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Úvod 

Metodika ro┗ﾐýIh příležitostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí je zá┗azﾐá pro zpraIo┗atele ﾏístﾐích a krajskýIh akčﾐíIh 
pláﾐů. Cíleﾏ dokuﾏeﾐtu je ┗┞ﾏezit koﾏpeteﾐIe a čiﾐﾐosti ┗ praIo┗ﾐíIh skupiﾐáIh pro ro┗ﾐé 
příležitosti ┗ akčﾐíIh pláﾐeIh.  

V současﾐýIh roz┗iﾐutýIh společﾐosteIh pře┗ládá ﾐázor, že ideálﾐí ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ H┞ ﾏěl 
posk┞to┗at ┗šeﾏ jediﾐIůﾏ ┗ ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé ﾏíře ro┗ﾐé ┗zdělá┗aIí příležitosti a ┗zdělá┗aIí politika 
se ﾏá sﾐažit toﾏuto ideálu Io ﾐej┗íIe přiHlížit. Jedﾐíﾏ z iﾐdikátorů ﾏír┞ spra┗edlﾐosti ┗zdělá┗aIíIh 
s┞stéﾏů je iﾐteﾐzita ┗ztahu ﾏezi ┗ýsledk┞ žáků a jejiIh soIioekoﾐoﾏiIkýﾏ zázeﾏíﾏ. Vli┗ kulturﾐího, 
soIiálﾐího i ekoﾐoﾏiIkého kapitálu rodiﾐ┞ ﾐa ┗ýsledk┞ ┗zdělá┗áﾐí dětí se ukazuje ┗ řadě ┗ýzkuﾏů 
ﾐapříč kulturaﾏi, ┗ růzﾐýIh zeﾏíIh se ┗šak liší jeho ﾏíra. Některé ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ┞ rozdíl┞ ﾏezi žák┞ 
sﾐižují a ┗ztah je relati┗ﾐě slaHý, jiﾐé je uIho┗á┗ají, ﾐeHo dokoﾐIe posilují a ┗ztah je pak ┗elﾏi silﾐý. 

Jedﾐíﾏ z proje┗ů ﾐero┗ﾐostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí je koﾐIeﾐtraIe žáků ze zﾐe┗ýhodﾐěﾐého prostředí 
v ﾐěkterýIh třídáIh a/ﾐeHo školáIh, které posk┞tují žákůﾏ ┗ ﾐiIh ┗zdělá┗aﾐýIh oH┗┞kle ﾐižší k┗alitu 

┗zdělá┗áﾐí.1 Tíﾏ se ﾐero┗ﾐost ┗e ┗zdělá┗áﾐí reprodukuje. K segregaIi ﾏůže doIházet prostředﾐiIt┗íﾏ 
růzﾐýIh – zaﾏýšleﾐýIh ﾐeHo ﾐezaﾏýšleﾐýIh – ﾏeIhaﾐizﾏů, ┗četﾐě politiIkýIh ふﾐapř. spádo┗ost školぶ, 
ekoﾐoﾏiIkýIh ふﾐapř. fiﾐaﾐčﾐí požada┗k┞ škol, ﾐáklad┞ ﾐa dopra┗u do školぶ ﾐeHo deﾏografiIkýIh. 
SegregaIe ┗e ┗zdělá┗áﾐí úzIe sou┗isí s rezideﾐčﾐí segregaIí2 a je často udržo┗áﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ 
ﾐepsaﾐýIh pra┗idel a z┗┞ků ┗ ﾏístﾐí koﾏuﾐitě. Rodiče zapisují děti do škol, do které je jejiIh soIiálﾐí 
vrstva nebo koﾏuﾐita z┗┞klá s┗é děti zapiso┗at. 

Česká repuHlika trpí ┗┞sokou ﾏírou ﾐero┗ﾐostí ┗ přístupu ke ┗zděláﾐí. V českéﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ s┞stéﾏu 
jsou žáIi ┗ útléﾏ ┗ěku rozřazo┗áﾐi do růzﾐýIh t┞pů škol a tříd, které do zﾐačﾐé ﾏír┞ předurčují jejiIh 
další ┗zdělá┗aIí i profesﾐí dráh┞. Teﾐto s┞stéﾏ zﾐe┗ýhodňuje přede┗šíﾏ žák┞ z jiﾐýIh etﾐiIkýIh skupiﾐ, 
soIiálﾐě slaHýIh rodiﾐ či žák┞ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ, kteří často koﾐčí ┗e školáIh s oﾏezeﾐýﾏ 
rozsaheﾏ uči┗a, ﾐeHo školáIh, které ﾐa ﾐě ﾐekladou příliš ┗elké ﾐárok┞, učitelé od ﾐiIh očeká┗ají ﾐízké 
zﾐalosti a ﾐedostatečﾐě je ﾏoti┗ují k učeﾐí. Tito žáIi pak dosahují horšíIh ┗zdělá┗aIíIh ┗ýsledků, Iož 
ohrožuje jejiIh další ┗zdělá┗aIí dráhu a pozdější uplatﾐěﾐí ﾐa trhu práIe. )e ┗šeIh zkouﾏaﾐýIh zeﾏí 
ﾏá podle OECD Česká repuHlika druhý ﾐej┗┞šší dopad soIiálﾐě-ekoﾐoﾏiIkého zázeﾏí škol┞ ﾐa školﾐí 
┗ýsledk┞ žáků. Velkýﾏ proHléﾏeﾏ jsou i rozdíl┞ ┗ k┗alitě posk┞to┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí jedﾐotli┗ýﾏi 
školaﾏi. Ve ┗zdělá┗aIíﾏ s┞stéﾏu České repuHlik┞ je stále se z┗┞šujíIí proIeﾐto základﾐíIh škol 
s tzv. ┗ýHěro┗ýﾏi třídaﾏi. Pro Českou repuHliku je t┞piIké, že se ┗ýsledk┞ žáků ﾏﾐoheﾏ ┗íIe liší ﾏezi 
růzﾐýﾏi školaﾏi ﾐež u┗ﾐitř škol, Iož zﾐaﾏeﾐá, že žáIi z podoHě situo┗aﾐýIh společeﾐskýIh ┗rste┗ se 
koﾐIeﾐtrují ┗ určitýIh školáIh a společeﾐské vrstvy se v ráﾏIi ┗zdělá┗áﾐí příliš ﾐeproﾏíIhá┗ají. ŽáIi 
s podﾐětﾐýﾏ rodiﾐﾐýﾏ zázeﾏíﾏ dosahují ┗e školáIh doHrýIh ┗ýsledků, žáIi s ﾏéﾐě podﾐětﾐýﾏ 
rodiﾐﾐýﾏ zázeﾏíﾏ horšíIh ┗ýsledků, ted┞ jedﾐotli┗é škol┞ se silﾐě odlišují ┗ýsledk┞ s┗ýIh žáků. 

