Zápis z jednání pracovních skupin vzdělávání - Obvody I. - IV.
Datum a místo jednání:
•

•

Obvod I, II (Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava): 9:00 – 10:30, 12. 10. 2018 (místo
konání: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, zasedací místnost
č. 206).
Obvod III, IV (Ostrava – Jih, Ostrava - Poruba): 10:30 – 12:00, 12. 10. 2018 (místo konání:
Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, zasedací místnost č. 206).

Organizátor akce: Agentura pro sociální začleňování – Regionální centrum Východ a Magistrát města
Ostravy (Odbor školství a sportu)
Přítomni:
•

Obvod I, II: Ing. Sylva Sládečková (MMO), Ing. Dana Ponczová (MMO), Tomáš Šimík, DiS.
(projekt RRP I.), Bc. Štěpánka Veřmiřovská, DiS. (MMO), Bc. Pavlína Poledníková (MMO), Mgr.
Stanislav Dlouhý (ASZ RCV Ostrava), Mgr. Petra Nitková (ÚMOb Slezská Ostrava), Jarmila
Karnovská (MŠ Špálova), Mgr. Kamil Krahula (ZŠ Pěší), Tereza Horváthová (ZŠ Chrustova),
Mgr. Libor Novotný (ZŠ Nádražní), Mgr. Hana Bayerová (ZŠ U Kříže, Michálkovice), Mgr. Šárka
Féherová (ZŠ Gen. Janka)

•

Obvod III, IV: Ing. Sylva Sládečková (MMO), Ing. Dana Ponczová (MMO), Tomáš Šimík, DiS.
(projekt RRP I.), Bc. Štěpánka Veřmiřovská, DiS. (MMO), Bc. Pavlína Poledníková (MMO), Mgr.
Stanislav Dlouhý (ASZ RCV Ostrava), Mgr. Pavel Olšovský (ZŠ Kosmonautů 13), Mgr. Eva
Paličková (ZŠ a MŠ Proskovice), Mgr. Zuzana Hranická (MŠ a ZŠ Šeříkova), Mgr. Iveta
Komorášová (ZŠ a MŠ Bílovecká), Mgr. Radmila Miková (ZŠ K. Pokorného), Mgr. Zuzana
Škapová (ZŠ Dětská), Ing. Dalibor Holek (ÚMOb Poruba), Ing. Karolina Joannidu (ZŠ
Chrjukinova), Mgr. Beata Krejzová (ZŠ a WZŠ Poruba), Bc. David Střelák (SVČ Zábřeh), Mgr.
Eva Brachmanová (ZŠ V. Košaře)

Program jednání:
1. Informace Agentury pro sociální začleňování Ostrava
2. Informace MMO k projektům „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I., II.“
3. Různé a neformální část

