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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Vzhledem k tomu, že naše Mateřská škola Žďár nad Sázavou p.o. od roku 2016 aktivně spolupracovala s Agenturou pro 

sociální začleňování a podporovala spoustu aktivit na podporu inkluzivního vzdělávání ve školkách i městě, dovolte krátké 

zhodnocení.  

Pravidelně jsme se scházeli v prac. skupině pro Vzdělávání a dávali dohromady naplnění priorit a posunutí škol.problémů 

s inkluzí do praktické roviny. Hledali jsme i nové cesty ve spolupráci s neziskovkami a vůbec podpůrnou sociální sítí. 

S koordinátorkami inkluze na obci jsme dali dohromady úžasný projekt Inkluze ve Žďáře nad Sázavou, který nám 

nastartoval v MŠ práci edukativně stimulačních skupinách na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem a sdílení 

zkušeností s jinými vzděl.institucemi v ZR. Zlepšila se i spolupráce s OSPODem, terénními sociál.pracovníky, i když stále 

není v ideálím duchu a zintenzivnila se komunikace s poradenskými pracovišti v Kraji Vysočina. Projekt Inkluze v ZR nám 

dal možnost zavedení alternativních metod do předškolního vzdělávání – podpora Montessori pg. 

Přínosné byly i besedy na téma Inkluzivní vzdělávání v praxi nebo Povinný předškolní rok. S chutí jsme se seznámili i 

s metodou tzv. Stromování krok za krokem, které jsme se snažili předat zástupkyním na jednotl.pracovištích MŠ. 

Prezentace metodiky depistáže ohrožených dětí Sirius nás naopak příliš  neoslovilo, bylo zaměřeno hodně na základní 

školu a přišlo nám ve vyloučené lokalitě na Brodské nereálné až utopistické. 

Celkově ale cítím, že se postoje pedagogů v naší organizaci a víra ve smysl proinkluzivních aktivit výrazně posunulo k 

lepšímu. Více se zajímáme o možnosti a problémy rodin s dětmi se SVP a hledáme, jak jim pomoci. Aktivně se zapojujeme 

do smysluplných a přínosných projektů v oblasti inkluze. Při práci na třídě se více zaměřujeme na prosociální chování dětí, 

na poznávání jejich emocí, podporu sebevědomí, sebepoznání a sebepojetí dětí, které jsou důležité k rozvoji osobnosti 

dítěte.  

Problémy byly a budou, ale pokud se je budeme snažit společně řešit, posunou nás dál a o tom to je. 



 

 

                   

Velice nás obohatilo i sdílení a informace předané na Regionální konferenci  pro Vysočinu, která byla na téma Rozvoj 

podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání. Hodně nás oslovil výzkum a prezentace Mgr.Anny Kubíčkové. 
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