                                                           
1 Např.: Julius Rostas, Joaﾐﾐa Kostka. Structural Dimensions of Roma School Desegregation Policies in Central 

and Eastern Europe. European Educational Research Journal Volume 13 Number 3 2014.  
2 Nero┗ﾐoﾏěrﾐé rozﾏístěﾐí skupiﾐ populaIe ┗ oH┞tﾐýIh částeIh ﾏěsta. Rezideﾐčﾐí segregaIe je ┗lastﾐě 
prostoro┗ýﾏ ┗┞jádřeﾐíﾏ soIiálﾐíIh ﾐero┗ﾐostí 
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Rozdělo┗áﾐí žáků do tříd a škol podle rodiﾐﾐého zázeﾏí a ﾐásledﾐé rozdíl┞ ┗e ┗ýsledIíIh jsou posilo┗áﾐ┞ 
stále se z┗┞šujíIíﾏ podíleﾏ základﾐíIh škol s tz┗. ┗ýHěro┗ýﾏi třídaﾏi. NiIﾏéﾐě proHléﾏeﾏ začíﾐá Hýt 
i rozřazo┗áﾐí žáků u┗ﾐitř škol do tříd dle úro┗ﾐě zﾐalostí a do┗edﾐostí, Iož je patrﾐé zejﾏéﾐa ﾐa druhéﾏ 
stupﾐi základﾐíIh škol.  

)┗┞šo┗áﾐí rozdílů ﾏezi školaﾏi ﾏůže Hýt také ﾐezaﾏýšleﾐýﾏ důsledkeﾏ ﾐesprá┗ﾐě apliko┗aﾐé 
kurikulárﾐí reforﾏ┞. Tu řada škol poIhopila jako poHídku ke speIializaIi, která jí přiﾐese koﾐkureﾐčﾐí 
┗ýhod┞. Škol┞ ﾐaHízejí rozšířeﾐé ┗┞učo┗áﾐí a ┗ýHěro┗ou ┗ýuku, aH┞ přilákal┞ rodiče, kteří hledají k┗alitﾐí 
┗zdělá┗aIí příležitosti pro s┗é děti. Rodiče jsou ┗┞Hízeﾐi ﾏédii i odHorﾐík┞ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí, aH┞ si školu 
pro s┗é dítě pečli┗ě ┗┞Hírali, ﾐelito┗ali ﾐáﾏah┞ ﾐa ﾐá┗ště┗u ┗ýuk┞, ﾐa rozho┗or s učiteli, kteří Hudou 
┗┞učo┗at jejiIh dítě, s řediteleﾏ. V řadě rodiﾐ, zejﾏéﾐa ┗e ┗elkýIh ﾏěsteIh ┗e ┗zdělaﾐýIh a doHře 
situo┗aﾐýIh rodiﾐáIh, se tak ┗olHa škol┞ stá┗á ┗elﾏi důležitou ži┗otﾐí etapou. Rodiče jí ┗ěﾐují 
mimořádﾐou péči a strategie speIiálﾐí ﾐaHídk┞ škol pro ﾐadaﾐé, škol s rozšířeﾐou ┗ýukou ﾐějakého 
předﾏětu a podoHﾐě, se školáﾏ ┗┞pláIí: získá┗ají lepší žák┞, ﾏoti┗o┗aﾐější rodiče a ﾏají ┗íIe žáků, ted┞ 
┗íIe fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků. S┞stéﾏ Huduje ﾐa koﾐkureﾐIi ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi školaﾏi, ﾐikoli ﾐa sﾐaze 
doIílit sta┗u, kd┞ Hudou ┗šeIhﾐ┞ škol┞ k┗alitﾐí a ┗ýHěr škol┞ ﾐeHude ﾏít zásadﾐí dopad ﾐa ┗zdělá┗áﾐí 
dítěte. Spolu s tíﾏ, jak si rodiče, kterýﾏ záleží ﾐa ┗zdělá┗áﾐí jejiIh dětí a orieﾐtují se ┗e ┗zdělá┗aIíﾏ 
s┞stéﾏu, ┗┞Hírají číﾏ dál pečli┗ěji školu pro s┗é dítě, doIhází ke ┗zﾐiku zH┞tko┗ýIh škol, ┗e kterýIh jsou 
žáIi, kteří jsou ﾏálo ﾏoti┗o┗aﾐí, jejiIh rodiče jiﾏ ﾐejsou sIhopﾐi se školﾐíﾏi po┗iﾐﾐostﾏi poﾏoIi 
a jejiIh ┗ýsledk┞ se zhoršují, Iož pot┗rzují ┗ýsledk┞ ┗ýzkuﾏů, které ukazují zhoršeﾐí ┗ýsledků žáků 
s ﾐejﾏéﾐě přízﾐi┗ýﾏ rodiﾐﾐýﾏ zázeﾏíﾏ ┗ ﾐe┗ýHěro┗ýIh školáIh. 

ŽáIi, kteří poIházejí z podﾐětﾐějšího rodiﾐﾐého zázeﾏí, od s┗ýIh rodičů totiž dostá┗ají daleko ┗ětší 
podporu ┗e ┗zdělá┗áﾐí, ﾐež toﾏu Hý┗á u žáků ┗┞růstajíIíIh ┗ ﾐepodﾐětﾐýIh rodiﾐáIh. Tito rodiče 
si u┗ědoﾏují ┗ýzﾐaﾏ ┗zděláﾐí ┗ dﾐešﾐí společﾐosti, děti ┗e ┗zdělá┗áﾐí podporují, zajíﾏají se o jejiIh 
studijﾐí ┗ýsledk┞, učí se s ﾐiﾏi a zprostředko┗á┗ají jiﾏ ﾐejrůzﾐější ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞. Pokud si tito 
rodiče ﾏohou z┗olit pro s┗é dítě studiuﾏ ┗e ┗ýHěro┗é ﾐeHo ﾐe┗ýHěro┗é škole či třídě, je zřejﾏé, 
že udělají ┗še proto, aH┞ jejiIh dítě H┞lo do „lepší“ škol┞ či tříd┞ přijato ふﾐapř. zajistí ﾏu doučo┗áﾐí, 
přípra┗ﾐé kurz┞ atd.ぶ. U žáků, ┗ jejiIhž rodiﾐě ﾐeﾐí ┗zděláﾐí připiso┗aﾐá ┗elká hodﾐota, je časté, že je 
rodiče k aﾏHiIiózﾐějšíﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ ┗olHáﾏ ﾏoti┗o┗at ﾐeHudou a do ┗ýHěro┗ého t┞pu studia je 
ﾐeﾏusí aﾐi přihlásit. Výsledkeﾏ je, že ┗e ┗ýHěro┗ýIh školáIh a třídáIh se koﾐIeﾐtrují děti 
z podﾐětﾐějšího rodiﾐﾐého zázeﾏí, často děti ┗zdělaﾐějšíIh rodičů, a ┗ ﾐe┗ýHěro┗ýIh prograﾏeIh 
ﾐaopak děti z ﾐepodﾐětﾐého rodiﾐﾐého prostředí s ﾐižšíﾏ soIiálﾐě – ekoﾐoﾏiIkýﾏ statuseﾏ. Dalšíﾏ 
efekteﾏ difereﾐIiaIe žáků do růzﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh proudů je ted┞ koﾐIeﾐtraIe žáků, kteří poIházejí 
z rodiﾐ s ┗┞ššíﾏ soIiálﾐě – ekoﾐoﾏiIkýﾏ statuseﾏ, ┗e ┗ýHěro┗ýIh prograﾏeIh a ﾐaopak ふStrako┗á, 
ヲヰヱヱ; ProIházko┗á, ヲヰヰヶぶ3. 

