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Z á p i s  

ze 4. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 19. dubna 2018 

Přítomni: 
PhDr. Milan Adamec, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Dana Lysáková, Ing. Marie Pavlová, Zbyněk 

Šrámek, Mgr. Zuzana Tachovská, Mgr. Hana Zábojníková, Jakub Zobín, Mgr. Libuše Vítová, 

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D, 

 

Nepřítomni  - omluveni: 

Ing. Ondřej Červinka, Mgr. Petra Gabarová, Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D  

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, 

Veřejnost: 1 (zástupce parlamentu mladých při DDM Větrník) 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 10. Výbor byl usnášeníschopný.  

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Průběžná informace k realizovaným projektům z OP VVV (Vzdělávejme společně děti 

předškolního věku v Liberci, Férové školy v Liberci) 

4) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 19. 4. 2018 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 22. 3. 2018 

2 členové v době hlasování nebyli přítomni 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru neměli k zápisu z minulého jednání žádné další připomínky a vzali jej na vědomí. 

3. Průběžná informace k realizovaným projektům z OP VVV  

Členové výboru obdrželi předem písemné informace k realizovaným projektům: 

Projekt „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“ viz příloha č. 1  

Projekt „Férové školy v Liberci“ – viz příloha č. 2 

Členům výboru byly sděleny ještě dodatečné informace ke klíčovým aktivitám, které realizují 

partneři (Člověk v tísni a Komunitní středisko KONTAKT) u projektu Férové školy v Liberci. 

3. 2. – doučování žáků v rodinách (Člověk v tísni) 

v období 1. 10. 2017 až 31. 3. 2018 probíhalo doučování v rodinách dvanácti dětí, z nichž došlo 

k ukončení spolupráce se třemi dětmi z důvodu přestupu do přípravné třídy při ZŠ (dodatečný 

odklad). Pracovnice byla v intenzivním kontaktu s třídními učiteli dětí a v případě potřeby také 

s odbornými pracovníky (PPP). V období ukončení prvního pololetí s učiteli konzultovala prospěch 

dětí formou dotazníků a iniciovala také několik společných schůzek třídních učitelů a rodičů. 

V rámci podpory rodin dětí probíhala také intenzivní komunikace s rodiči ohledně školního 

prospěchu a způsobu domácí práce s dětmi. 
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3. 5. – Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí o důležitosti vzdělávání (Komunitní středisko KONTAKT) 

V rámci projektu pracuje terénní pracovnice, která monitoruje problematiku v lokalitách 

ohrožených sociálním vyloučením a navazuje kontakty s danou cílovou skupinou. Terénní 

pracovnice se také podílí na koordinaci workshopů a na základě komunikace s cílovou skupinou 

navrhuje jejich témata. Workshopu k tématu zápisů do MŠ a ZŠ se zúčastnila také koordinátorka 

inkluze pro obec a naopak terénní pracovnice a koordinátorka pro národnostní menšiny, cizince, 

sociálně znevýhodněné děti a mládež se zúčastnily setkání koordinátorů inkluze ve školách a 

předaly jim informace o workshopech a volnočasových aktivitách pro uvedenou cílovou skupinu.  

 

Berki J – jak to vypadá s případnou fluktuací u školních asistentů a co s nimi bude po ukončení 

projektu? 

 

Řebíčková L. – na počátku projektu „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“ 

drobné problémy s fluktuací  školních asistentů nastaly, ale vždy se podařilo sehnat náhradu. 

V současné době se domníváme, že došlo ke stabilizaci. Vzhlede k tomu, že školní asistenti prošli 

vzděláváním na TUL, věříme, že po ukončení projektu budou mít uplatnění jako asistenti pedagoga 

popř. jako chůvy u dvouletých dětí. 

 

Langr I. – každý měsíc se s řídícími pracovníky obou projektů scházím na pracovní schůzce a tak 

mám průběžné informace o jejich realizaci; projekty jsou velmi dobře hodnoceny ASZ a je zde 

možnost, že by mohl být v případě zájmu a možností realizován navazující projekt; 

 

Vítová L. – zda mohou školy doporučovat žáky na doučování asistenty v rodinách? 

