Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání obvod III. - IV. konané dne 3. 10. 2017
Místo schůzky:
III. Obvod Ostrava Jih - ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, budova A, místnost č. 402
IV. Obvod Poruba - ZŠ, Ostrava-Poruba, Centrum volného času, Vietnamská 1541/3, Ostrava – Poruba
708 00, zasedací místnost v přízemí

Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání obvod I. - II. konané dne 5. 10. 2017
Místo schůzky:
I. Moravská Ostrava a Přívoz, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava,
zasedací místnost č. 406
II. Slezská Ostrava, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, zasedací
místnost č. 406
Datum a čas schůzky
I. Obvod Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, 5. 10. 2017, 9:00 – 10:30
II. Obvod Ostrava – Slezská Ostrava, 5. 10. 2017, 10:30 – 12:00
III. Obvod Ostrava Jih - 3. 10. 2017, 8:30 - 10:00
IV. Obvod Poruba - 3. 10. 2017, 13:00 - 12:00
Organizátor akce: ASZ RCV Ostrava, MMO Ostrava
Přítomni
III. Obvod Ostrava Jih: Mgr. Stanislav Dlouhý, Mgr. Bohdana Suchá, Mgr. Jana Parolková, Mgr. Jana
Mikošková, Mgr. Vladimír Durčák, Mgr. Jiří Bakončík, PhDr.Pavla Štalmachová, Bc. Lucie Svobodová,
Mgr. Jiřina Chlebková, Bc. Štěpánka Veřmiřovská, Bc. Lenka Polášková, Mgr. Ludmila Večerková, Mgr.
Kateřina Cyrusová
IV. Obvod Poruba: Mgr. Silvie Skopalová, PMgr. Zdeněk Ivančo, Mgr. Zuzana Škapová, Mgr. Jiřina
Chlebková, PhDr.Petr Nilius, Ph.D., Milena Jochymová, Mgr. Radmila Miková, Bc. Štěpánka
Veřmiřovská, Mgr. Miroslava Bukovská, Mgr. Jana Parolková, Bc. Lucie Svobodová, Bc. Lenka
Polášková, Mgr. Kateřina Cyrusová
I. Obvod Moravská Ostrava: Mgr. Jarmila Krakovská, Mgr. Libor Novotný, Mgr. Radka Hanusová, Mgr.
Jana Parolková, Bc. Štěpánka Veřmiřovská, Mgr. Stanislav Dlouhý, Bc. Lenka Polášková, Bc. Aleš
Koutný, Mgr. Šárka Féherová, Mgr. Šárka Rychtáriková , Mgr. Jiřina Chlebková. Mgr. Lenka Cyrusová

II. Bc. Štěpánka Veřmiřovská, Mgr. Jana Parolková, Mgr. Kamil Krahula, Mgr. Marek Sládeček, Mgr.
Radim Motyčka, Mgr. Jarmila Chlopková, Mgr. Lenka Anežková, Mgr. Jiřina Chlebková, Mgr. Jiří
Slepička, Bc. Lenka Polášková, Mgr. Michaela Špaňhelová, Mgr. Stanislav Dlouhý