Vzhledem k ┗ýše u┗edeﾐéﾏu je ﾐutﾐé oﾏezo┗at ┗ﾐější difereﾐIiaIi ┗ základﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí a efekti┗ﾐě 
začleňo┗at žák┞ do hla┗ﾐího ┗zdělá┗aIího proudu, Iož je klíčo┗ý pr┗ek oﾏezo┗áﾐí ﾐero┗ﾐostí 
ve ┗zdělá┗áﾐí. Jedﾐá se o ┗elﾏi podstatﾐý Iíl, ke kteréﾏu ﾏusí každý akčﾐí pláﾐ sﾏěřo┗at, protože 

                                                           
3 ProIházko┗á, I┗aﾐa. Vzdělaﾐostﾐí s┞stéﾏ České repuHlik┞ ┗ ﾏeziﾐárodﾐíﾏ sro┗ﾐáﾐí. Iﾐ Matějů, Petr; Strako┗á, 
Jaﾐa ふeds.ぶ. ふNeぶro┗ﾐé šaﾐIe ﾐa ┗zděláﾐí. ヱ. ┗┞d. Praha: AIadeﾏia, ヲヰヰヶ. Kapitola ヱ.ヴ., s. 9ヲ – 117. ISBN 80-200-

1400-4. 
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orgaﾐizaIe a k┗alita základﾐího ┗zdělá┗áﾐí deterﾏiﾐuje ┗eškeré další ┗zdělá┗aIí dráh┞ a úspěšﾐost 

v ﾐiIh. )ákladﾐí ┗zdělá┗áﾐí H┞ ﾏělo plﾐit soIializačﾐí a deﾏokratizačﾐí fuﾐkIi ┗e sﾏ┞slu jedﾐak 
Hudo┗áﾐí společﾐého iﾐforﾏačﾐího a hodﾐoto┗ého základu společﾐosti a jedﾐak ┗┞t┗ářeﾐí ro┗ﾐýIh 
šaﾐIí pro další ži┗otﾐí uplatﾐěﾐí. E┝isteﾐIe odděleﾐýIh a špatﾐě prostupﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh drah již 
na úro┗ﾐi základﾐího ┗zdělá┗áﾐí Hráﾐí ﾐaplňo┗áﾐí u┗edeﾐýIh fuﾐkIí. 

Meziﾐárodﾐí sro┗ﾐá┗aIí šetřeﾐí ukazují, že lepšíIh ┗zdělá┗aIíIh ┗ýsledků dosahují ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ┞, 
které děti a žák┞ ﾐerozřazují do jedﾐotli┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh drah. Předčasﾐý ┗ýHěr ┗zdělá┗aIího sﾏěru 
ﾏá ﾐegati┗ﾐí dopad ﾐa žák┞, kteří zůstaﾐou ┗ ﾐe┗ýHěro┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí, doIhází tak k dalšíﾏu 
zhoršo┗áﾐí ﾐero┗ﾐostí, aﾐiž H┞ se z┗ýšil Ielko┗ý průﾏěrﾐý ┗ýkoﾐ žáků. VýHěr ┗zdělá┗aIího sﾏěru 
by ﾏěl Hýt posuﾐut až ﾐa úro┗eň ┗┞ššího středﾐího ┗zdělá┗áﾐí, číﾏž H┞ došlo k posíleﾐí ┗šeoHeIﾐého 
┗zdělá┗áﾐí u ┗šeIh žáků. Je ﾐutﾐé podporo┗at škol┞ ┗ ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh podﾏíﾐek pro ┗zdělá┗áﾐí 
┗šeIh dětí a žáků a sﾏěřo┗at ke k┗alitﾐíﾏu iﾐkluzi┗ﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí ┗e ┗šeIh školáIh ┗ úzeﾏí. 

Přetr┗á┗ajíIí segregaIe žáků z ﾐejohrožeﾐějšíIh skupiﾐ oH┞┗atelst┗a ┗ třídáIh a školáIh, které jiﾏ 
posk┞tují ﾏéﾐě k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí a ﾐegati┗ﾐě předurčují jejiIh ži┗otﾐí dráh┞ – přičeﾏž ﾐeﾏusí jít 
jeﾐoﾏ o škol┞ speIiálﾐí – je předﾏěteﾏ kritik┞ ﾏeziﾐárodﾐíIh orgaﾐizaIí. Řešeﾐí tohoto proHléﾏu je 
jednou z priorit ┗┞uží┗áﾐí E┗ropskýIh strukturálﾐíIh a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů ふESIFぶ ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí 
2014-ヲヰヲヰ. E┗ropská koﾏise ┗┞žaduje, aH┞ ┗┞uží┗áﾐí ESIF přispělo ke zﾏírňo┗áﾐí segregaIe 
ve ┗zdělá┗áﾐí.4 Teﾐto proIes Hude ﾐutﾐě dlouhodoHý a ﾐeﾐí ﾏožﾐé realistiIk┞ očeká┗at, že se faktiIké 
desegregaIe a ro┗ﾐosti ┗e ┗zdělá┗áﾐí dosáhﾐe ┗ krátkodoHéﾏ horizoﾐtu. Proto H┞ se ESIF ﾏěl┞ ┗┞uží┗at 
alespoň ke zﾏapo┗áﾐí a poIhopeﾐí příčiﾐ a důsledku segregaIe, k nasta┗eﾐí treﾐdů a staﾐo┗eﾐí 
strategiIkýIh Iílů a také k ┗┞t┗ořeﾐí ﾏeIhaﾐizﾏu k ﾏoﾐitoro┗áﾐí a hodﾐoIeﾐí dosažeﾐého pokroku 
v oHlasti řešeﾐí segregaIe. 

