Zápis z jednání pracovních skupin vzdělávání - Obvod I. - IV.
Datum a místo jednání:
•
Obvod I (Moravská Ostrava a Přívoz): 13. 12. 2017, 9:30 – 11:00 (místo konání: Kulturní dům
Muglinov, Na Druhém 358/4, 712 00 Slezská Ostrava).
•
Obvod II (Slezská Ostrava): 13. 12. 2017, 9:30 – 11:00 (místo konání: Kulturní dům Muglinov,
Na Druhém 358/4, 712 00 Slezská Ostrava, malý sál).
•
Obvod III (Ostrava Jih): 14. 12. 2017, 9:30 - 11:00 (Centrum volného času, Vietnamská
1541/3, 708 00 Ostrava – Poruba, zasedací místnost v přízemí
•
Obvod IV (Ostrava – Poruba): 14. 12. 2017, 9:30 - 11:00 (Centrum volného času, Vietnamská
1541/3, 708 00 Ostrava – Poruba, zasedací místnost v přízemí).
Organizátor akce: ASZ RCV Ostrava, MMO Ostrava
Přítomni:
•
Obvod III: Jana Abrlová, DiS. (MMO), Mgr. Stanislav Dlouhý (ASZ RCV Ostrava), Mgr. Jiřina
Chlebková (MMO), Mgr. Pavlína Klevarová (ZŠ Šeříkova), Bc. David Střelák (SVČ Zábřeh), Bc. Lucie
Svobodová (MMO), Mgr. Dagmar Teichmannová (ZŠ Horymírova), Mgr. Ludmila Večerková (ZŠ
Františka Formana)
•
Obvod IV: Mgr. Stanislav Dlouhý (ASZ RCV Ostrava), Mgr. Jiřina Chlebková (MMO), Mgr.
Zdeněk Ivančo (ZŠ Bílovecká), Mgr. Radmila Miková (ZŠ K. Pokorného), Mgr. Petra Polášková (ŽS
Porubská 832), Mgr. Zuzana Škapová (ZŠ Dětská)
•
Obvod I, II: Mgr. Michaela Čajčíková (MŠ Komerční), Mgr. Stanislav Dlouhý (ASZ RCV Ostrava),
Ing. Roman Goryczka (MOb Slezská Ostrava), Mgr. Radka Hanusová (ZŠ Gebauerova), Mgr. Jiřina
Chlebková (MMO), Mgr. Jarmila Karnovská (MŠ Špálova), Mgr. Kamil Krahula (ZŠ Pěší), Mgr. Radim
Motyčka (ZŠ Chrustova), Mgr. Michaela Mrozinská (ZŠ a MŠ Ostrčilova), Mgr. Petra Nitková (ÚMOb
Slezská Ostrava), Mgr. Libor Novotný (ZŠ Nádražní), Mgr. Michal Pernecký (ZŠ a MŠ Ostrčilova), Ing.
Miroslava Rychtáriková (MOb MOaP), Mgr. Bc. Marek Sládeček (ZŠ Bohumínská), Mgr. Michaela
Špaňhelová (MŠ Komerční)

Program jednání:
1. Informace z Agentury pro sociální začleňování Ostrava
2. Informace o výzvách inkluzivního vzdělávání
3. Informace k projektům „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I.,II.“
4. Stručné informace k šablonám
5. Různé

Zápis z jednání:
1. Informace z Agentury pro sociální začleňování Ostrava:
- Představení činnosti Agentury a jejich hlavních úkolů, seznámení se stavem interní evaluace a
připravované analýzy segregovaných škol (jádrové indikátory k evaluaci a k monitoringu SPSZ),
monitoring a revize MPI, které jsou důležité hlavně pro zachování a udržení nastaveného
poradenského systému ve školách i po financování z OP VVV.
- Začátkem kalendářního roku 2018 bude spuštěna kampaň na podporu inkluzivního vzdělávání. ASZ
bude připravena připravit tiskovou zprávu, reportáž, rozhovory apod., a následně nabídnout místním
médiím, nebo zveřejnit. Bude možné natočit o různých aktivitách krátké video. Dostupné na:
https://www.facebook.com/hashtag/skolaallinclusive?source=feed_text&story_id=16446020755733
53, http://www.socialni-zaclenovani.cz/oblasti-podpory-vzdelavani
- Tyto kampaně budou mít za cíl poskytnout veřejnosti objektivní a pozitivní zprávy ze společného
vzdělávání a odstranit mýty, které se snaží aktivisté v lokalitách šířit prostřednictvím nejrůznějších
informačních kanálů.
- Vzdělávání na míru pro školy: V rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se
sociálně vyloučenými lokalitami“ je možnost uspořádat pro pedagogy vzdělávací akce přímo ve
školách nebo v jiných prostorách. Forma může odpovídat možnostem a dohodě se zástupci škol
(přednáška, moderovaná diskuse, kulatý stůl, školen atd.). Doba trvání do 10 hodin včetně přípravy.
Účastníci mohou být pedagogové, rodiče dětí a žáků, veřejnost, zástupci zřizovatele. Rozpočet:
lektorné 10 tis. Kč, pronájem prostor 3200,-Kč, občerstvení 3400,-Kč, pronájem techniky 2000,-Kč.
Celkem 20 000,-Kč na jednu akci.
2. Informace o výzvě KPSVL II - INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP K SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÝM LOKALITÁM II a SVL - Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) a
připravovaných žádostech k předložení:
- Informace k výzvám KPSVL II. - VÝZVA Č. 02_16_039 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO KPSVL
(KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM) II pokračuje nadále a bude
prodloužena do konce roku 2018.

