem žákům otevřené a dostupné stejně, ani v církevní škole není
podmínkou přijetí katolická víra, Montessori třída na ZŠ Masarykova je zpoplatněna sumou
450 Kč měsíčně.



Všechny školy mají určitou spolupráci se svými spádovými školkami (kromě ZŠ Masarykova a
MŠ Bynina, důvodem je pravděpodobně velká vzdálenost), téměř všechny připravují nějaké
kurzy, setkávání a dny otevřených dveří pro předškoláky.



Všechny školy integrují nějaké žáky se SVP. ZŠ Šafaříkova a ZŠ Křižná mají školní
poradenské pracoviště rozšířené o speciálního pedagoga a psychologa, hodně žáků se SVP
je na ZŠ Masarykova z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách.



Mezi řediteli se objevuje různá míra ochoty podporovat sociálně-znevýhodněné žáky - někteří
odmítají tzv. diskriminaci naruby, jiní si uvědomují, že startovací čára těchto dětí je jinde, než
u zbytku a hledají cesty, jak školnímu neúspěchu zabránit.

Doporučení (pro lokální i systémovou úroveň)


Bylo by vhodné nastavit spádové oblasti MŠ tak, aby zohledňovaly místa s vyšším výskytem
sociálně vyloučených a zároveň zajistit, aby byly pro všechny obyvatele těchto lokalit dobře
dostupné.



Mateřské školy by ve spolupráci s neziskovými organizacemi mohly rozvíjet kompetence
rodičů a vytvářet situace, ve kterých by i děti mladší 5 let mohly ve školkách pobýt, aby rodiče
viděli, že se jim tam líbí a nemusí se o ně bát.



I navzdory možnosti odpuštění poplatku za návštěvu školky pro sociálně-znevýhodněné
rodiče, je školka spojená s vyšší finanční náročností, u které rodiče zvažují, jestli si jí právě
mohou dovolit. Je proto vhodné důsledně trvat na placení stravného a připomínat potřebu
zaplacení hned, jak nastane a ne až po nějaké době, kdy dluh přeroste do neúnosných
částek.



Začít diskusi na Kraji o nastavení vyšších normativů pro děti se SVP v mateřských školách,
tak aby bylo možné zaplatit na třídu dvě pedagožky na plný úvazek i při nižším počtu dětí.



Mateřské školy by mohly věnovat pozornost připravenosti na školní docházku hned, jak se
znevýhodněným dítětem přijdou poprvé do kontaktu a přispívat tak k prevenci školního
neúspěchu.



U zápisu na základní školy by se mohlo sledovat, kam a jak dlouho dítě chodilo do MŠ a podle
toho nastavit efektivní podpůrné mechanismy pro děti, které školku navštěvovaly jenom v
posledním roce.

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.

34



Na školách je dobré zvážit, v jakých momentech jsou potřeba jaké typy asistentů a hledat
trvalé možnosti jejich personálního a finančního zajištění, tak aby pozice byly atraktivní i pro
asistenty samotné.



U sociálně znevýhodněných dětí je potřeba od útlého věku podporovat zvídavost a zájem,
klást důraz na to, o co se zajímají a na základě toho tvořit individuální plány na jejich podporu.
Bylo by vhodné otestovat, jak pracují tyto děti při alternativních způsobech vzdělávání a
zvážit, jestli by pro ně nebyly přínosnější.



Specifické zájmy sociálně znevýhodněných dětí by mohly být podporovány v zájmovém a
neformálním vzdělávání, které je jim finančně a prostorově dostupné.



Školní neúspěch by neměl být považován za samozřejmou charakteristiku cílové skupiny, ale
měly by se hledat cesty, jak mu předcházet. Opakování třídy může mít svoje opodstatnění v
situaci, kde žák nemá, na čem stavět, ale nemělo by být samoúčelné a tudíž by mělo být
spojené s další interdisciplinární spoluprací mezi školou, neziskovkami, rodiči ale i žáky
samotnými.



Neziskové organizace by mohly navázat spolupráci se středními školami a spolupracovat na
odstraňování předčasných odchodů žáků z nich, podobným způsobem, jak funguje
intervenční centrum na ISŠ.



Bylo by vhodné hledat jiné možnosti financování psychologů a speciálních pedagogů, než
poskytují Šablony, protože ty jsou pro kvalifikované pracovníky demotivující.



Je potřeba hledat způsoby destigmatizace Romů ve městě, tak aby nebyli strašákem jako
spolužáci pro děti z majority.
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Přílohy
Příloha č. 1: Seznam dokumentů použitých při desk research
GAC. 2006. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této
oblasti. Praha: GAC, MPSV. Dostupné z: www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf.
Město Valašské Meziříčí. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o školských obvodech spádových základních škol.
Dostupné z: http://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=4671
Odbor školství, kultury a sportu MěÚ. 2017. Analýza a strategický záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy města Valašské Meziříčí na období 2017-2021. Valašské Meziříčí: Městský úřad. Dostupné z: www.
valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=30423.
Strategický plán rozvoje města Valašské Meziříčí 2014-2020 - Analytická
http://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=2849.

část.