ProHléﾏ ﾐero┗ﾐosti je třeHa řešit ﾐa ┗šeIh úro┗ﾐíIh – ﾐejeﾐ zﾏěﾐou legislati┗┞ či ﾐaopak příﾏou 
poﾏoIí jedﾐotli┗ýﾏ školáﾏ, ale i ﾐa úro┗ﾐi ﾏístﾐí a krajské. )řizo┗atelé škol ﾏohou o┗li┗ﾐit ﾐasta┗eﾐí 
ﾏístﾐí ┗zdělá┗aIí sousta┗┞, a to zejﾏéﾐa z hlediska ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí ke ┗zdělá┗áﾐí 
pro ┗šeIhﾐ┞ děti a žák┞, a přijﾏout koﾐkrétﾐí opatřeﾐí ┗edouIí ke sﾐížeﾐí selekti┗ﾐosti ┗zdělá┗aIí 
sousta┗┞ a rozřazujíIí děti a žák┞ ┗ýHěro┗ýIh a ﾐe┗ýHěro┗ýIh škol či tříd dle úro┗ﾐě jejiIh koﾏpeteﾐIí. 

Krajské úřad┞ zpraIo┗á┗ají dlouhodoHé záﾏěr┞ ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ┗ kraji a samy 

si ┗ ﾐiIh staﾐo┗ují priorit┞, je zde ted┞ poteﾐIiál pro zﾏěﾐu jejiIh strategiIkého u┗ažo┗áﾐí a pláﾐo┗áﾐí 
┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí. Kraje a oHIe také zpraIo┗á┗ají akčﾐí pláﾐ┞ ┗zdělá┗áﾐí. Mohou také lépe a r┞Ihleji 
forﾏulo┗at opatřeﾐí k řešeﾐí speIifiIkýIh proHléﾏů, které se ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ┗ daﾐéﾏ kraji/oHIi 
┗┞sk┞tují, jako je ﾐapříklad ┗┞soký počet soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýIh lokalit, ﾐedostatek podpůrﾐýIh služeH 
apod. 

                                                           
4 European Commission. Guidance for Member States on the use of European Structural and Investment Funds 

in tackling educational and spatial segregation. EGESIF 15-0024-01.  
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Ke zﾏapo┗áﾐí, poIhopeﾐí a strategiIkéﾏu řešeﾐí proHléﾏů ﾐero┗ﾐostí, selekti┗it┞ a segregaIe 
ve ┗zdělá┗áﾐí ﾐa s┗éﾏ úzeﾏí je ﾐutﾐé učiﾐit sérii ﾐásledujíIíIh kroků: 

1. zřízeﾐí praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ pro ro┗ﾐé příležitosti ┗e ┗zdělá┗áﾐí, 

2. zﾏapo┗aﾐí koﾐIeﾐtraIe ohrožeﾐýIh žáků a sta┗u segregaIe ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí MAP ふdůsledek 
ote┗řeﾐosti a iﾐkluzi┗it┞ s┞stéﾏuぶ, 

3. zﾏapo┗áﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí škol ふfaktiIká ote┗řeﾐost a iﾐkluzi┗ita školぶ, 

4. ┗┞s┗ětleﾐí příčiﾐ proHléﾏů ﾐero┗ﾐosti, selekti┗it┞ a segregaIe, 

5. strategiIké pláﾐo┗áﾐí řešeﾐí proHléﾏů ﾐero┗ﾐosti, selekti┗it┞ a segregaIe, 

6. pra┗idelﾐé ﾏoﾐitoro┗áﾐí a hodﾐoIeﾐí pokroku ┗ realizace strategiIkého pláﾐu a jeho ┗ýsledků 
na segregaci v ﾏístﾐíﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ s┞stéﾏu. 

 

)řízeﾐí praIovﾐí skupiﾐy pro rovﾐé příležitosti ve vzděláváﾐí 

Pr┗ﾐíﾏ krokeﾏ je zapojit zástupIe ┗šeIh zájﾏo┗ýIh skupiﾐ, kterýIh se daﾐé téﾏa dotýká, do společﾐé 
diskuze. Proto je třeHa ﾐejdří┗e upořádat teﾏatiIk┞ zaﾏěřeﾐý „┘orkshop“ či jiﾐou forﾏu ote┗řeﾐého 
diskuzﾐího setkáﾐí. Vhodﾐýﾏ zahajo┗aIíﾏ téﾏateﾏ je ﾐapříklad z┗┞šo┗áﾐí připra┗eﾐosti škol hla┗ﾐího 
┗zdělá┗aIího proudu ﾐa ┗zdělá┗áﾐí žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí. ) pra┝e ┗┞plý┗á, že je 
┗hodﾐější ﾐe┗olit příliš koﾐtro┗erzﾐí téﾏa či téﾏa, které ┗ odHorﾐé i laiIké ┗eřejﾐosti ┗zHuzuje 
┗┞hraﾐěﾐé reakIe. Téﾏa ┘orkshopu je ┗hodﾐé ┗olit i ﾐa základě zkušeﾐostí z pr┗ﾐí ┗lﾐ┞ zpraIo┗áﾐí 
akčﾐíIh pláﾐů, kde se již zpraIo┗atelé po┗iﾐﾐě zaHý┗ali téﾏat┞ iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí5. 

Workshopu se ﾏusí účastﾐit zástupIi krajské sprá┗┞ či ﾏístﾐí saﾏosprá┗┞, ┗ jejiIhž gesIi je oHlast 
┗zdělá┗áﾐí a soIiálﾐíIh ┗ěIí, popřípadě i zdra┗otﾐiIt┗í. K účasti jsou dále poz┗áﾐi zástupIi ﾏateřskýIh 

škol, posk┞to┗atelů raﾐé péče a soIiálﾐě akti┗izačﾐíIh služeH zaﾏěřeﾐýIh ﾐa rodiﾐ┞ s dětﾏi, základﾐíIh 
škol hla┗ﾐího ┗zdělá┗aIího proudu ┗četﾐě škol s doHrou pra┝í ┗ oHlasti iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, zástupIi 
speIiálﾐího školst┗í, středﾐíIh škol, školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐí a ﾐezisko┗ýIh orgaﾐizaIí, 
jež poﾏáhají žákůﾏ se speIiálﾐíﾏi potřeHaﾏi. Určitě H┞ ﾏěli Hýt přítoﾏﾐi i zástupIi rodičo┗ské 
┗eřejﾐosti ふzejﾏéﾐa rodičů dětí se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ, soIiálﾐíﾏ a zdra┗otﾐíﾏ zﾐe┗ýhodﾐěﾐíﾏぶ 
a posk┞to┗atelů zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, případﾐě také zástupIi České školﾐí iﾐspekIe a dalšíIh suHjektů 
půsoHíIíIh ┗ daﾐéﾏ kraji ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ふﾐapř. Úřad práIe, odHorﾐíIi z ┗┞sokýIh škol atd.ぶ. Cíleﾏ 
ú┗odﾐího setkáﾐí je ﾐejeﾐ ┗zájeﾏﾐé sezﾐáﾏeﾐí ┗šeIh zúčastﾐěﾐých, ale přede┗šíﾏ široká diskuze 

na daﾐé téﾏa a zﾏapo┗áﾐí po┗ědoﾏí účastﾐíků o řešeﾐé proHleﾏatiIe a jejiIh postojů, ale také aﾐalýza 
sítě podpůrﾐýIh služeH ┗ daﾐé lokalitě. 