 

Řebíčková L. – žáky na doučování v rodinách vytipovávají terénní pracovníci organizace Člověk 

v tísni a většinou se jedná o velmi problematické případy, kdy je pracováno zároveň také s rodiči. 

Školy by měly v rámci prevence školní neúspěšnosti nabízet běžné doučování, které je jednou s 

forem podpůrného opatření. 

 

Členové výboru vzali průběžné informace o realizovaných projektech na vědomí. 

 

4. Různé 

Langr I. – již se uskutečnily všechny v 1. etapě vyhlášené konkurzy na ředitele škol. U škol – ZUŠ 

Frýdlantská, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ a MŠ Barvířská, ZŠ Dobiášova už rada města schválila 

jmenování ředitelů na dalších 6 let. Zbývající jmenování bude RM projednávat na svém jednání 9. 

5. 2018. Následně budou ještě probíhat konkurzy na MŠ Sluníčko (ředitelka podala rezignaci), MŠ 

Hvězdička (ředitelka bude odcházet do starobního důchodu), ZŠ Oblačná a ZŠ Ještědska (končí 

šestileté funkční období). Další konkurzy budou probíhat následně v letech 2019 a 2020, kdy také 

vyprší funkční období dalším ředitelům. Poděkoval členům výboru (Vítová L., Červinka O., 

Adamec M., Berki J.) za účast a práci v konkurzních komisích. 

 

Vítová L. – navrhla, aby se květové zasedání výboru uskutečnilo v Lidových sadech – informace 

bude v pozvánce na jednání upřesněna. 

 

Upozornění: 

Červnové jednání výboru dne 21. 6. 2018 bude začínat mimořádně již v 15:30 hodin. Důvodem je 

konání další akce pro zastupitele od 17:00 hodin v obřadní síni liberecké radnice. 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 24. května 2018 od 

16:00 hodin. Místo konání bude upřesněno. 
 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřila: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru 



Informace o průběžné realizaci projektu financovaného z OP VVV 

P r o j e k t  Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249 

Realizace: 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019 

Žadatel: Statutární město Liberec 

Partneři s finančním podílem: Člověk v tísni, o.p.s. 

     Technická univerzita v Liberci 

     ITveSkole.cz, o.p.s. 

 

Partneři bez finančního podílu: 

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. 

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o. 

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, p. o. 

Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 

Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, p.o. 

 

Rozpočet: 28 947 553,50 Kč 

 

Cílová skupina: děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pra-

covníci, rodiče dětí a žáků, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 

 

SML 

V MŠ Klášterní pracují 3 školní asistentky a 1 školní asistent. V MŠ Kytička pracují 

4 školní asistentky. V MŠ Barvířská pracují 2 školní asistentky stejně jako v MŠ 

Stromovka a v MŠ Rolnička je 1 školní asistentka. Všech 13 ŠA jsou zaměstnanci 

SML a pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, nejvíce s dětmi ze so-

cioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Jde třeba o nácvik a 

upevňování hygienických návyků, dopomoc s oblékáním, nácvik a upevňování spo-

lečenských pravidel a mnoho dalšího. 

Již začala fungovat spolupráce i na úrovni asistent - rodič dítěte ze sociokulturně od-

lišného prostředí. 

Odborná garantka aktivity se věnuje metodické podpoře asistentek vždy v návaznosti 

na jejich potřeby a v jejich prostředí, tedy v jednotlivých MŠ. Případně zprostředko-

vává kontakty na další organizace. 

Proběhl vzdělávací kurz pro školní asistenty, kterého se zúčastnila v plném rozsahu 

odborná garantka, 7 školních asistentek a 1 školní asistent. Účastníci absolvovali 125 

hodin výuky, složených jak z teoretické, tak praktické části a všichni absolvovali i 

závěrečnou kolokviální zkoušku.  

rebickova.lenka
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ŠA se dále dle možností a zájmu účastní stáží.  

Člověk v tísni, o. p. s. 

Realizuje předškolní klub Sezam, který navštěvuje cca 8 – 10 dětí ze socioekono-

micky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kapacita je tedy naplněna. 

Probíhají adaptační pobyty v zapojených MŠ.  