Dostupné

z:

Webové prezentace jednotlivých škol a institucí, výroční zprávy, inspekční zprávy, školní vzdělávací programy
Úřad vlády České republiky. 2017. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2016. Praha: ÚV
ČR. https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Zprava-o-stavu-romske-mensinyza-rok-2016_1.pdf.
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Příloha č. 2: Mapa Romů36
Jakoubkova Mapa Romů znázorňuje, o kom se tradičně mluví, když se mluví o Romech (barva
doplněna).

36

Jakoubek, M. 2006. Přemýšlení (rethinking) „Romů” aneb „chudoba Romů” má povahu Janusovy tváře, s. 322-400 in
„Romové” v osidlech sociálního vyloučení ed. T. Hirt a M. Jakoubek. Plzeň: CAAT, s. 371.
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Příloha č. 3: Indikátory a checklisty
Název MŠ/datum: MŠ Valašské Meziříčí, Hrachovec 210 / 1.11.2017
Kapacita/naplněnost MŠ: 28/25
B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných dětí (MŠ)
1B.
2B.
3B.

Stav k
1.11.2017
0
0
0

Počet sociálně znevýhodněných dětí
Počet dětí se SVP
Počet sociálně znevýhodněných dětí, u kterých je předpoklad, že budou MŠ navštěvovat déle než 1 povinný rok

POZNÁMKA

Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
3C. Je ve škole k dispozici školní asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či
postižení)
6C.

ANO

ČÁSTEČNĚ
-

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

NE
x

POZNÁMKA

x

kroužky nenabízejí

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.

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

D) Checklist – Inkluzivita škol
3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

5D.

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání
Na škole je pracovník, který absolvoval DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP)
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)

8D.
10D.

S SPC nepřicházejí vůbec
do kontaktu, s PPP
spolupráce bez
problémů.

x

ANO
x

ČÁSTEČNĚ
-

NE

POZNÁMKA
nejsou potřeba

x
x

x

-

x
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11D.

12D.

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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy

x

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

MŠ má jen tři
pedagogické pracovnice.

x

Název MŠ/datum: MŠ Valašské Meziříčí, Kraiczova 362 /1. 11. 2017
Kapacita/naplněnost MŠ: 84/84
B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných dětí (MŠ)
1B.
2B.
3B.

Stav k
1.11.2017
0
1
0

Počet sociálně znevýhodněných dětí
Počet dětí se SVP
Počet sociálně znevýhodněných dětí, u kterých je předpoklad, že budou MŠ navštěvovat déle než 1 povinný rok

POZNÁMKA

Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
3C. Je ve škole k dispozici školní asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či
postižení)
6C.
ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

ANO

ČÁSTEČNĚ
-

NE
x

POZNÁMKA

NE

POZNÁMKA

x

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.

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

D) Checklist – Inkluzivita škol
3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy

x

ANO
x

ČÁSTEČNĚ
-

x
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ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

5D.
8D.
10D.
11D.

12D.

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání
Na škole je pracovník, který absolvoval DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP)
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)
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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy

x

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

x

-

x

-

x

x

Název MŠ/datum: MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 768 / 1. 11.2017
Kapacita/naplněnost MŠ: 84/84
B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných dětí (MŠ)
1B.
2B.
3B.

Stav k
1.11.2017
1
1
1

Počet sociálně znevýhodněných dětí
Počet dětí se SVP
Počet sociálně znevýhodněných dětí, u kterých je předpoklad, že budou MŠ navštěvovat déle než 1 povinný rok

POZNÁMKA

Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
3C. Je ve škole k dispozici školní asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či
6C. postižení)
ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

ANO

ČÁSTEČNĚ
-

NE
x

POZNÁMKA

x

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.

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

x
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společných informačních setkání

D) Checklist – Inkluzivita škol
3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy

ANO
x

ČÁSTEČNĚ
-

4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

x

5D.

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání
Na škole je pracovník, který absolvoval DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP)
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)
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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy

-

8D.
10D.
11D.

12D.

x

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

POZNÁMKA
nejsou potřeba

x

-

x

NE

x

-

x

Název MŠ/datum: MŠ Valašské Meziříčí, Podlesí 234 / 1. 11. 2017
Kapacita/naplněnost MŠ: 53/48
B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných dětí (MŠ)
1B.
2B.
3B.

Stav k
1.11.2017
1
0
0

Počet sociálně znevýhodněných dětí
Počet dětí se SVP
Počet sociálně znevýhodněných dětí, u kterých je předpoklad, že budou MŠ navštěvovat déle než 1 povinný rok

POZNÁMKA

Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
3C. Je ve škole k dispozici 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

ANO

ČÁSTEČNĚ
-

NE
x

POZNÁMKA

x
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postižení)
ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.

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

D) Checklist – Inkluzivita škol
3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

5D.

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání
Na škole je pracovník, který absolvoval DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP)
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)
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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy

8D.
10D.
11D.

12D.

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

S SPC nepřicházejí vůbec
do kontaktu, s PPP
spolupráce bez
problémů.

x

ANO
x

ČÁSTEČNĚ
-

NE

POZNÁMKA
Nejsou potřeba.

x
x

-

x

x

x

-

x

Název MŠ/datum: MŠ Valašské Meziříčí, Seifertova 160 / 1. 11. 2017
Kapacita/naplněnost MŠ: 170/166
B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných dětí (MŠ)
1B.
2B.