1. Informace z Agentury pro sociální začleňování Ostrava
Statutární město Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování provedlo vyhodnocení
Místního plánu inkluze (MPI). V návaznosti na tento dokument, který je přílohou Strategického plánu
sociálního začleňování Ostrava 2015 – 2018 jsou evaluovány jeho 3 priority a obecné cíle, tak aby
mohly být i nadále předkládány projekty v rámci Koordinovaného přístupu SVL v Ostravě. Je to
dokument, který je dán jako podmínka pro čerpání do výzev v sociálně vyloučených lokalitách. Např.
v současné aktuální výzvě KPSVL II 039 mohou žádat do konce roku 2018 soukromoprávní subjekty
(spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo
náboženská společnost nebo jimi zřízená, tzv. církevní právnická osoba), školy a školská zařízení
zřizované organizačními složkami státu, příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními
složkami státu. Partnery mohou být školy, obce, soukromoprávní subjekty příspěvkové organizace
nebo veřejné vysoké školy.
Výzva dostupná zde:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl-koordinovanypristup-k-socialne-vyloucenym-lokalitam-ii-verze.htm?
Projekty realizované z výzev OP VVV SVL a KPSVL - V Ostravě jsou nyní za podpory Agentury pro
sociální začleňování realizovány celkem 4 projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
z výzvy Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL a SVL z výzev č. 007, 021, 039.
Statutární město Ostrava nyní realizuje 2 projekty: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě
Ostrava I., podpořený z výzvy 007, s rozpočtem 67 130 044,20,- Kč. Aktivity budou probíhat do
probíhat do 31.7.2019, a také projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II.,
podpořený z následné výzvy 021, s rozpočtem 15 579 891,03 Kč,- Kč. Jeho aktivity budou probíhat do
probíhat do 31.8.2020.
Obecně prospěšná společnost Vzájemné soužití realizuje projekt: Vzdělání základ života, podpořený z
výzvy 007, s rozpočtem 16 660 191,13,- Kč. Aktivity budou probíhat do probíhat do 31.7.2019.
Obecně prospěšná společnost SPOLEČNĚ - JEKHETANE realizuje projekt: SPOLU 2, podpořený z výzvy
039, s rozpočtem 4 688 436,75,- Kč. Aktivity budou probíhat do probíhat do 31.8.2021.
Ve všech projektech je Agenturou pro sociální začleňování rámci Koordinovaného přístupu a
naplňování Strategického plánu pro sociální začleňování důsledně a průběžně sledována míra plnění
stanovených cílů prostřednictvím stanovených indikátorů v konkrétních opatřeních.
Zpracovávají se komunikační plány ve spolupráci s městem, důraz je kladen na mediální výstupy
(tiskové zprávy a články).
Probíhá šetření k předčasnému odchodu žáků ze středních škol – terénní výzkumní pracovníci jsou
vysíláni do základních, středních škol a rodin v Ostravě.
Probíhá evaluace všech projektů za podpory Agentury pro sociální začleňování v lokalitě Ostrava.
Sběr příkladů dobré praxe z lokalit – byl vybrán příklad desegregace základního školství v Ostravě Porubě.

25. 9. 2018 byla vyhlášena výzva "INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÉ LOKALITY" - podporovaný typ operace: stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za
účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let,
dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je
prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Magistrát města Ostravy společně s vybranými městskými obvody zajistili uvolnění rozpočtů pro
udržení aktivit školských poradenských pracovišť. Budou zajištěny vybrané odborné pozice školních
poradenských pracovišť v pilotních a spolupracujících školách městských projektů SVL a KPSVL na
dobu určitou.
Dlouhodobým cílem, který vyplývá z ověřených výstupů a využití ve školách, by měla být snaha zajistit
zachování fungování pozic školního poradenského pracoviště na školách ve stávající podobě. Kvalitní
pracovní podmínky s možností dlouhodobého plánování, jsou důležité pro udržení kvalifikovaných
specialistů školního poradenského pracoviště a kontinuity nastartované změny. Z hlediska efektů a
dopadu na vzdělávací soustavu města by měl tento cíl zůstat prioritou i v „mezidobí“, kdy nelze získat
finanční podporu z externích zdrojů.
Připravovaná výzva SVL II: Proběhlo zjišťování zájmu o Šablony II ve školách v SVL. Je potvrzena ze
strany MŠMT formulace a informace k připravované výzvě pro SVL II.
Výzva pro SVL II, která má být vyhlášena v lednu 2019 bude mít aktivitu č. 6: Personální podpora
inkluzivního vzdělávání ve školách a školských zařízeních a školy a školská zařízení budou
podporovány následujícími personálními pozicemi: školní asistent, školní speciální pedagog, školní
psycholog, sociální pedagog.
Podmínkou výzvy SVL II bude, že škola bude moci být partnerem obce s finančním příspěvkem. Tj.
pokud školy v dané lokalitě mají zájem o navýšení prostředků na uvedené pozice, bude nutné, aby
projekt předložila obec a daná škola byla partnerem projektu s finančním příspěvkem.
Zatím je výzva ve fázi příprav. Nepředpokládá se, že by se výše popsané podmínky v příštích měsících
změnily. Plánovací komisí programu pro PO 3 a na jeho přesném znění se dále pracuje, nejde tedy o
definitivní dokument.
Aktivity mohou obce, kraje a nestátní neziskové organizace zacílit na přímou podporu mateřských,
základních, středních škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání apod. v oblasti zavádění
inkluzivního vzdělávání, na osvětové aktivity směřované na veřejnost, vznik platforem a realizaci
workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání. Výzva umožní i maximalizaci podpory škol
prostřednictvím podpůrných personálních pozic ve školách v sociálně vyloučených lokalitách, které
doplní aktivity škol realizované z výzev na zjednodušené projekty.
Alokace výzvy je 700 000 000 Kč, minimální výše: 3 000 000 Kč - maximální výše: 100 000 000 Kč.
Oprávněný žadatel (3 kategorie): obec, kraj, soukromoprávní subjekt.
Povinně volitelné aktivity: aktivita č. 4: Předškolní vzdělávání, aktivita č. 5: Prevence školní
neúspěšnosti, aktivita č. 6: Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách a školských
zařízeních.

