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, 21. 5. 2018 (místo
konání: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, zasedací místnost
č. 406).
Obvod III, IV (Ostrava – Jih, Poruba): 11:00 – 12:30, 21. 5. 2018 (místo konání: Magistrát
města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, zasedací místnost č. 406).

Organizátor akce: ASZ RCV Ostrava, MMO Ostrava
Přítomni:
•

•

Obvod III, IV: Mgr. Stanislav Dlouhý (ASZ RCV Ostrava), Mgr. Jiřina Chlebková (MMO), Mgr.
Pavel Olšovský (ZŠ Kosmonautů), Bc.), Bc. Žaneta Vychodilová (MMO), Bc. Denisa Lechová
(MMO), Bc. Štěpánka Veřmiřovská (MMO), Mgr. Marie Lukovská (ZŠ Horymírova), Mgr. Jiří
Bakončík (ZŠ Šeříkova), Mgr. Zdeněk Ivančo (ZŠ Bílovecká), Mgr. Radmila Miková (ZŠ K.
Pokorného), Mgr. Zuzana Škapová (ZŠ Dětská), Ing. Dalibor Holek (ÚMOb Poruba), Ing.
Milena Jochymová (ÚMOb Poruba), Mgr. Lenka Anežková (MŠ Požární), PaedDr. Mária
Topiazová (ZŠ I. Sekaniny).
Obvod I, II: Mgr. Stanislav Dlouhý (ASZ RCV Ostrava), Mgr. Jiřina Chlebková (MMO), Bc.
Žaneta Vychodilová (MMO), Bc. Denisa Lechová (MMO), Bc. Štěpánka Veřmiřovská (MMO),
Mgr. Radka Hanusová (ZŠ Gebauerova), Jarmila Karnovská (MŠ Špálova), Mgr. Kamil Krahula
(ZŠ Pěší), Mgr. Radim Motyčka (ZŠ Chrustova), Mgr. Michaela Mrozinská (ZŠ a MŠ Ostrčilova),
Mgr. Libor Novotný (ZŠ Nádražní), PaedDr. Aleš Koutný (ZŠ Zelená), Ing. Miroslava
Rychtáriková (MOb MOaP), Mgr. Bc. Marek Sládeček (ZŠ Bohumínská), Mgr. Hana Bayerová
(ZŠ U Kříže, Michálkovice), PhDr. Jarmila Chlopková (MŠ Zámostní), Mgr. Šárka Féherová (ZŠ
Gen. Janka)

Program jednání:
1. Informace z Agentury pro sociální začleňování Ostrava (evaluace a revize Místního plánu inkluze a
Strategického plánu sociálního začleňování).
2. Informace ze strany 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 (evaluace a revize Místního plánu inkluze
a Strategického plánu sociálního začleňování).

Město Ostrava ve spolupráci s ASZ provedlo vyhodnocení MPI (co se podařilo a co se daří méně)
podle struktury plánu podle opatření. Paní Bc. Štěpánka Veřmiřovská (koordinátorka inkluze města)
ve spolupráci s Mgr. Dlouhým (ASZ RCV) kompletovala a vyhodnotila údaje poskytnuté školami a
NNO, který se školami spolupracuje. V návaznosti na MPI, který je přílohou Strategického plánu
sociálního začleňování Ostrava 2015 – 2018 (SPSZ) budou evaluovány jeho 3 priority a obecné cíle,
tak aby mohly být i nadále podávány 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.
ve výzvě KPSVL II 039 žádat mohou 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.
Do konce roku má být ukončen proces revize – evaluace SPSZ (priorita, obecné cíle, aktivity):
Priorita III.1 - Posílení předškolní přípravy žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
Priorita III.2 – Posílení inkluzívní role škol a dalšího neformálního vzdělávání pro kvalitní start do
života
Priorita III.3 – Prohloubení spolupráce aktérů vzdělávání
Cíle a potřeby se zařazují do kategorií jako: Aktuálně realizované, Vůbec neřešeny, Nové
nalezené/identifikované potřeby, Vyřešené.
Byl zaslán podnět MŠMT k výzvě 051 SVL, která je nyní vyhlášena, že je zde možnost rozšířit okruh
žadatelů a upravit možnosti realizovaných aktivit. Návrh se týkal podmínky, že město je už zapojeno
v 021, potřebná alokace je 30 mil. Kč a zachování míst odborných pracovníků. Je to výzva, která se
týká obcí a krajů. Školy zde mohou vystupovat na úrovni partnerství. Aktivity jsou zaměřeny na
předškolní vzdělávání a prevenci školní neúspěšnosti.
Společně – Jekhetane, o.p.s. (NNO) podalo projektovou žádost do výzvy KPSVL II, Vzájemné soužití,
o.p.s. připravuje také do této výzvy projektovou žádost.
Hlavním cílem ASZ je nyní pomoci dalším neziskovým organizacím v přípravě projektových žádostí.
V ostatních lokalitách se stále podávají žádosti do KPSVL II.
V současnosti se řeší návaznost MPI na nově podávané projekty, mělo by se schválit prodloužení.
Nyní se čeká na metodický pokyn k prodloužení. MPI v Ostravě platí do 2019. Plánované projekty by
měly mít formální časový soulad se schválenými MPI, to se týká také Ostravy.
Analýza segregovaných škol – studie (Hůle, Čada), proběhla prezentace prvních výstupů. Nyní se čeká
na připomínkování a závěrečnou kompletaci.
MŠMT vydalo metodický pokyn ke správě a ochraně osobních údajů - GDPR ve školách a školských
zařízeních, dostupná je na webu MŠMT. Zpracovávají se komunikační plány za ASZ a město za
lokality, důraz je kladen na mediální výstupy (tiskové zprávy a články v radničním tisku). V Ostravě by
měla vzniknout reportáž, interview a příklad dobré praxe.