Program jednání:
1. Informace z Agentury pro sociální začleňování Ostrava.
2. Informace o výzvách nejen z oblasti inkluzivního vzdělávání.
3. Představení doktorandského výzkumu Mgr. Jany Parolkové na téma „Příčiny školního
úspěchu/neúspěchu v závislosti na bilingvnosti dětí mladšího školního věku.
4. Představení nových pozic v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II.“
5. Stručné shrnutí realizace projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I.“
6. Představení zástupce sociálního podniku „Melivita, s.r.o. – zdravá svačinka“ paní Mgr.Kateřiny
Cyrusové.
Obsah jednání Jih:
Představení činnosti Agentury a jejich hlavních úkolů, seznámení se stavem interní evaluace (jádrové
indikátory k evaluaci a k monitoringu SPSZ) důležité hlavně pro zachování nastaveného poradenského
systému ve školách i po financování z OP VVV.
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 asi o půl roku, asi do června 2018. ŘO OP VVV zveřejnil dne 22. srpna 2017 výzvu č.
02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3 OP VVV,
alokace 250 000 000,- Kč. ŘO zveřejnil dne 8. září 2017 výzvu č. 02_17_052 Individuální projekty
systémové III v prioritní ose 3 OP VVV, alokace 350 000 000,- Kč. V Ostravě se připravují za neziskový
sektor celkem 3 projektové žádosti do této výzvy.
Na začátku září byla spuštěna kampaň na podporu inkluzivního vzdělávání s názvem Škola All
incusive.
Personální změny v Agentuře - v letních měsících došlo ke změně vedení Agentury – regionálního
centra východ – nyní je ředitel pan Mgr. Jan Mochťák, vystřídal pana Mgr. Martina Navrátila, Ph.D.
Další personální změnou je odchod ředitele Agentury pana Ing. Radka Jiránka, zástupkyní je paní ing.
Radka Soukupová.
Agentura pokračuje nadále i ve svých centrálních úkolech, zpracovává několik klíčových dokumentů,
které následně přijala vláda. Jedním z nich je i Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení
2016 - 2020, který dává 92 konkrétních opatření, jak systémově reagovat na problémy v oblastech
bydlení, vzdělávání a zaměstnanosti, ale i dluhů nebo zdraví, bezpečnosti, podpory rodin a sociálních
služeb.

Šetření v mateřských školách týkající se povinného předškolního ročníku. ASZ ve spolupráci s
Člověkem v tísni i s dalšími partnery připravila společnou sondu mapující zkušenosti se zahájením
povinného předškolního vzdělávání (říjen 2017) a z ověřování dětí v individuální formě předškolního
vzdělávání (leden 2018). Cílem sondy je zmapovat a vyhodnotit zkušenosti co největšího počtu MŠ i
školských odborů ORP. Získané výsledky by nám měly výrazně pomoci odhalit slabá místa systému a v
případě prokázané potřeby zahájit s odpovědnými institucemi jednání k zefektivnění souvisejících
celého procesu transformace předškolního vzdělávání. Cílem šetření je zjistit, jakým způsobem je
zaváděn povinný předškolní ročník do praxe.
Vzdělávání na míru pro školy. V rámci projektu Inkluzivní podpora je možnost uspořádat pro
pedagogy vzdělávací akce přímo ve školách nebo v jiných prostorách.
Paní Mgr. Chlebková představila nové pozice v městském projektu a zároveň nabídla školám podporu
při řešení aktuálních témat v projektových aktivitách.
Paní Mgr. Parolková představila výzkum - bilingvní studie u Romů. Oslovila školy s nabídkou
provedení výzkumu otestováním žáků.
Paní Cyrusová představila a nabídla školám možnost zajištění svačin do škol. Sociální podnik Melivita
– zdravá svačinka má moderní trendy ve stravování, splňuje „pamlskovou vyhlášku“, nabízí pestrý
výběr, jezdí přímo do škol a začínají od malého množství.