V PK probíhají pravidelné návštěvy logopeda a děti cvičí jógu s lektorkou. Probíhá 

setkání s rodiči. Děti byli na několika aktivitách mimo klub.  

Setkávají se pracovnice obou klubů, ŠA a další členové týmu, dochází k výměně 

zkušeností, konzultacím a stážím.  

ITveSkole.cz, o.p.s. 

Realizuje předškolní klub Barvička, který pravidelně navštěvuje 7 – 9 dětí ze socioe-

konomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kapacita je tedy naplně-

na. Probíhají adaptační pobyty v zapojených MŠ. Děti se dokázaly adaptovat na běž-

ný režim. (ranní kruh, met. individuální práce, kooperativní hry, atp.)  

Spolupracuje s rodiči formou Klubu rodičů, kde se zaměřují na aktuální témata, pří-

padně na individuální problematiku rodiče. Jedná se o problematiku osobního, soci-

álního a profesního rozvoje rodičů, využívány jsou i osobní konzultace. Proběhlo již 

několik besed s odborníky, jako je speciální pedagog nebo psycholog. 

Vzdělávání: proběhla akreditace kurzu Vývojové zvláštnosti dětí 3-7 let, který je za-

jištěn na podzim 2018. 

Mentoring: cílem je u pedagogů MŠ zapojených do projektu rozvinout inkluzivní 

vzdělávání směrem k sociální soudržnosti a uspořádání výchovně vzdělávacího pro-

cesu v MŠ tak, aby se v činnosti škol naplnil koncept rovných příležitostí a nabídl 

adekvátní podporu v rámci vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální 

rozdíly s cílem max. rozvinout jejich vzdělávací potenciál. 

Technická univerzita v Liberci 

Byl realizován kurz s názvem Dítě s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. 

Dále byl realizován vzdělávací program Školní asistent, který byl zahájen v listopadu 

2017 a dokončen v únoru 2018. Školní asistenti v průběhu trvání absolvovali 125 

hodin odborné přípravy. Připravuje se kurz Feuersteinovy metody Instrumentálního 

obohacování, plán je na květen a červen 2018.  

Proběhly již kurzy tematicky zaměřené na jednotlivé poruchy učení, poruchy sociali-

zace a další.  

Zpracovala: Jana Sommerová, odborný garant aktivit 



Informace o průběžné realizaci projektu financovaného z OP VVV 

P r o j e k t  Férové školy v Liberci 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005078 

Realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2020 

Žadatel: Statutární město Liberec 

Partneři s finančním podílem: Člověk v tísni, o.p.s. 

     DDM Větrník 

     Komunitní středisko KONTAKT 

   EDUCA QUALITY 

Rozpočet:  28,7 mil. Kč 

KA 2 – Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání 

2. 1. – činnost koordinátora inkluze pro obec 

Po opakovaném výběrovém řízení se podařilo v srpnu 2018 vybrat uchazečku s dlouholetou praxí 

v oblasti sociálně právní i pedagogické, ta zahájila svou činnost v říjnu 2017. Byl nastaven systém 

pravidelných společných setkávání koordinátorů inkluze na školách, na kterých byli učitelé 

seznamováni s aktuálními legislativními změnami a kdy byla prezentována témata dle požadavků, 

které vzešly z potřeb škol zapojených v projektu.  

Ve dnech 17. 10. 2017, 7.12 2017, 07. 2.2018, 13. 2.2018 a 15. 2.2018 proběhla tematická setkání 

koordinátorů inkluze ve školách, která byla věnovaná těmto tematickým blokům: Problematika 

záškoláctví, ohrožené dítě, typologie dítěte (artefiletika – možnosti využití ve školní praxi), 

problematika výkaznictví žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce škol a OSPOD. 

Koordinátoři inkluze ve školách měli dále možnost zúčastnit se odborných seminářů či konferencí 

pořádaných dalšími institucemi jako jsou NIDV, ASZ, KÚ LK, kdy někteří z koordinátorů byli přítomni 

jak na seminářích zaměřených na inkluzivní vzdělávání, tak i na dalších se zajímavými tématy ve 

školství, která s problematickou inkluzivního úzce souvisí (např. cizinci ve vzdělávacím systému, 

rizikové sexuální chování mladistvých, autoevaluační metody). 