Počet sociálně znevýhodněných dětí
Počet dětí se SVP

Stav k
1.11.2017
10
30

POZNÁMKA
28 ve 2 spec. třídách
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3B.

Počet sociálně znevýhodněných dětí, u kterých je předpoklad, že budou MŠ navštěvovat déle než 1 povinný rok

Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
3C. Je ve škole k dispozici školní asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či
6C. postižení)

ANO
x

ČÁSTEČNĚ
-

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

NE

POZNÁMKA

x

"Upustili jsme od nich,
inspekce to nerada vidí."

NE

POZNÁMKA

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.

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

D) Checklist – Inkluzivita škol
3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy

x

ANO
x

ČÁSTEČNĚ
-

4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

x

5D.

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání
Na škole je pracovník, který absolvoval DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP)
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)
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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy

x

8D.
10D.
11D.

12D.

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

x

-

x

v rámci ŠVP

x

-

x
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Název MŠ/datum: MŠ Valašské Meziříčí, Štěpánov 658 / 1. 11. 2017
Kapacita/naplněnost MŠ: 140/137
B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných dětí (MŠ)
1B.
2B.
3B.

Stav k
1.11.2017
4
5
2

Počet sociálně znevýhodněných dětí
Počet dětí se SVP
Počet sociálně znevýhodněných dětí, u kterých je předpoklad, že budou MŠ navštěvovat déle než 1 povinný rok

POZNÁMKA

Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
3C. Je ve škole k dispozici školní asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či
6C. postižení)
ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

ANO

ČÁSTEČNĚ
-

NE
x

POZNÁMKA
občanský spolek může
sociálně slabým rodičům
přispět na akce

x

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.

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

D) Checklist – Inkluzivita škol
3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

5D.

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání
Na škole je pracovník, který absolvoval DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP)
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)
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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy

8D.
10D.
11D.
12D.

x

ANO
x

ČÁSTEČNĚ
-

NE

POZNÁMKA

x
x

-

x

x

x

x
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ANO, pokud výměna zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami
v Česku/zahraničí
ČÁSTEČNĚ, pokud výměna zkušeností probíhá na úrovni domovské školy

Název MŠ/datum: MŠ Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419 / 1. 11. 2017
Kapacita/naplněnost MŠ: 224/207
B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných dětí (MŠ)
1B.
2B.
3B.

Stav k
1.11.2017
6
1
3

Počet sociálně znevýhodněných dětí
Počet dětí se SVP
Počet sociálně znevýhodněných dětí, u kterých je předpoklad, že budou MŠ navštěvovat déle než 1 povinný rok

POZNÁMKA

Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
3C. Je ve škole k dispozici školní asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či
6C. postižení)

ANO

ČÁSTEČNĚ
-

NE
x

POZNÁMKA

NE

POZNÁMKA

x

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.

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

D) Checklist – Inkluzivita škol
3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
4D.
5D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání

x

ANO
x

ČÁSTEČNĚ
x
-

x
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8D.
10D.
11D.

12D.

Na škole je pracovník, který absolvoval DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti
inkluze ve vzdělávání (např. práce s dítětem se SVP)
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)
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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy
ANO, pokud výměna zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami
v Česku/zahraničí
ČÁSTEČNĚ, pokud výměna zkušeností probíhá na úrovni domovské školy

x

-

x

x

-

x
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Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 750/667
B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných žáků (ZŠ)
1B. Odhad počtu sociálně znevýhodněných žáků
3B. Odhad počtu romských žáků
6B. Počet žáků, kteří předčasně ukončili ZŠ v uplynulém školním roce (v jakém ročníku)
7B. Počet sociálně znevýhodněných žáků, kteří navštěvují družiny v aktuálním školním roce
8B. Počet žáků za poslední tři roky, které škola odmítla z jiných než kapacitních důvodů
Počet žáků, kteří za poslední tři roky v průběhu povinné školní docházky odešli do systému speciálního vzdělávání
9B.
(do bývalé praktické školy, speciální školy či třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona)
10B. Počet žáků, kteří v uplynulém školním roce v průběhu povinné školní docházky přestoupili na jinou „běžnou“ ZŠ
12B. Počet žáků se SVP (speciálně-vzdělávacími potřebami) / z toho IVP (individuálně vzdělávací plán)
13B. Počet sociálně znevýhodněných žáků s IVP
14B. Počet (podíl) žáků se SVP v 1. stupni PO (podpůrných opatření)
15B. Počet (podíl) žáků se SVP ve 2. a 3. stupni PO (podpůrných opatření)
16B. Počet (podíl) žáků se SVP ve 4. a 5. stupni PO (podpůrných opatření)
18B. Počet žáků, kteří opakovali ročník ŽŠ v uplynulém školním roce
19B. Počet žáků, záškoláků (počet neomluvených hodin více než 20) v uplynulém školním roce
20B. Počet žáků podpořených obědy zdarma v aktuálním (případně uplynulém) školním roce
21B.

Počet sociálně znevýhodněných žáků ze žáků podpořených doučováním

22B.