- V Ostravě se připravují za neziskový sektor celkem 3 projektové žádosti do této výzvy (Společně –
Jekhetane, o.p.s., S.T.O.P., z.s., Bílý nosorožec, o.p.s.)
- Pro výzvu SVL nelze podat žádost za město Ostravu.
3. Projekty „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I.,II.“:
- Paní Chlebková informovala o personálních změnách v městském projektu a o vyhlášených
výběrových řízeních pro potřebu rychlého obsazení pozic – garant vzdělávání a metodik asistentů
pedagoga a školních asistentů, nabídla školám podporu při řešení aktuálních témat v projektových
aktivitách.
- Zástupci ze škol byli informováni o „Harmonogramu školení, metodickém setkávání a řízených
dovolených na rok 2018 (viz. Příloha zápisu)“.
4. Stručné informace k tzv. šablonám – v příštím kole výzvy: Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II.:
- Paní Chlebková informovala o návrhu nových šablon. Dle předběžných informací z MŠMT bude ro
MŠ a ZŠ 300 tis. Kč pro subjekt + 2500 Kč na žáka, pro ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ 100 tis. Kč pro subjekt + 1800
Kč na žáka. Minimální částka 100 tis a maximální částka 5 000 000,-Kč.
- Zazněl zde hromadný názor na financování ŠPP po ukončení aktivit nynějších ostravských projektů.
Je potřeba apelovat na MŠMT, aby bralo v úvahu potřebu financování poradenských aktivit i po
ukončení těchto projektů. Udržitelnost zde již v OP VVV není podmínkou a financování (placení pozic)
je potřeba zajistit z jiných zdrojů.
5. Různé:
- Všichni členové PS apelovali na zachování pozic k udržení školního poradenského pracoviště.
- Pozice mají být navázány na další financování. Město Ostrava, resp. jeho zástupci byli ujištěni ze
strany MŠMT před začátkem realizace městských projektů SVL, že překlenovací období nebude a
bude zajištěno financování těchto poradenských pracovišť ve školách.
- Byla prodiskutována stávající spolupráce s OSPOD v jednotlivých městských obvodech, zkušenosti
jsou různé. Bude iniciováno setkání se zástupci OSPOD Ostrava – jih na některé z příštích PS.
- Bude zjištěn projekt Moravskoslezského kraje a ze strany ASZ bude kontaktována zastupující osoba,
která může zajistit spolupráci zaměřenou podobně, jako je městský projekt (zajištění průchodnosti a
přístupu motivovaných žáků ze SVL na střední školy).
- Paní Chlebková informovala o proběhlé konferenci - Společně ve škole: další kroky ve vzdělávání
Romů v České republice (14. a 15. listopadu 2017) organizované Nadací Open Society Fund Praha, a k
II. inkluzivní konferenci Vzájemného soužití o.p.s. a Velvyslanectví Kanady v ČR, která se konala 21.
Listopadu 2017.
- Paní Chlebková informovala o zájmu paní Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. - veřejné ochránkyně práv,
navštívit Ostravu a získat více informací o realizovaných projektech SMO, (předpoklad leden 2018).

V úvahu je uspořádání konference nebo jiných PR akcí na území Ostravy k inkluzivním tématům
(předpoklad I. pol. roku 2018).
- Byly sděleny základní informace o službách poskytovaných Centrem na podporu integrace cizinců,
včetně nabídky bezplatného tlumočení. Na příští PS bude pozván zástupce CPIC, odkaz dostupný na:
http://www.integracnicentra.cz/MoravskoslezskyKraj/MSK.aspx#
- Z městského projektu platí nadále možnost uspořádání interních workshopů ve školách, např.
koučink.
- K šablonám byly diskutovány zkušenosti jednotlivých škol. Zástupci škol se shodli, že šablony jsou
jednorázová a administrativně náročná opatření, avšak jsou schopni je realizovat bez větších obtíží a
jedná se o krátký způsob financování. Školy jsou oslovovány k administraci šablon různými firmami.
Důležitý je obsah a zaměření příští výzvy avizované na jaro 2018.
Přílohou zápisu je metodický pokyn MŠMT k vyhotovení Zprávy o stavu romské menšiny 2016.
Metodický pokyn obsahuje i obecně přijímanou definici „příslušníka romské menšiny“. Přílohou je
také: Harmonogram školení, metodických setkání a řízených dovolených na rok 2018.

Zapsal: Mgr. Stanislav Dlouhý, ASZ RCV Ostrava