Kromě společných setkávání probíhala setkání koordinátora inkluze pro obec s koordinátory inkluze 

na školách, kdy byly v rámci osobních konzultací řešeny aktuální případy jednotlivých škol, např.: 

podáno poradenství k šikaně, ke spolupráci s rodinou žákyně cizinky, navržen postup při 

nespolupráci pěstounské rodiny, spoluúčast na jednáních s rodiči při výchovných problémech žáka 

autisty. Podařilo se navštívit 50 % zapojených škol a bylo dohodnuto, že tato spolupráce je pro školy 

přínosná a budeme v ní nadále pokračovat. 

V měsíci říjnu 2017 proběhl „Monitoring aktuálních stavu v oblasti inkluzivního vzdělávání 

v základních školách zapojených do projektu „Férové školy v Liberci“, který je součástí zpětné vazby 

provedené v rámci pilotního ověřování pozice koordinátora inkluze ve škole. Zpětná vazba byla 

provedena formou on-line elektronického dotazníku pro koordinátory inkluze ve školách, kteří 

vykonávají uvedenou pozici v rámci projektu „Férové školy v Liberci“. Do elektronického zjišťování, 

rebickova.lenka
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které bylo provedeno v termínu od 7. října do 31. října 201Z, byly zapojeni všichni koordinátoři inkluze 

(35) ze všech zapojených škol (26). 

V rámci projektu probíhá úzká spolupráce s konzultantkou pro inkluzivní vzdělávání z Odboru pro 

sociální začleňování Úřadu vlády. V rámci této spolupráce probíhá revize místního plánu inkluze, kdy 

bylo zjištěno, že i díky realizovanému projektu se daří naplňovat navržená opatření.  

Koordinátorka inkluze pro obec též spolupracovala aktivně s dalšími partnery projektu, čímž byla 

zajištěna provázanost a větší efektivnost jednotlivých realizovaných opatření. 

Např. doporučení žákům ze strany školního koordinátora na možnost doučování v rámci aktivit u 

partnera Člověk v tísni o.p.s. či doporučení rodičům na komunitním centrum Kontakt p. o., kde také 

probíhá zvyšování povědomí o významu vzdělání u rodičů dětí. Cílem je nejen pomoci dětem zvládat 

nároky školy, ale také pomoci integrovat je do hlavního proudu vzdělávání.  

Od září 2017 probíhá též úzká spolupráce s PPP, a to zejména na setkáních výchovných poradců, 

speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a metodiků prevence. 

Koordinátorka inkluze pro obec poskytovala také individuální poradenství rodinám a dětem při 

řešení vzdělávacích potíží – při přeřazování mezi školami a třídami, problémech v komunikaci se 

školou apod. 

Nadále byly průběžně zodpovídány dotazy ze škol k legislativě či k možným postupům v rámci 

zákona. 

Koordinátorka inkluze pro obec je důležitým spojovacím článkem mezi školami, pedagogy, 

odbornými a vzdělávacími institucemi a neziskovým sektorem. Pomáhá s řešením problémů, 

předávala kontakty, hledá nové možnosti spolupráce a doporučuje metodické materiály a semináře. 

 

2. 2. – činnost metodika asistentů pedagoga a školních asistentů 

Metodik AP a ŠA v rámci svých aktivit navázal na analýzu zkušeností školních asistentů na 

mateřských školách a na možnost využití zkušeností pro práci školních asistentů a asistentů 

pedagoga na základních školách v souvislosti s minimalizací adaptačních problémů u dětí se SVP. 

V rámci metodického vedení probíhá vyhledání vhodných metodických materiálů pro asistenty 

pedagoga a školní asistenty.  

Byla navázána komunikace s metodikem speciálního vzdělávání KÚLK k problematice asistentů 

pedagoga a školních asistentů. 

Ve spolupráci s PPP bylo realizováno společné setkání asistentů v listopadu 2017 a bylo dohodnuto, 

že se tato metodická setkání budou opakovat pravidelně, a to jednou za 3 měsíce. 