Podporované aktivity budou podle avizovaných informací podobné jako u předchozích výzev:
Mělo by se jednat např. o: vzdělávání pedagogických pracovníků; rozvoj prosociálních, kognitivních a
emočních dovedností u dětí; rozvoj rodičovských kompetencí; zapojování rodičů do přípravy a
realizace aktivit, podpora aktivních rodičů dětí ze znevýhodněného prostředí; aktivní vyhledávání a
oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní; poradenství a podpora
rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách a podpora
pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a zdravotnických službách; vzdělávací aktivity
pro rodiče; spolupráce MŠ se ZŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání – podpora aktivit
zkvalitňujících přípravu dětí na vstup do základní školy prostřednictvím spolupráce mateřských a
základních škol; podpora hospitací a sdílení dobré praxe; edukativně stimulační skupiny; doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem; průvodce pro žáky – tzv. „starší kamarád“; vzdělávací aktivity
o prázdninách; kroužky ve školách, v zařízeních pro volnočasové aktivity; návštěva jiných škol se
skupinou žáků; podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, pracovníky sociálních a
zdravotnických služeb a podpora pedagogů při jednání s rodiči, podpora rodičů při jednání s
pedagogickými pracovníky, pracovníky sociálních a zdravotnických služeb; zapojování rodičů do
aktivit školy; spolupráce ZŠ a MŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání; výjezdové aktivity s prvky
podporujícími sociální a osobnostní rozvoj.
Podporované aktivity vycházejí ze současných a minulých výzev SVL a KPSV.
2. Informace ze strany MMO k projektům „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě
Ostrava I., II.“
Paní Ing. Sylva Sládečková (vedoucí OŠS) a paní Bc. Štěpánka Veřmiřovská, DiS. představily nové
kolegyně do projektového týmu projektu RRP I., II. za MMO: paní Ing. Dana Ponczová - metodička
asistentů pedagoga a školních asistentů a paní Bc. Pavlína Poledníková – koordinátorka inkluze za
obec Ostrava.
Informace o kompletním projektovém týmu včetně kontaktů bude zaslána ředitelům zapojených škol
e-mailem na počátku měsíce listopadu.
Ze strany MMO byla zástupcům škol nabídnuta k využití podle potřeby pozice facilitátora na úvazek
0,5. Tato pozice by měla být využita pro činnosti práce s rodiči žáků, tedy zákonnými zástupci.
Facilitátoři již fungují na některých školách (ZŠ Zelená, ZŠ Škrobálkova). Pan Tomáš Šimík, DiS. nastínil
práci facilitátorů a sociálních pedagogů a vysvětlil jejich potřebnost, která byla ze strany ředitelů jen
potvrzena při práci s učiteli, žáky a rodiči a řešení jejich vztahů. Ředitelé považují tuto pozici za
potřebnou a důležitou, zejména v komunikaci a práci s rodinou žáků. Mohou podle potřeby vzniknout
diskusní skupiny na zlepšení spolupráce s rodiči. Byla diskutována otázka školské legislativy a
kompetencí OSPODu. Pan Šimík poznamenal, že školy jsou mnohdy v těžké situaci a je potřeba
pedagogům ulehčit situaci právě pozicemi sociálních pedagogů.
Na základě evaluace projektů RRP I. a RRP II. bude vypracován finanční plán tak, aby byly maximálně
využity prostředky z těchto projektů pro čerpání aktivit ve školách, a na základě vyhodnocení se bude
připravovat podle následné výzvy SVL II projektová žádost. Pokud budou některé pozice vyhodnoceny
jako neúspěšné, nebudou zařazeny do následného projektu RRP III.