Po ú┗odﾐíﾏ ﾏoti┗ačﾐíﾏ ┘orkshopu ﾏusí dojít k usta┗eﾐí praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ pro ro┗ﾐé příležitosti 
dle Postupů MAP II, podakti┗it┞ ヲ.ヵ PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro ro┗ﾐé příležitosti ﾐeHo Postupů KAP. Čleﾐ┞ 

                                                           
5 Pod pojﾏeﾏ akčﾐí pláﾐ┞ se pro potřeH┞ dokuﾏeﾐtu rozuﾏí ﾏístﾐí akčﾐí pláﾐ┞ i krajské akčﾐí pláﾐ┞. 
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praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ ﾏusí Hýt zástupIi zřizo┗atelů škol, ředitelé škol, případﾐě školskýIh poradeﾐskýIh 
služeH, ﾐezisko┗ýIh orgaﾐizaIí, orgaﾐizaIí zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí. Je žádouIí, aH┞ čleﾐeﾏ praIo┗ﾐí 
skupiﾐ┞ H┞li i zástupIi soIiálﾐího odHoru a orgaﾐizaIí posk┞tujíIíIh raﾐou péči a soIiálﾐě akti┗izačﾐí 
služH┞. Do praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ doporučujeﾏe přiz┗at i další zástupIe orgaﾐizaIíIh půsoHíIíIh 
ve ┗zdělá┗áﾐí, a to ﾐa základě zkušeﾐostí z pr┗ﾐí ┗lﾐ┞ akčﾐíIh pláﾐů. 

AﾐalytiIká část 

K┗alitﾐě zpraIo┗aﾐá aﾐal┞tiIká část je základeﾏ pro další společﾐé pláﾐo┗áﾐí akti┗it ┗edouIíIh 
k ﾐaplňo┗áﾐí Kodexu škol┞, ke kteréﾏu se škol┞ ┗ úzeﾏí přihlásil┞. Aﾐal┞tiIkou část je třeHa rozdělit do 
d┗ou kroků.  

Nejdří┗e je ﾐutﾐé pro┗ést šetřeﾐí ┗ úzeﾏí ふškoláIh, zařízeﾐíIh pro zájﾏo┗é a ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí, 
případﾐě dalšíIh suHjekteIhぶ ﾐa základě ﾐěhož budou identifikováﾐ┞ proHléﾏ┞ ┗ ﾐasta┗eﾐí ┗zdělá┗aIí 
sousta┗┞ a jedﾐotli┗ýIh škol z hlediska ro┗ﾐosti. Poté je třeHa jedﾐotli┗é proHléﾏ┞ podroHit další 
aﾐalýze a ideﾐtifiko┗at příčiﾐ┞ těIhto proHléﾏů. Ná┗rho┗á část pak ﾏusí oHsaho┗at opatřeﾐí reagujíIí 
ﾐa zjištěﾐé příčiﾐ┞ proHléﾏů. Je ﾐutﾐé pro┗ést zﾏapo┗áﾐí sta┗u ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí 
ve školáIh ﾐaIházejíIíIh se ┗ úzeﾏí pro zpraIo┗áﾐí akčﾐího pláﾐu, spádo┗ýIh oHlastí jedﾐotli┗ýIh škol. 
)ﾏapo┗áﾐí sta┗u pro┗ede praIo┗ﾐí skupiﾐa ﾐa základě ┗ýsledků dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí ze škol a popisů 
potřeH škol, které škol┞ zpraIují ┗ akti┗itě ヲ.Α. V aﾐal┞tiIké části je ﾐutﾐé zﾏapo┗at i ﾐezaﾏýšleﾐé 
důsledk┞ jedﾐotli┗ýIh opatřeﾐí, a to jak zákoﾐﾐýIh, tak pl┞ﾐouIíIh z ﾐasta┗eﾐýIh opatřeﾐí ředitelů 
a zřizo┗atelů, které ﾏohou ┗ést ke z┗ýšeﾐí ﾐero┗ﾐostí ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi školaﾏi. Při Ielko┗é zpraIo┗áﾐí 
aﾐal┞tiIké části ┗┞užije praIo┗ﾐí skupiﾐa i agrego┗aﾐá data získaﾐá ┗ pr┗ﾐí ┗lﾐě akčﾐíIh pláﾐů. Krajůﾏ 
Hudou posk┞tﾐuta i data ze šetřeﾐí pro┗edeﾐého ┗ projektu Podpora krajského akčﾐího pláﾐo┗áﾐí, 
jeﾐž realizuje Národﾐí ústa┗ pro ┗zdělá┗áﾐí. Při zpraIo┗áﾐí aﾐal┞tiIké části doporučujeﾏe ┗┞užít 
i zprá┗┞ České školﾐí iﾐspekIe a ┗ýsledk┞ ﾏeziﾐárodﾐíIh šetřeﾐí realizo┗aﾐýIh ČŠI. 

Postup zpraIo┗áﾐí aﾐal┞tiIké části je ﾐásledujíIí: 

A/ヱ. )ﾏapováﾐí stavu ﾐastaveﾐí rovﾐýIh příležitostí ve školáIh a ideﾐtifikaIe škol 
vzdělávajíIíIh vyšší podíl dětí a žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí 

Okruhy:  

– přijíﾏáﾐí dětí a žáků ke ┗zdělá┗áﾐí, 

– iﾐkluzi┗ita škol┞, 

– zﾏapo┗áﾐí počtu/podílu žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí ┗e školáIh/třídáIh a poro┗ﾐáﾐí 
k průﾏěrﾐéﾏu podílu dětí/žáků ┗e školáIh za Ielé úzeﾏí ┗ taHulko┗é podoHě. Mezi děti a žák┞ 

s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí ﾏusí Hýt zahrﾐut┞ i děti a žáIi, kteří ﾐeﾏají přizﾐaﾐá 
podpůrﾐá opatřeﾐí dle zákoﾐﾐýIh předpisů, ﾐiIﾏéﾐě ředitel škol┞, případﾐě jiﾐý pedagogiIký 
praIo┗ﾐík ideﾐtifikuje, že dítě/žák potřeHuje podporu ┗e ┗zdělá┗áﾐí, a to ﾐapříklad z dů┗odu 
soIioekoﾐoﾏiIkého zﾐe┗ýhodﾐěﾐí a kulturﾐí odlišﾐosti. Cíleﾏ je ideﾐtifiko┗at škol┞ ┗zdělá┗ajíIí 
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┗┞šší podíl dětí a žáků s potřeHou z┗ýšeﾐé podpor┞ při ┗zdělá┗áﾐí ﾐež je průﾏěr za Ielé úzeﾏí. 
Důrazﾐě doporučujeﾏe sezﾐaﾏ těIhto škol ┗ úzeﾏí ﾐeprezeﾐto┗at ┗eřejﾐosti, zejﾏéﾐa 
rodičůﾏ, a ┗┞užít pouze pro potřeH┞ praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ pro ro┗ﾐé příležitosti ┗ akčﾐíIh pláﾐeIh. 