Počet (podíl) žáků, kteří potřebují podporu z důvodu odlišného kulturního prostředí v rodině žáka, omezené
znalosti vyučovacího jazyka a/nebo jiných životních podmínek v rodině žáka (např. sociální vyloučení, výrazná
chudoba) (diagnostikované ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC)

Stav k
27. 11. 2017

POZNÁMKA

10
46
0
4
0
2
2
69/36
0
26
33
0
0
0
0
3 ze 32

Bude od ledna
2018

0
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Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 750/667
Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
ANO
ČÁSTEČNĚ
NE
POZNÁMKA
1C.

2C.

Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce), které je
rozšířeno o speciálního pedagoga nebo o školního psychologa
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 sociálně patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů i vymezení role
třídního učitele
ČÁSTEČNĚ, pokud je součástí funkčního plánu sociálně patologických jevů podpora praktických dovedností učitelů nebo
vymezení role třídního učitele

3C.

Je ve škole k dispozici 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
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance
či postižení)

6C.

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

x

x

x
x
x
x

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.
8C.

9C.

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

Škola má učitele, který absolvoval akreditovaný program finanční gramotnosti
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

x
x

x

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa
ČÁSTEČNĚ, pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního psychologa
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
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10C.
11C.
12C.

Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ
a jejich rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání
Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách
nanečisto)

x
x
x
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Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 750/667
Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
D) Checklist – Inkluzivita škol

ANO

ČÁSTEČNĚ

NE

1D.

Má škola výběrovou třídu

x

2D.

Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona

x

3D.

Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy

4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

5D.

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání

x

6D.

Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka

x

7D.

Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání
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))
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)
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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy

9D.
10D.
11D.
12D.

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

POZNÁMKA

x
x

x
x
x
x
x

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)
13D.

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro děti i pro dospělé
ČÁSTEČNĚ, pokud na škole probíhají kroužky pro děti nebo pro dospělé

x

14D.

ZŠ přijímá všechny žáky ze spádové oblasti

x

15D.

Škola přijímá všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)

x
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Název ZŠ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Valašské Meziříčí Masarykova 291, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 700/135
B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných žáků (ZŠ)
1B. Odhad počtu sociálně znevýhodněných žáků
3B. Odhad počtu romských žáků
6B. Počet žáků, kteří předčasně ukončili ZŠ v uplynulém školním roce (v jakém ročníku)
7B. Počet sociálně znevýhodněných žáků, kteří navštěvují družiny v aktuálním školním roce
8B. Počet žáků za poslední tři roky, které škola odmítla z jiných než kapacitních důvodů
Počet žáků, kteří za poslední tři roky v průběhu povinné školní docházky odešli do systému speciálního vzdělávání
9B.
(do bývalé praktické školy, speciální školy či třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona)
10B. Počet žáků, kteří v uplynulém školním roce v průběhu povinné školní docházky přestoupili na jinou „běžnou“ ZŠ
12B. Počet žáků se SVP (speciálně-vzdělávacími potřebami) / z toho IVP (individuálně vzdělávací plán)
13B. Počet sociálně znevýhodněných žáků s IVP
14B. Počet (podíl) žáků se SVP v 1. stupni PO (podpůrných opatření)
15B. Počet (podíl) žáků se SVP ve 2. a 3. stupni PO (podpůrných opatření)
16B. Počet (podíl) žáků se SVP ve 4. a 5. stupni PO (podpůrných opatření)
18B. Počet žáků, kteří opakovali ročník ŽŠ v uplynulém školním roce
19B. Počet žáků, záškoláků (počet neomluvených hodin více než 20) v uplynulém školním roce
20B. Počet žáků podpořených obědy zdarma v aktuálním (případně uplynulém) školním roce

21B.

Počet sociálně znevýhodněných žáků ze žáků podpořených doučováním

22B.

Počet (podíl) žáků, kteří potřebují podporu z důvodu odlišného kulturního prostředí v rodině žáka, omezené
znalosti vyučovacího jazyka a/nebo jiných životních podmínek v rodině žáka (např. sociální vyloučení, výrazná
chudoba) (diagnostikované ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC)

Stav k
20.10.2017
23
75
3
0
0
1

POZNÁMKA

přibližně
osmý

16
29 / 21
4
2
27
0
5
4
23

0z0

Žáci se doučují
v Zeferinu,v
odpoledních
hodinách se
vyučující věnují
pedagogické
intervenci na
základě Doporučení
ŠPZ

7
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Název ZŠ : Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 750/667
Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Valašské Meziříčí, Masarykova 291, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 700/135

Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
ANO
ČÁSTEČNĚ
NE
POZNÁMKA
1C.

2C.

Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce), které je
rozšířeno o speciálního pedagoga nebo o školního psychologa
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

x

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

3C.

Je ve škole k dispozici 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
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance
či postižení)

6C.

x

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

x
x
x
x

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.
8C.

9C.

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

Škola má učitele, který absolvoval akreditovaný program finanční gramotnosti
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

x
x

x

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa
ČÁSTEČNĚ, pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního psychologa
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
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10C.
11C.
12C.

Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ
a jejich rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání
Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách
nanečisto)

x
x
x

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.
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Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Masarykova 291, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 750/667
Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
D) Checklist – Inkluzivita škol

ANO

ČÁSTEČNĚ

NE

od září 2017
Montessori třída

1D.

Má škola výběrovou třídu

2D.

Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona

3D.

Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy

4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

5D.

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání

6D.

Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka

x

7D.

Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání
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))
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)
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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy

x

9D.
10D.
11D.
12D.

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

POZNÁMKA

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)
13D.

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro děti i pro dospělé
ČÁSTEČNĚ, pokud na škole probíhají kroužky pro děti nebo pro dospělé

14D.

ZŠ přijímá všechny žáky ze spádové oblasti

x
x
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15D.

Škola přijímá všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)

x

Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 550/547
B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných žáků (ZŠ)
1B. Odhad počtu sociálně znevýhodněných žáků
3B. Odhad počtu romských žáků

Stav k
27.11.2017
20-30
3

6B.

Počet žáků, kteří předčasně ukončili ZŠ v uplynulém školním roce (v jakém ročníku)

0

7B.

Počet sociálně znevýhodněných žáků, kteří navštěvují družiny v aktuálním školním roce

2

8B.

0

10B.
12B.

Počet žáků za poslední tři roky, které škola odmítla z jiných než kapacitních důvodů
Počet žáků, kteří za poslední tři roky v průběhu povinné školní docházky odešli do systému speciálního vzdělávání
(do bývalé praktické školy, speciální školy či třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona)
Počet žáků, kteří v uplynulém školním roce v průběhu povinné školní docházky přestoupili na jinou „běžnou“ ZŠ
Počet žáků se SVP (speciálně-vzdělávacími potřebami) / z toho IVP (individuálně vzdělávací plán)

13B.

Počet sociálně znevýhodněných žáků s IVP

14B.
15B.
16B.
18B.
19B.
20B.
21B.

Počet (podíl) žáků se SVP v 1. stupni PO (podpůrných opatření)
Počet (podíl) žáků se SVP ve 2. a 3. stupni PO (podpůrných opatření)
Počet (podíl) žáků se SVP ve 4. a 5. stupni PO (podpůrných opatření)
Počet žáků, kteří opakovali ročník ŽŠ v uplynulém školním roce
Počet žáků, záškoláků (počet neomluvených hodin více než 20) v uplynulém školním roce
Počet žáků podpořených obědy zdarma v aktuálním školním roce
Počet sociálně znevýhodněných žáků ze žáků podpořených doučováním
Počet (podíl) žáků, kteří potřebují podporu z důvodu odlišného kulturního prostředí v rodině žáka, omezené
znalosti vyučovacího jazyka a/nebo jiných životních podmínek v rodině žáka (např. sociální vyloučení, výrazná
chudoba) (diagnostikované ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC)

9B.

22B.

POZNÁMKA

1

povolují dodělání
deváté třídy
požádali o prominutí
úplaty, obvykle to
bývá kolem 10
ani nepřicházejí

2
43/29
0
18
25
0
0
1
5
7 ze 75

Netýká se odhadu
1B

Všichni ze 7B a 20B

0
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Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 550/547
Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
ANO
ČÁSTEČNĚ
NE
POZNÁMKA
1C.

2C.

Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce), které je
rozšířeno o speciálního pedagoga nebo o školního psychologa
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

oba

x

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

3C.

Je ve škole k dispozici 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
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance
či postižení)

6C.

x

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

Tato podpora se
děje, ale není
zakotvena v MPP.

x
x
x
školní klub plus
hledání zdrojů pro
aktivity

x

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.
8C.

9C.

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

x

Škola má učitele, který absolvoval akreditovaný program finanční gramotnosti
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

x

x

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

x
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11C.
12C.

Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ
a jejich rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání
Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách
nanečisto)

v letošním roce
obnovena burza škol

x
x

Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 550/547
Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
D) Checklist – Inkluzivita škol
ANO
ČÁSTEČNĚ
NE
POZNÁMKA
1D.

Má škola výběrovou třídu

x

2D.

Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona

x

3D.

Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy

4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně 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
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))
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)
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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy

9D.
10D.
11D.
12D.

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

x
x
x
x

tuto roli plní ŠPP

x
x
x
x
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Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)
13D.

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro děti i pro dospělé
ČÁSTEČNĚ, pokud na škole probíhají kroužky pro děti nebo pro dospělé

x

14D.

ZŠ přijímá všechny žáky ze spádové oblasti

x

15D.

Škola přijímá všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)

x

Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 560/485
B) Obecné indikátory: počty sociálně znevýhodněných žáků

1B.

Odhad počtu sociálně znevýhodněných žáků

3B.
6B.
7B.
8B.

Odhad počtu romských žáků
Počet žáků, kteří předčasně ukončili ZŠ v uplynulém školním roce (v jakém ročníku)
Počet sociálně znevýhodněných žáků, kteří navštěvují družiny v aktuálním školním roce
Počet žáků za poslední tři roky, které škola odmítla z jiných než kapacitních důvodů
Počet žáků, kteří za poslední tři roky v průběhu povinné školní docházky odešli do systému speciálního
vzdělávání (do bývalé praktické školy, speciální školy či třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona)
Počet žáků, kteří v uplynulém školním roce v průběhu povinné školní docházky přestoupili na jinou „běžnou“ ZŠ
Počet žáků se SVP (speciálně-vzdělávacími potřebami) / z toho IVP (individuálně vzdělávací plán)
Počet sociálně znevýhodněných žáků s IVP
Počet žáků se SVP v 1. stupni PO (podpůrných opatření)
Počet žáků se SVP ve 2. a 3. stupni PO (podpůrných opatření)
Počet žáků se SVP ve 4. a 5. stupni PO (podpůrných opatření)
Počet žáků, kteří opakovali ročník ŽŠ v uplynulém školním roce
Počet žáků, záškoláků (počet neomluvených hodin více než 20) v uplynulém školním roce
Počet žáků podpořených obědy zdarma v aktuálním (případně uplynulém) školním roce
Počet sociálně znevýhodněných žáků ze žáků podpořených doučováním
Počet žáků, kteří potřebují podporu z důvodu odlišného kulturního prostředí v rodině žáka, omezené znalosti