Začalo šetření k předčasnému odchodu žáků ze středních škol – terénní výzkumní pracovníci jsou
vysíláni do škol a rodin v našem kraji. Agentura vysílá výzkumníky do terénu a ti provádějí šetření.
V souvislosti s řešením obědů do škol byla sestavena pracovní skupina v rámci MPSV, která bude
měnit podmínky pro výzvu operačního programu Potravinová a materiální pomoc. O obědy do škol je
čím dál větší zájem (jak z krajského programu tak organizace (Women for Women).
Obědy do škol – požadavek ze strany obvodů je na zjednodušení administrace a také rozšíření
možností NNO působit ve více obvodech (Ostrava – Poruba by to uvítala).
Probíhá příprava kurzů a vzdělávání pro koordinátory inkluze v obcích, bude zajišťovat Agentura a
nabízet obcím, tedy i Ostravě.
Podle předběžného avíza ze strany MŠMT budou vyhlášeny výzvy na preventivní programy pro školy
(OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), k tomu se zpracovával podklad pro MŠMT.
2. Informace ze strany MMO k projektům „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě
Ostrava I., II.“
Paní Mgr. Chlebková představila nové kolegyně, jakožto posily do projektového týmu MMO (Bc.
Žaneta Vychodilová – metodička asistentů pedagoga a školních asistentů II., Bc. Denisa Lechová –
garantka vzdělávání I.).
V souvislosti s připravovanou reformou financování škol bude MŠMT realizovat školení pro zástupce
MŠ, ZŠ a SŠ, 7. 6. 2018 proběhne v Ostravě, informace bude MŠMT zasílat školám e-mailem p
V rámci projektů města RRP OV I., II. proběhnou kurzy na nová témata, školy mohou zaslat podněty
ke kurzům,. V rámci projektu RRP OV II. bude uskutečněno 50 vzdělávacích akcí pro MŠ, ZŠ, SVČ i
pro nezapojené školy. Semináře by měly být dostupné všem prostřednictvím připravovaného portálu
k přihlašování se ke kurzům, které je dobrovolné.
Stáž v Košicích – zahraniční stáže jsou pořádány z městského projektu (celkem 5 stáží). Zástupci
ředitelů a pedagogů MŠ a SVČ v dubnu navštívili Košice, místní MŠ a zařízení pro volný čas dětí.
Požadavek na udržení pozic školských poradenských pracovišť byl zpracován do materiálů pro rady
městských obvodů a poradu vedení města. Jedná se o pozice: psycholog a speciální pedagog. Bylo
projednáno na poradě vedení města dne 28.5. 2018. Vedení města vyjádřilo podporu odborným
pracovníkům, ale vyžádálo si další podklady, týkající se dopadu na jednotlivé ZŠ. Znovu bude
projednáno 4.6. 2018. Mgr. Chlebková bude poté všechny zúčastněné informovat o výsledku jednání.
Paní Bc. Veřmiřovská prezentovala výstupy MPI.
3. Různé a neformální část
Byly diskutovány výstupy konferencí pořádaných OSF, návštěva ministra spravedlnosti dr. Pelikána a
veřejné ochránkyně práv paní dr.Šabatové (v plánu je návštěva ZŠ Gebauerova v červenci).
Přílohy: Prezentace MPI, dopis od paní ombudsmanky