Podklady pro praIo┗ﾐí skupiﾐu ┗ MístﾐíIh akčﾐíIh pláﾐeIh oHsahují:  

– agrego┗aﾐé ┗ýsledk┞ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí, které realizuje RT MAP ┗ ráﾏIi podakti┗it┞ ヲ.Α – 

část ro┗ﾐé příležitosti ふ┗ýsledk┞ ﾏapují i potřeH┞ NNO a dalšíIh aktérů ┗ úzeﾏíぶ, 

– agrego┗aﾐé Popisy potřeb škol, které jedﾐotli┗é zapojeﾐé škol┞ zpraIo┗al┞ ┗ podakti┗itě ヲ.Α 
týkajíIí se identifikovaﾐýIh potřeH ┗e ┗ztahu k plﾐěﾐí Kodexu škol┞. 

Podklady pro praIo┗ﾐí skupiﾐu ┗ KrajskýIh akčﾐíIh pláﾐeIh oHsahují: 

– agrego┗aﾐé ┗ýsledk┞ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí ┗e středﾐíIh a ┗┞ššíIh odHorﾐýIh školáIh, které 
realizuje realizačﾐí týﾏ projektu P KAP, 

– zprá┗u o sta┗u iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗e středﾐíIh a ┗┞ššíIh odHorﾐýIh školáIh zpraIo┗aﾐou 
realizačﾐíﾏ týﾏeﾏ projektu P KAP, 

– ukazatele pro středﾐí škol┞ u┗edeﾐé ﾐíže. 

V aﾐal┞tiIké části je ┗ ﾏateřskýIh a základﾐíIh školáIh ﾐutﾐo sledo┗at ﾐásledujíIí ukazatele, 

a to za doHu posledﾐíIh třeIh školﾐíIh roků: 

– průﾏěrﾐý počet aHseﾐIí dětí a žáků za školu ふoﾏlu┗eﾐýIh a ﾐeoﾏlu┗eﾐýIhぶ/průﾏěrﾐý počet 

aHseﾐIí dětí a žáků za jedﾐotli┗é tříd┞, 

– ┗ýsledk┞ ┗ testo┗áﾐí ČŠI, 

– podíl odIhodů žáků ze základﾐí škol┞ ﾐa ┗íIeletá g┞ﾏﾐázia, 

– podíl┞ žáků základﾐíIh škol skládajíIíIh staﾐdardizo┗aﾐé přijíﾏaIí zkoušk┞ ふtj. podíl┞ žáků 
odIházejíIíIh do ﾏaturitﾐího studia), 

– úspěšﾐost žáků jedﾐotli┗ýIh základﾐíIh škol ┗e staﾐdardizo┗aﾐýIh přijíﾏaIíIh zkouškáIh, 

– podíl žáků, kteří předčasﾐě ukoﾐčili základﾐí ┗zdělá┗áﾐí ┗ důsledku ukoﾐčeﾐí po┗iﾐﾐé školﾐí 
doIházk┞, 

– ﾐáklado┗ost ┗zdělá┗áﾐí ┗ jedﾐotli┗ýIh MŠ a )Š ふﾐutﾐé iﾐ┗estiIe ze straﾐ┞ zákoﾐﾐýIh zástupIů 
při ┗stupu do ヱ. ročﾐíku a ┗ průHěhu dalšího ┗zdělá┗áﾐí, tj. ﾐapříklad posk┞to┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐího 
příspě┗ku ﾐa ┗ýuku IizíIh jaz┞ků, akIe pořádaﾐé školou atd.ぶ, 

– ﾐáklado┗ost ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it a doučo┗áﾐí ﾐaHízeﾐýIh školaﾏi a školskýﾏi zařízeﾐíﾏi 
či jiﾐýﾏi suHjekt┞ ┗ úzeﾏí, 
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– přístupﾐost školﾐího stra┗o┗áﾐí ふzda škol┞ ﾏoﾐitorují počt┞ dětí a žáků, kteří se ┗ ŠJ ﾐestra┗ují 
a zajišťují fiﾐaﾐIo┗áﾐí stra┗o┗áﾐí pro žák┞, kteří ﾐa oHěd┞ ﾐeIhodí z ekoﾐoﾏiIkýIh dů┗odůぶ, 

– počt┞ ┗ýIho┗ﾐýIh opatřeﾐí v základﾐí škole dle charakteru. 

V aﾐal┞tiIké části je ┗e středﾐíIh školáIh ﾐutﾐo sledo┗at ﾐásledujíIí ukazatele a to za doHu posledﾐíIh 
třeIh školﾐíIh roků: 

– průﾏěrﾐý počet aHseﾐIí žáků za školu ふoﾏlu┗eﾐýIh a ﾐeoﾏlu┗eﾐýIhぶ/průﾏěrﾐý počet aHseﾐIí 
žáků za jedﾐotli┗é tříd┞, 

– ┗ýsledk┞ ┗ testo┗áﾐí ČŠI, 

– podíl žáků, kteří ukoﾐčili středﾐí ┗zdělá┗áﾐí po ヱ. ročﾐíku studia, 

– podíl žáků, kteří předčasﾐě ukoﾐčili středﾐí ┗zdělá┗áﾐí, 

– úspěšﾐost žáků jedﾐotli┗ýIh škol u zá┗ěrečﾐé zkoušk┞/maturity, 

– ﾐáklado┗ost ┗zdělá┗áﾐí ┗ SŠ ふﾐutﾐé iﾐ┗estiIe ze straﾐ┞ zákoﾐﾐýIh zástupIů při ┗stupu 
do 1. ročﾐíku a ┗ průHěhu dalšího ┗zdělá┗áﾐí, tj. ﾐapříklad posk┞to┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐího příspě┗ku 
na ┗ýuku IizíIh jaz┞ků, akIe pořádaﾐé školou atd.ぶ, 

– ﾐáklado┗ost ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it a doučo┗áﾐí ﾐaHízeﾐýIh školaﾏi a školskýﾏi zařízeﾐíﾏi 
či jiﾐýﾏi suHjekt┞ ┗ úzeﾏí, 

– přístupﾐost školﾐího stra┗o┗áﾐí ふzda škol┞ ﾏoﾐitorují počt┞ žáků, kteří se ┗ ŠJ ﾐestra┗ují 
a zajišťují fiﾐaﾐIo┗áﾐí stra┗o┗áﾐí pro žák┞, kteří ﾐa oHěd┞ ﾐeIhodí z ekoﾐoﾏiIkýIh dů┗odůぶ, 

– počt┞ ┗ýIho┗ﾐýIh opatřeﾐí ┗e školáIh dle Iharakteru. 