9B.
10B.
12B.
13B.
14B.
15B.
16B.
18B.
19B.
20B.
21B.
22B.

Stav k
20. 11. 2017
12-15
0
4
0
0
0
6
39/27
12
23
3
1
5
0
3
10 z 26
0

POZNÁMKA
30 ohrožených školním
neúspěchem
(v osmém)

v loňském
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vyučovacího jazyka a/nebo jiných životních podmínek v rodině žáka (např. sociální vyloučení, výrazná chudoba)
(diagnostikované ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC)

Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 560/485
Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
ANO
ČÁSTEČNĚ
NE
POZNÁMKA
1C.

2C.

Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce), které je
rozšířeno o speciálního pedagoga nebo o školního psychologa
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

x

x

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

3C.

Je ve škole k dispozici školní asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin

x

4C.

Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny

x

5C.

Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance
či postižení)

6C.

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

0,5 na 2 roky od
01/2017
některé
x

tam, kde pracuje ŠA

x

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.

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

x

8C.

Škola má učitele, který absolvoval akreditovaný program finanční gramotnosti
Škola realizuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc rozšířenou o školního psychologa, který
ve škole poskytuje specializovanou psychologickou službu při rozhodování o další vzdělávací

x

9C.

x
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a profesní dráze žáků
ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa
ČÁSTEČNĚ, pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního psychologa

10C.
11C.
12C.

Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ
a jejich rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání
Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách
nanečisto)

x
x
x

Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 550/547
Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
D) Checklist – Inkluzivita škol
ANO
ČÁSTEČNĚ
NE
POZNÁMKA
1D.

Má škola výběrovou třídu

-

x

2D.

Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona

-

x

3D.

Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy

x

4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

x

5D.

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání

-

6D.

Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka

x

7D.

10D.

Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání
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))
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)

11D.

Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání

9D.

-

x
dle potřeby
x
x
x

x
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(např. fotografie z akcí, otevřené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy
12D.

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

x

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)
13D.

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro děti i pro dospělé
ČÁSTEČNĚ, pokud na škole probíhají kroužky pro děti nebo pro dospělé

x

14D.

ZŠ přijímá všechny žáky ze spádové oblasti

x

15D.

Škola přijímá všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)

x

Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 400/ 395
B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných žáků (ZŠ)
1B.
3B.
6B.
7B.
8B.

10B.
12B.
13B.

Odhad počtu sociálně znevýhodněných žáků
Odhad počtu romských žáků
Počet žáků, kteří předčasně ukončili ZŠ v uplynulém školním roce (v jakém ročníku)
Počet sociálně znevýhodněných žáků, kteří navštěvují družiny v aktuálním školním roce
Počet žáků za poslední tři roky, které škola odmítla z jiných než kapacitních důvodů
Počet žáků, kteří za poslední tři roky v průběhu povinné školní docházky odešli do systému speciálního vzdělávání
(do bývalé praktické školy, speciální školy či třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona)
Počet žáků, kteří v uplynulém školním roce v průběhu povinné školní docházky přestoupili na jinou „běžnou“ ZŠ
Počet žáků se SVP (speciálně-vzdělávacími potřebami) / z toho IVP (individuálně vzdělávací plán)
Počet sociálně znevýhodněných žáků s IVP

14B.

Počet (podíl) žáků se SVP v 1. stupni PO (podpůrných opatření)

15B.

Počet (podíl) žáků se SVP ve 2. a 3. stupni PO (podpůrných opatření)

9B.

Stav k
20.10.2017
10
2
2
4
0
0
14
31 /25
1
6

POZNÁMKA
+5 dětský domov

připravujeme
+5 zdravotně
znevýhodněných

31
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16B.
18B.
19B.
20B.
21B.
22B.

Počet (podíl) žáků se SVP ve 4. a 5. stupni PO (podpůrných opatření)
Počet žáků, kteří opakovali ročník ŽŠ v uplynulém školním roce
Počet žáků, záškoláků (počet neomluvených hodin více než 20) v uplynulém školním roce
Počet žáků podpořených obědy zdarma v aktuálním (případně uplynulém) školním roce
Počet sociálně znevýhodněných žáků ze žáků podpořených doučováním
Počet (podíl) žáků, kteří potřebují podporu z důvodu odlišného kulturního prostředí v rodině žáka, omezené
znalosti vyučovacího jazyka a/nebo jiných životních podmínek v rodině žáka (např. sociální vyloučení, výrazná
chudoba) (diagnostikované ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC)

0
2
0
8
4 ze 16
0

Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 400/395
Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
ANO
ČÁSTEČNĚ
NE
POZNÁMKA
1C.