Byly konzultovány kvalifikační požadavky AP a ŠA, kdy byly do škol zaslány vhodné nabídky školení 

např. NIDV. 

Probíhá metodická podpora AP a ŠA dle potřeb škol, kdy asistenti pedagoga mají k dispozici 

odborníka, který jim aktivně naslouchá a pomáhá řešit profesní problémy přímo v terénu. 

V praxi se ukazuje, že se školy potýkají s nedostatkem kvalitních adeptů na pozici asistenta 

pedagoga, což je způsobeno nízkým finančním ohodnocením, které často neodráží psychickou 

náročnost této pracovní pozice 



KA 3 – prevence školní neúspěšnosti 

Podpora žáků, zejména pak žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí, v dosahování školního úspěchu a zabránění jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání 

 

3.1 Pilotní ověření pozice koordinátora inkluze ve škole 

Pilotní ověřování pozice koordinátora inkluze ve škole probíhá na 26 základních školách (celkem 35 

osob na DPP nebo DPČ výše úvazku od 0,1 do 0,4)  

 21 zřizovaných SML (20 běžné ZŠ + 1 ZŠ Orlí zřízená dle § 16) 

 1 ZŠ zřizovaná MO Vratislavic nad Nisou 

 1 ZŠ zřizovaná církví (Jednota bratrská) 

 3 ZŠ zřizované krajem 

Koordinátoři inkluze ve školách v monitorovacím období (říjen 2017 až březen 2018) vykonávali 

činnosti dle měsíčních plánů a dle konkrétních potřeb svých škol. 

Problematice prevence záškoláctví bylo věnováno několik bloků společných setkání koordinátorů 

pro školy a následně na zakázku bylo iniciováno setkání učitelů s vedoucími pracovnicemi orgánu 

OSPOD Magistrátu města Liberec, a to přímo v budově magistrátu. 

Koordinátoři byli seznámeni se současnými trendy v sociálně-právní ochraně dětí i s novým 

přístupem MPSV, který klade důraz především na práva dítěte a na autonomii jeho rodiny. 

Dále byl konzultován místní postup při řešení záškoláctví, kdy byly zjištěny některé nedostatky 

(rozdílné způsoby vyrozumívání o záškoláctví, duplicitní oznamování na několik institucí, časové 

prodlevy, nedostatky v předávání potřebných informací aj.)  

Z tohoto důvodu bylo uskutečněno několik pracovních schůzek koordinátorky inkluze pro obec se 

zástupci zainteresovaných institucí (odd. přestupků, OSPOD), kdy výsledkem bylo vytvoření 

jednotného aktuálního formuláře k oznámení o zanedbávání školní docházky a doporučení na 

důsledné dodržování metodického postupu s důrazem na včasné svolávání výchovných komisí 

s účastí zástupců OSPOD MML. 

Byl vytvořen také jednotný formulář k oznámení o ohroženém dítěti, kdy byly na společném setkání 

s pracovnicemi OSPOD vysvětleny náležitosti takového podání. 

Obě předlohy formulářů byly rozeslány prostřednictvím školních koordinátorů do škol, o spolupráci 

byla požádána i PPP, která umístila formuláře k využití na svůj web. 

Dále bylo prevenci školní neúspěšnosti věnováno několik jednání zaměřených na řešení konkrétních 

případů na jednotlivých školách, kdy se jednalo např. o návrat nezletilého žáka z diagnostického 

pobytu v DDÚ Liberec, o navázání spolupráce s doprovázející organizací v případě dítěte umístěného 

v pěstounské péči atd. 

 

3. 2 Doučování žáků v rodinách (Člověk v tísni) 

Na začátku probíhalo zejména zaučování nové kolegyně, která zajišťuje aktivitu doučování. Průběh 

zaučování byl ulehčen tím, že nová kolegyně je naší bývalou dobrovolnicí. Postupně jsme tedy 

oslovovali zájemce o doučování, jejichž žádosti se nám zde hromadili. Od počátku projektu tak 

spolupracujeme s 12 klienty z Liberce. Jedná se o klienty z různých škol. Od září 2017 jsme také 

navázali spolupráci se čtyřmi dobrovolníky, kteří do rodin docházejí doučovat. Ukazuje se, že získání 

dobrovolníků pro tuto činnost je vyžaduje poměrně dost času. Zájem dobrovolníků není moc velký. 