Obsah jednání Poruba:
Představení činnosti Agentury a jejich hlavních úkolů, seznámení se stavem interní evaluace (jádrové
indikátory k evaluaci a k monitoringu SPSZ) důležité hlavně pro zachování nastaveného poradenského
systému ve školách i po financování z OP VVV.
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 asi o půl roku, asi do června 2018. ŘO OP VVV zveřejnil dne 22. srpna 2017 výzvu č.
02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3 OP VVV,
alokace 250 000 000,- Kč. ŘO zveřejnil dne 8. září 2017 výzvu č. 02_17_052 Individuální projekty
systémové III v prioritní ose 3 OP VVV, alokace 350 000 000,- Kč. V Ostravě se připravují za neziskový
sektor celkem 3 projektové žádosti do této výzvy.
Na začátku září byla spuštěna kampaň na podporu inkluzivního vzdělávání s názvem Škola All
incusive.
Personální změny v Agentuře - v letních měsících došlo ke změně vedení Agentury – regionálního
centra východ – nyní je ředitel pan Mgr. Jan Mochťák, vystřídal pana Mgr. Martina Navrátila, Ph.D.
Další personální změnou je odchod ředitele Agentury pana Ing. Radka Jiránka, zástupkyní je paní ing.
Radka Soukupová.
Agentura pokračuje nadále i ve svých centrálních úkolech, zpracovává několik klíčových dokumentů,
které následně přijala vláda. Jedním z nich je i Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení
2016 - 2020, který dává 92 konkrétních opatření, jak systémově reagovat na problémy v oblastech

bydlení, vzdělávání a zaměstnanosti, ale i dluhů nebo zdraví, bezpečnosti, podpory rodin a sociálních
služeb.
Šetření v mateřských školách týkající se povinného předškolního ročníku. ASZ ve spolupráci s
Člověkem v tísni i s dalšími partnery připravila společnou sondu mapující zkušenosti se zahájením
povinného předškolního vzdělávání (říjen 2017) a z ověřování dětí v individuální formě předškolního
vzdělávání (leden 2018). Cílem sondy je zmapovat a vyhodnotit zkušenosti co největšího počtu MŠ i
školských odborů ORP. Získané výsledky by nám měly výrazně pomoci odhalit slabá místa systému a v
případě prokázané potřeby zahájit s odpovědnými institucemi jednání k zefektivnění souvisejících
celého procesu transformace předškolního vzdělávání. Cílem šetření je zjistit, jakým způsobem je
zaváděn povinný předškolní ročník do praxe.
Vzdělávání na míru pro školy. V rámci projektu Inkluzivní podpora je možnost uspořádat pro
pedagogy vzdělávací akce přímo ve školách nebo v jiných prostorách.
Paní Mgr. Chlebková představila nové pozice v městském projektu a zároveň nabídla školám podporu
při řešení aktuálních témat v projektových aktivitách. Nové pozice jsou paní Veřmiřovská –
koordinátorka inkluze, paní Polášková – poskytování součinnosti se školami a paní Svobodová –
administrativní podpora.
Byla zmíněna informace k návštěvě zástupců Evropské komise (9.10.), která navštíví vybrané školy.
Paní Mgr. Parolková představila výzkum - bilingvní studie u Romů. Oslovila školy s nabídkou
provedení výzkumu otestováním žáků.
Paní Cyrusová představila a nabídla školám možnost zajištění svačin do škol. Sociální podnik Melivita
– zdravá svačinka má moderní trendy ve stravování, splňuje „pamlskovou vyhlášku“, nabízí pestrý
výběr, jezdí přímo do škol a začínají od malého množství.

Obsah jednání Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava:
Představení činnosti Agentury a jejich hlavních úkolů, seznámení se stavem interní evaluace (jádrové
indikátory k evaluaci a k monitoringu SPSZ) důležité hlavně pro zachování nastaveného poradenského
systému ve školách i po financování z OP VVV.
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 asi o půl roku, asi do června 2018. ŘO OP VVV zveřejnil dne 22. srpna 2017 výzvu č.
02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3 OP VVV,
alokace 250 000 000,- Kč. ŘO zveřejnil dne 8. září 2017 výzvu č. 02_17_052 Individuální projekty
systémové III v prioritní ose 3 OP VVV, alokace 350 000 000,- Kč. V Ostravě se připravují za neziskový
sektor celkem 3 projektové žádosti do této výzvy.
Na začátku září byla spuštěna kampaň na podporu inkluzivního vzdělávání s názvem Škola All
incusive.