T┞to ukazatele ﾏusí Hýt poté ┗┞hodﾐoIeﾐ┞ a koﾏparo┗áﾐ┞ s ostatﾐíﾏi školaﾏi ┗ úzeﾏí. Pokud 
se ┗┞sk┞tﾐou ﾏezi školaﾏi ┗elké rozdíl┞, tj. statistiIk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐé rozdíl┞, je ﾐutﾐé přistoupit k hluHší 
aﾐalýze a zjistit dů┗od┞, proč toﾏu tak je. Je ﾐutﾐé pokusit se ideﾐtifiko┗at příčiﾐ┞ rozdílﾐýIh ukazatelů, 
které uﾏožﾐí ﾐa┗rhﾐout opatřeﾐí ┗edouIí k odstraﾐěﾐí příčiﾐ a sﾐíží rozdíl┞ ukazatelů ﾏezi školaﾏi. 

A/ヲ. Revize aﾐalýzy stavu a potřeH, SWOTン aﾐalýz, ideﾐtifikaIe příčiﾐ 

„Podklad┞ k aﾐal┞tiIké části“ jsou ┗stupﾐíﾏi ﾏateriál┞ k diskusi u┗ﾐitř PS pro ro┗ﾐé příležitosti. 
Realizačﾐí týﾏ je zašle ┗ dostatečﾐéﾏ předstihu před jedﾐáﾐíﾏ PS jejiIh čleﾐůﾏ. Diskuze PS H┞ ﾏěla 
jít do hlouHk┞ proHléﾏu, tzﾐ., že předﾏěteﾏ ﾏusí Hýt ﾐejeﾐ ideﾐtifikaIe proHléﾏů, ale přede┗šíﾏ 
ideﾐtifikaIe příčiﾐ daﾐého proHléﾏu -  ted┞ odhalit pra┗é příčiﾐ┞ stá┗ajíIího sta┗u, ﾐejeﾐ popiso┗at 
proHléﾏ┞ ﾐeHo potřeH┞. Cíleﾏ popisu příčiﾐ proHléﾏu je ﾐajít hlavﾐí důvody, které zapříčiﾐil┞ jeho 

┗zﾐik, a s┞stéﾏo┗ě oﾏezit do HudouIﾐa jeho další ﾏožﾐý ┗ýsk┞t. Na základě určeﾐýIh příčiﾐ pak 
┗ýstupeﾏ jedﾐáﾐí PS Hude i speIifikaIe ﾏožﾐýIh ﾐápra┗ﾐýIh kroků, aktualizaIe ﾐá┗rhu priorit a Iílů 
k jedﾐotli┗ýﾏ prioritáﾏ akčﾐího pláﾐu a propojeﾐí s koﾐkrétﾐíﾏi akti┗itaﾏi ┗ akčﾐíﾏ pláﾐu.  
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Výstupeﾏ práIe praIo┗ﾐíIh skupiﾐ je re┗ize aﾐalýz┞ sta┗u a potřeH aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí 
a ┗┞t┗ořeﾐí SWOT-ン aﾐalýz┞ ┗ oHlasti ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí.  

SWOT-ン aﾐalýza oHsahuje ﾏiﾐiﾏálﾐě ン slaHé stráﾐk┞, ン silﾐé stráﾐk┞, ン ohrožeﾐí a ン příležitosti. SlaHé 
stráﾐk┞ a ohrožeﾐí ﾏusí ┗žd┞ sou┗iset s re┗ido┗aﾐou SWOT aﾐalýzou ┗ ostatﾐíIh po┗iﾐﾐýIh prioritﾐíIh 
oHlasteIh, ﾐásledﾐě popiso┗at příčiﾐ┞ proHléﾏů s ﾐá┗rheﾏ koﾐkrétﾐíIh kroků ﾐa jejiIh řešeﾐí 
s ﾐásledﾐou ┗azHou ﾐa ﾐa┗rho┗aﾐé akti┗it┞. 

A/ン. Staﾐoveﾐí hlavﾐíIh proHléﾏů k řešeﾐí, popis jejiIh příčiﾐ a ﾐávrh řešeﾐí 

Podklad┞ od škol, tj. ┗ýstup z ﾏapo┗áﾐí dle ukazatelů a SWOT-ン aﾐalýza, jsou podkladeﾏ pro další 
jedﾐáﾐí praIo┗ﾐí skupiﾐ┞.  

Výstupeﾏ jedﾐáﾐí praIo┗ﾐí skupiny je: 

a) ideﾐtifikaIe ﾏír┞ selekti┗it┞ ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu ┗e ┗┞ﾏezeﾐéﾏ úzeﾏí, tj. zjištěﾐí rozdílů 
v ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi školaﾏi, 

b) ideﾐtifikaIe škol ┗zdělá┗ajíIíIh ┗┞šší proIeﾐto dětí a žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí 
a zmapo┗áﾐí sta┗u u┗ﾐitř škol┞, rozložeﾐí žáků ┗ ročﾐíIíIh atd./ideﾐtifikaIe a iﾐterpretaIe příčiﾐ 
rozdílﾐosti ┗ ukazatelíIh ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi školaﾏi, 

c) popis příčiﾐ ┗┞HraﾐýIh hla┗ﾐíIh proHléﾏů v ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí 
tak, aH┞ H┞lo ﾏožﾐé ﾐásledﾐě ﾐa┗rho┗at řešeﾐí zaIíleﾐé ﾐa podstatu proHléﾏu.  

Pokud Hudou ideﾐtifiko┗áﾐ┞ příčiﾐ┞, u kterýIh partﾐerst┗í ┗ úzeﾏí ﾐeﾏůže speIifiko┗at ﾐápra┗ﾐé 
krok┞, které H┞ H┞lo ﾏožﾐé realizo┗at ﾐa úro┗ﾐi úzeﾏí, protože příčiﾐa je způsoHeﾐa faktory mimo 

úzeﾏí ふﾐapř. příčiﾐa je způsoHeﾐa s┞stéﾏo┗ýﾏ ﾐasta┗eﾐíﾏ, jehož řešeﾐí ﾐeﾐí ┗ půsoHﾐosti 
a koﾏpeteﾐIi žádﾐého suHjektu ┗ partﾐerst┗íぶ, ﾏusí Hýt u popisu tako┗é příčiﾐ┞ tato skutečﾐost 
uvedena a zdů┗odﾐěﾐa a PS ji pak dále ﾐerozpraIo┗á┗ají. 