2C.

Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce), které je
rozšířeno o speciálního pedagoga nebo o školního psychologa
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

x

x

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

3C.

Je ve škole k dispozici školní asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin

4C.

Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny

x

5C.

Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance
či postižení)

x

6C.

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

speciální pedagog

x

x
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Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.

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

8C.

Škola má učitele, který absolvoval akreditovaný program finanční gramotnosti
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

9C.

x
x

x

ANO, pokud na škole probíhá kariérní poradenství za účasti školního psychologa
ČÁSTEČNĚ, pokud se na škole realizuje kariérní poradenství a poradenská služba bez účasti školního psychologa

10C.
11C.
12C.

Kariérní poradce poskytuje individuální konzultace pro všechny žáky a jejich rodiče
Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje žákům ZŠ
a jejich rodičům komplexní informace a poradenské služby k volbě povolání
Škola realizuje projekty ve spolupráci se středními školami (např. výuka na středních školách
nanečisto)

x
x
x

Název ZŠ: Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kapacita/naplněnost ZŠ: 400/395
Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
D) Checklist – Inkluzivita škol
ANO
ČÁSTEČNĚ
NE
POZNÁMKA
1D.

Má škola výběrovou třídu

-

x

2D.

Má škola speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona

-

x

3D.

Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy

x

4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

x

5D.

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání

x

6D.

Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka

platná do r. 2018
-

v rámci ŠVP
x
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7D.
9D.
10D.
11D.
12D.

Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání
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))
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)
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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy
ANO, pokud výměna zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami v Česku/zahraničí
ČÁSTEČNĚ, pokud výměna zkušeností probíhá na úrovni domovské školy

x
x
x
x
x

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)
13D.

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro děti i pro dospělé
ČÁSTEČNĚ, pokud na škole probíhají kroužky pro děti nebo pro dospělé

x

14D.

ZŠ přijímá všechny žáky ze spádové oblasti

x

15D.

Škola přijímá všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)

x
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Příloha 1. Vybrané jádrové indikátory
A) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných dětí/žáků/studentů/pracovníků
(ÚP/NEF/NZDM/ŠPZ/NNO/MÚ)
1A.
2A.
3A.
4A.
5A.
6A.
7A.
8A.
9A.

Počet (podíl) sociálně znevýhodněných dětí/žáků37
Počet (podíl) mladých (15 – 19) evidovaných na ÚP
Počet (podíl) sociálně znevýhodněných žáků, kteří navštěvují zájmové a neformální vzdělávání (volnočasovou
aktivitu) v SVČ (DDM), NNO apod.
Počet (podíl) sociálně znevýhodněných dětí/žáků, kteří navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(NZDM)
Počet (podíl) sociálně znevýhodněných dětí/žáků, kteří navštívili SPC za poslední rok
Počet (podíl) sociálně znevýhodněných dětí/žáků, kteří navštívili PPP za poslední rok
Počet (podíl) sociálně znevýhodněných dětí/žáků využívajících službu sociálních pracovníků sociálně aktivizačních
služeb (SAS) pro rodiny s dětmi
Počet úvazků sociálních pracovníků/pracovnic sociálně aktivizačních služeb (SAS) pro rodiny s dětmi
Počet (podíl) mladých do 18 let evidovaných na ohlašovně města

Stav k
11/2017
240
7
70
25

POZNÁMKA
0-18 dopočteno
jen Zeferino
přibližně
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno

37

Uvést za jaké konkrétní školy, zejména u větších lokalit. Jedná se o děti do 18 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, můžou to být děti, které sledujete v rámci OSPODu, děti z rodin pobírajících dávky HN
apod. Do poznámky prosím uveďte, o jaké děti se jedná.
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Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do
kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
E) Checklist – Obce

ANO

ČÁSTEČNĚ

NE

-

x

1E.

Obec organizuje semináře a akce pro veřejnost na téma inkluze

2E.

Obec má v rámci samosprávy zřízený odbor (úsek/oddělení/osobu) na vzdělávání

x

-

3E.

Zastupitelé obce pravidelně zvou ředitele škol na odbor (úsek/oddělení) vzdělávání
Nominovaný zástupce obce se pravidelně zúčastňuje školské rady

x

-

4E.

ANO, pokud se nominovaný zástupce zúčastňuje školské rady 2x a více za rok
ČÁSTEČNĚ, pokud se nominovaný zástupce zúčastňuje školské rady alespoň 1x za rok

5E.

POZNÁMKA

x

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

x

ANO, pokud obec (spolu)financuje další vzdělávání i studijní stáže pro pedagogický personál
ČÁSTEČNĚ, pokud obec (spolu)financuje další vzdělávání nebo studijní stáže pro pedagogický personál

Obec zřídila pozice koordinátora inkluze a/nebo metodika asistentů pedagoga
6E.

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

7E.

Obec zřídila sociálně aktivizační službu (SAS) pro rodiny s dětmi
Obec podporuje personální zázemí (politiku) školy, tzn. (spolu)podílí se na financování a/nebo ubytování
učitelů

8E.

9E.

x
-

x

Charita

x

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

Obec se podílí na financování neformálního vzdělávání (volnočasové aktivity), vyjma zájmového vzdělávání

přispívá na
dopravu
některým MŠ

x

Obec se (spolu)podílí na financování nebo zajišťuje plné financování asistenta/asistentů pedagoga
10E.