Personální změny v Agentuře - v letních měsících došlo ke změně vedení Agentury – regionálního
centra východ – nyní je ředitel pan Mgr. Jan Mochťák, vystřídal pana Mgr. Martina Navrátila, Ph.D.
Další personální změnou je odchod ředitele Agentury pana Ing. Radka Jiránka, zástupkyní je paní ing.
Radka Soukupová.
Agentura pokračuje nadále i ve svých centrálních úkolech, zpracovává několik klíčových dokumentů,
které následně přijala vláda. Jedním z nich je i Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení
2016 - 2020, který dává 92 konkrétních opatření, jak systémově reagovat na problémy v oblastech
bydlení, vzdělávání a zaměstnanosti, ale i dluhů nebo zdraví, bezpečnosti, podpory rodin a sociálních
služeb.
Šetření v mateřských školách týkající se povinného předškolního ročníku. ASZ ve spolupráci s
Člověkem v tísni i s dalšími partnery připravila společnou sondu mapující zkušenosti se zahájením
povinného předškolního vzdělávání (říjen 2017) a z ověřování dětí v individuální formě předškolního
vzdělávání (leden 2018). Cílem sondy je zmapovat a vyhodnotit zkušenosti co největšího počtu MŠ i
školských odborů ORP. Získané výsledky by nám měly výrazně pomoci odhalit slabá místa systému a v
případě prokázané potřeby zahájit s odpovědnými institucemi jednání k zefektivnění souvisejících
celého procesu transformace předškolního vzdělávání. Cílem šetření je zjistit, jakým způsobem je
zaváděn povinný předškolní ročník do praxe.
Vzdělávání na míru pro školy. V rámci projektu Inkluzivní podpora je možnost uspořádat pro
pedagogy vzdělávací akce přímo ve školách nebo v jiných prostorách.
Paní Mgr. Chlebková představila nové pozice v městském projektu a zároveň nabídla školám podporu
při řešení aktuálních témat v projektových aktivitách. Nové pozice jsou paní Bc. Veřmiřovská –
koordinátorka inkluze, paní Bc. Polášková – poskytování součinnosti se školami a paní Bc. Svobodová
– administrativní podpora.
Ostrava a Chomutov nají pozice pro koordinaci školní inkluze pro městské školy. Ostrava má dobře
propracovaný systém školních pozic pro koordinaci inkluze.
Byla zmíněna informace k návštěvě zástupců Evropské komise (9.10.), která navštíví vybrané školy,
konkrétně ZŠ Šalounova a ZŠ Dětská. MMO koordinuje přípravu, společně s ČŠI, MSK.
11. 10. dopoledne proběhne metodická schůzka pro sociální pedagogy na základě oslovení
koordinátorů systémového projektu MPSV „síťování“.
Obědy do škol – zajišťuje Jekethane + projekt MPSV prostřednictvím Moravskoslezského kraje
(„Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v
Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci,
specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol).
Paní Mgr. Parolková představila výzkum - bilingvní studie u Romů. Oslovila školy s nabídkou
provedení výzkumu otestováním žáků na základě souhlasu rodičů žáků, kteří hovoří česky a romsky
zároveň. Výzkum na bilingvnost – vychází z pilotní studie z Brna, kdy mohou mít mírnou výhodu,
protože hovoří dvěma jazyky. Kognitivní výhody se ještě neukázaly. Vyšší vzorky budou příští rok.

Paní Cyrusová představila a nabídla školám možnost zajištění svačin do škol. Sociální podnik Melivita
– zdravá svačinka má moderní trendy ve stravování, splňuje „pamlskovou vyhlášku“, nabízí pestrý
výběr, jezdí přímo do škol a začínají od malého množství.
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 projektů. Udržitelnost zde již v OP VVV není podmínkou a financování (placení pozic) je
potřeba zajistit z jiných zdrojů.
Paní Chlebková vyzdvihla přínos projektu pro školy, měření přínosu je obtížně měřitelné. Ještě jsou
pozice, které nejsou obsazeny.