Některé pozice z projektů RRP budou končit k 30.6.2019 a MMO se bude snažit zajistit návaznost od
1.7.2019, tak aby do 1.9.2019 nebylo „hluché období“ a nehrozila ztráta a odchod odborníků (v
současné době nedostatkový), kteří jsou již zaběhlí ve školách a fungujících školských poradenských
pracovišťích. Bude se sestavovat zapojení pozic i v návaznosti na „šablony“. Školy budou oslovovány
k dodávání podkladů pro přípravu návazného projektu RRP III. Nová žádost zajistí udržení pozic ŠPP a
vytvoření dalších ŠPP v dalších školách z řad zájemců, i z okolí Ostravy, kteří projevili zájem být
zapojeni do realizace projektu SM Ostravy. Město má zájem, aby realizace začala 1.9.2019. SMO se
bude snažit zajistit předfinancování aktivit následného projektu a nastavit pozice tak, aby byly co
nejkomfortněji zařazeny do škol a realizační tým MMO nastaví procesy, aby byly co nejjednodušší pro
ředitele v oblasti administrace a metodického a odborného vedení. Následný projekt bude
přizpůsoben nové výzvě a bude zahrnovat specifika lokality Ostrava, zkušenosti Ostravy z minulých
projektů a zajišťovat maximální servis školám. Projekt bude tříletý a jeho rozpočet by mohl
převyšovat 100 mil. Kč, nyní je v jednání s podmínkami výzvy s MŠMT.
V současných projektech byly zřizovány pozice ve školách, jejichž činnosti se pilotně ověřovaly. Je
potřeba vyhodnotit činnost těchto pozic a sjednotit a vymezit jejich náplně pro připravovaný projekt
SVL II.
MMO se bude snažit co nejvíce ulehčit školám administrativu. Je potřeba reagovat na potřeby škol
v rámci nové výzvy s cílem zajistit školám pozice, které ulehčí práci učitelům. Budou plánovány
setkání pozic v rámci projektu s cílem koordinovat jejich práci ve školách a zajišťovat odborný růst a
metodické vedení. MMO v rámci řešených projektů v souvislosti s velkým množstvím osobních dat
nastaví zajištění systému GDPR.
3. Různé a neformální část
Ze strany MŠ Špálova byl vznesen dotaz a požadavek na administrativní podporu ve škole (MŠ)
v souvislosti se zvýšenými nároky a množstvím činností na administraci projektu OP VVV.
Ze strany ZŠ Nádražní byla vznesena poznámka k významu sociálního pedagoga ve škole a
k financování pozic ze šablon. Sociální pedagog zde působí i o prázdninách.
Řešila se otázka možnosti zapojení logopeda (případné financování z OP VVV).
Ze strany ASZ byla připomenuta nabídka pro uspořádání workshopů, seminářů a kurzů pro školy a
pedagogy.
V souvislosti s nedostatkem odborných pozic (speciálních pedagogů, sociálních pedagogů) je kladen
apel na Ostravskou univerzitu v Ostravě, aby mohly být zvýšeny kapacity v oborech a více absolventů
těchto pedagogických oborů.
Zástupci škol se shodli na příliš vysoké administrativní náročnosti u řešených projektů.

Zapsal: Dlouhý, 18.10.2018