StrategiIká ふﾐávrhováぶ část 

Na základě aﾐalýz┞ formuluje praIo┗ﾐí skupiﾐa Iíle a jedﾐotli┗á opatřeﾐí ┗e strategiIké části. Je důležité 
forﾏulo┗at oﾏezeﾐý počet aﾏHiIiózﾐíIh, a┗šak dosažitelﾐýIh, doHře odů┗odﾐěﾐýIh a ┗eřejﾐě 
deklaro┗aﾐýIh Iílů, k jejiIhž plﾐěﾐí jsou ﾐa┗rhﾐuta jedﾐotli┗á opatřeﾐí. Součástí je i časo┗ý 
harﾏoﾐograﾏ, kd┞ H┞ ﾏěla Hýt jedﾐotli┗á opatřeﾐí za┗áděﾐa, k┗alitati┗ﾐí a k┗aﾐtitati┗ﾐí iﾐdikátor┞ 
plﾐěﾐí a ﾏetod┞ ┗┞hodﾐoIeﾐí. Jedﾐotli┗á opatřeﾐí ﾏusí Hýt ﾐa┗ržeﾐa tak, aH┞ školáﾏ ┗┞t┗ářela 

podﾏínk┞ pro plﾐěﾐí jedﾐotli┗ýIh Hodů Kodexu škol┞, ke kteréﾏu se škol┞ za┗ázal┞. 

Plﾐěﾐí strategie 

V této fázi orgaﾐizuje PS dílčí sIhůzk┞ s koﾏpeteﾐtﾐíﾏi praIo┗ﾐík┞, kde ﾐa┗rhuje, jak zajistit plﾐěﾐí 
jedﾐotli┗ýIh opatřeﾐí. Na t┞to sIhůzk┞ z┗e ┗edouIí PS pro ro┗ﾐé příležitosti odHorﾐík┞ z růzﾐýIh oHlastí, 
kteří poﾏáhají ﾐa┗rhﾐout ﾐejlepší řešeﾐí. 
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Dále je realizo┗áﾐ pra┗idelﾐý ﾏoﾐitoriﾐg a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí realizaIe ﾐa┗ržeﾐíIh akti┗it k plﾐěﾐí opatřeﾐí 
a Iílů, a to ┗žd┞ jedeﾐkrát za ヱヲ kaleﾐdářﾐíIh ﾏěsíIů. Na základě údajů z ﾏoﾐitoriﾐgu a z iﾐforﾏaIí 
získaﾐýIh i jiﾐýﾏi způsoH┞ dalšíIh Ielko┗ýIh ┗┞hodﾐoIeﾐí jsou zjišťo┗áﾐ┞ příﾐos┞, případﾐě dopad┞, 

a je ┗┞hodﾐoIo┗áﾐa úspěšﾐost proIesů fuﾐgo┗áﾐí a ﾐasta┗eﾐýIh opatřeﾐí. V┞hodﾐoIo┗áﾐo je také 
ﾐaplňo┗áﾐí akti┗it, ┗ýsledků a příﾐosů realizaIe ﾐapláﾐo┗aﾐýIh akti┗it. 

Důležitou součástí Ielého proIesu je práIe s odHorﾐou i laiIkou ┗eřejﾐostí. Jedﾐotli┗á ﾐa┗rho┗aﾐá 
opatřeﾐí ┗e strategiIké části ﾏusí Hýt řádﾐě ┗┞diskuto┗áﾐa a přijata odHorﾐou i laiIkou ┗eřejﾐostí 
a efekti┗ﾐě dále koﾏuﾐiko┗áﾐa. KoﾏuﾐikaIe ﾏusí Hýt zaﾏěřeﾐa zejﾏéﾐa ﾐa pedagogiIké praIo┗ﾐík┞ 
škol a školskýIh zařízeﾐí, ┗eřejﾐost a rodiče. Je důležité, aH┞ H┞la ┗eřejﾐost průHěžﾐě iﾐforﾏo┗áﾐa 
o jedﾐotli┗ýIh kroIíIh a jejiIh dopadeIh. Je ﾐutﾐé zaﾏěřit se ﾐa ┗zdělá┗áﾐí ┗šeIh aktérů zapojeﾐýIh 
do proIesu ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí ┗e školáIh ┗ úzeﾏí, zejﾏéﾐa zřizo┗atelů a rodičů. Cíleﾏ 
┗zdělá┗aIíIh akti┗it pro zřizo┗atele a rodiče je poIhopeﾐí příčiﾐ ﾐero┗ﾐostí a jejiIh důsledků 
na ┗zdělá┗aIí ┗ýsledk┞ dětí a žáků. Vzdělá┗aIí akti┗it┞ ﾏusí oHsaho┗at část ┗┞ﾏezujíIí ﾐero┗ﾐosti 
ve ┗zdělá┗áﾐí a ┗┞s┗ětleﾐí, proč je ﾐutﾐé oﾏezo┗at ┗ﾐější difereﾐIiaIi ┗zdělá┗áﾐí a efekti┗ﾐě začleňo┗at 

děti a žák┞ do hla┗ﾐího ┗zdělá┗aIího proudu. Je ﾐutﾐé diskuto┗at s jedﾐotli┗ýﾏi aktér┞, jaké fuﾐkIe ﾏá 
┗zdělá┗áﾐí plﾐit a o přidaﾐé hodﾐotě ┗zdělá┗áﾐí ┗ jedﾐotli┗ýIh t┞peIh škol. Ve fázi plﾐěﾐí strategie ﾏusí 
Hýt uspořádáﾐ každý rok ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ workshop s řediteli škol zaﾏěřeﾐý ﾐa k┗alitu ┗┞učo┗áﾐí 
ve školáIh, ┗┞t┗ářeﾐí podﾏíﾐek pro akti┗ﾐí spolupráIi učitelů, forﾏ┞ a ﾏetod┞ práIe učitelů 
s heterogeﾐﾐíﾏ kolekti┗eﾏ dětí a žáků, hodﾐoIeﾐí pedagogů. Na ┘orkshopu ﾏusí Hýt ┗žd┞ zajištěﾐo 
┗┞stoupeﾐí odHorﾐíka a jeho účast při ﾐásledﾐé diskuzi, ┗ případě potřeH┞ je ﾏožﾐé přiz┗at 
i faIilitátora/ﾏediátora diskuze. 

Smyslem a Iíleﾏ ┗šeIh ┗zdělá┗aIíIh akti┗it, ┘orkshopů je podpora a Hudo┗áﾐí zﾐalostﾐíIh kapaIit 
ředitelů a sdíleﾐé porozuﾏěﾐí s orieﾐtaIí ﾐa k┗alitﾐí iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí.  
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Použité zkratky 

MAP  Místﾐí akčﾐí pláﾐ 

KAP  Krajský akčﾐí pláﾐ 

PS  PraIo┗ﾐí skupiﾐa 

RT MAP  Realizačﾐí týﾏ ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐu 

SR MAP  StrategiIký ráﾏeI ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐu 

 

 

 