ANO, pokud obec plně financuje asistenta/asistenty pedagoga
ČÁSTEČNĚ, pokud obec částečně financuje asistenta/asistenty pedagoga

11E.

Obec finančně podporuje individuální programy pro konkrétní žáky/studenty (např. rozvoj nadání)
Obec zajišťuje dopravu žáků/studentů do škol (MŠ, ZŠ, SŠ)

12E.

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

x
x

x
MHD je zdarma
a dobře
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ČÁSTEČNĚ, pokud obec zajištuje dopravu dětí/žáků do MŠ i ZŠ

dostupná

13E.

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

-

14E.

ANO, pokud obec zřídila APK a pokud APK spolupracuje se školami
ČÁSTEČNĚ, 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;
MŠ38)

x

x

problém není v
nastavení
spádových
oblastí ale v
jejich
dodržování, MŠ
mají jeden
obvod

38

Zohlednit vyhlášky měst týkající se spádovosti MŠ, které nabývají účinnosti v září 2017. Obce/města schvalují jeden spádový obvod na celé město s ohledem na nutnost zavedení spádových obvodů i do
předškolního vzdělávání. Ministerstvo vnitra a školství však preferuje model jeden spádový obvod – jedna MŠ.
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Název SŠ/datum: Integrovaná střední škola - centrum odborného vzdělávání, Valašské Meziříčí
Kapacita/naplněnost SŠ: 1230 (včetně jazykové školy) / 600 v oborech střední školy

B) Obecné indikátory: počty (podíly) sociálně znevýhodněných žáků (SŠ)

1B.
4B.
5B.
10B.
12B.
13B.
14B.
15B.
17B.
18B.
22B.

Počet sociálně znevýhodněných žáků
Počet žáků, kteří předčasně ukončili SŠ v uplynulém školním roce (v jakém ročníku)
Počet sociálně znevýhodněných žáků, kteří úspěšně dokončili SŠ v uplynulém školním roce
Počet žáků s IVP
Počet sociálně znevýhodněných žáků s IVP
Počet žáků se SVP v 1. stupni PO (podpůrných opatření)
Počet (podíl) žáků se SVP ve 2. a 3. stupni PO (podpůrných opatření)
Počet (podíl) žáků se SVP ve 4. a 5. stupni PO (podpůrných opatření)
Počet žáků, kteří opakovali ročník SŠ v uplynulém školním roce
Počet žáků, záškoláků (počet neomluvených hodin více než 20) v uplynulém školním roce
Počet (podíl) žáků, kteří potřebují podporu z důvodu odlišného kulturního prostředí v rodině žáka, omezené
znalosti vyučovacího jazyka a/nebo jiných životních podmínek v rodině žáka (např. sociální vyloučení, výrazná
chudoba) (diagnostikované ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC)

Stav k
05. 12. 2017
do 20
20-30

POZNÁMKA
nesledují
nezjištěno

11
nezjištěno
40
0
4
nezjištěno
0
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Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV
1C.

ANO

Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce), které je
rozšířeno o speciálního pedagoga nebo o školního psychologa
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

ČÁSTEČNĚ

NE

-

x

2C.

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

x

3C.

Je ve škole k dispozici školní asistent pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin

x

4C.

Škola má volně ve třídách k dispozici pomůcky do hodiny

-

x

5C.

Škola umožňuje zpracování domácích úkolů ve škole
Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zpřístupněné pro všechny žáky (bez ohledu na finance
či postižení)

-

x

6C.

ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance i postižení
ČÁSTEČNĚ, pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupněné a to bez ohledu na finance nebo postižení

-

POZNÁMKA

sociální pracovnice

x

Škola aktivně spolupracuje s PPP a s SPC
7C.

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

x
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Vyplňte prosím následující položky. U každé položky označte křížkem pouze jednu odpověď. Do kolonky poznámka pak můžete vložit vlastní komentář.
D) Checklist – Inkluzivita škol

ANO

ČÁSTEČNĚ

NE

-

x

1D.

Má škola výběrovou třídu

3D.

Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga
Má škola písemně zpracovanou, veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy

4D.

ANO, pokud má škola písemně zpracovanou a veřejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy
ČÁSTEČNĚ, pokud má škola písemně zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejně dostupnou
nebo aktualizovanou

x

5D.

Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání

-

x

6D.

Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka

-

x

7D.

Na škole je koordinátor inkluzivního vzdělávání
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))
Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální zařízení apod.)
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)
Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy

-

x

-

x

-

x

9D.
10D.
11D.

12D.

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

x

x

-

POZNÁMKA

nejsou potřeba

-

x

Škola je také „komunitním“ centrem (tzn. fungují zde různé kroužky pro děti i dospělé apod.)
13D.

15D.

ANO, pokud na škole probíhají kroužky pro děti i pro dospělé
ČÁSTEČNĚ, pokud na škole probíhají kroužky pro děti nebo pro dospělé

Přijímá škola všechny žáky bez ohledu na jejich SVP (speciální vzdělávací potřeby)

x

-

x

některé typy
zdravotního postižení
nejsou technicky
schopní vyučovat
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