 

3. 3 Kariérové poradenství (EDUCA QUALITY) 

Do této klíčové aktivity je zapojeno 24 základních škol (celkem 32 osob na DPP nebo DPČ výše úvazku 

od 0,1 do 0,4)  

 21 zřizovaných SML (20 běžné ZŠ + 1 ZŠ Orlí zřízená dle § 16) 

 1 ZŠ zřizovaná církví (Jednota bratrská) 

 2 ZŠ zřizované krajem 

EDUCA QUALITY zajišťuje metodické vedené kariérových poradců ve školách  

Zaměřuje se na motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolání s možností pozdějšího 

uplatnění, a to již od 5. třídy ZŠ. Na úvodních seminářích byli kariéroví poradci seznámeni s cíli 

projektu a metodikou práce s cílovou skupinou, která je zaměřena na individuální přístup k žákům 

cílové skupiny. Důraz je kladen na prevenci.  

Kariérové poradenství je poskytováno individuálně i skupinově dle speciálního schéma, které 

sjednotí jednotlivé výstupy tak, aby tato aktivita naplnila svůj potenciál. Předpokládáme, že se zapojí 

cca 60 žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí. 

V současné době je zapojeno 121 žáků. 

Podporované aktivity: Skupinového poradenství: 

 Vyhledávání informací o budoucí profesní dráze žáků  

 Představení profesí a pracovního prostředí  

 Přehled středních škol   

 Sebepoznávání a jeho důležitost pro výběr vhodné profesní dráhy  

Workshopy žáků u zaměstnavatelů z různorodých oblastí výroby či služeb, které mají žákům ukázat, 

jak to v takovém zaměstnání vypadá.  

Exkurze do firem v Libereckém kraji, navázána spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR, který 

podpořil návštěvu škol na Živé knihovně povolání a přislíbil pomoc při organizaci workshopů.  

Přednášky zástupců zaměstnavatelů či zástupců organizací (úřad práce, střední školy apod.) 

týkajících se různých témat ze sféry jejich zaměření výroby či služeb (např. představení činností a 

jejich personálního naplnění, co se od zaměstnanců očekává atd.)  

Ve vybraných případech se do skupinových aktivit budou moci zapojit i rodiče, např. formou 

představování vlastních povolání či společnou návštěvou vybraných workshopů u zaměstnavatelů. 

Účast na veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB. 

 

3. 4 Kluby a kroužky na školách se zaměřením na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního 

občanství a sociálního rozvoje (DDM Větrník) 

Tato podaktivita projektu „Férová škola“ začala se začátkem školního roku 2017/2018, kdy se na 8 

školách otevřelo 14 kroužků. Jedná se o společenské kroužky, kroužky tvořivé dramatiky a školní 

parlament, které navštěvuje mezi 150 až 160 dětmi. Ač se jedná o tři typy kroužků, je jejich činnost 

velmi pestrá. Děti si zde mají možnost vyzkoušet celou řadu činností, ať už týkající se běžného života, 

tak činností nadstandartních, při kterých je jako jeden z hlavních cílů sledován jejich společensko-

sociální rozvoj a aktivní občanství. 



Hodnocení činnosti kroužků u žáků s mentálním postižením  

Kroužek tvořivé dramatiky: 

Po půlroční činnosti kroužku, je možné konstatovat zlepšení projevů v chování mezi členy kroužku a 

to konkrétně v následujících oblastech:  

 Děti se naučily při činnostech kroužku spolupracovat  

 Výrazně se snížily počáteční problémy s tím, že se děti tzv.„ vzájemně neposlouchaly“, 

nenechal jeden druhého domluvit, sdělit svůj názor. V současné době se snaží vzájemně si 

vyhovět, nedochází ke konfliktům, které byly způsobeny především snahou některých 

jedinců o prosazení se, získání výhod.  Jsou schopny a ochotny tolerovat rozhodnutí většiny.   

 Důležité bylo i uvědomění si spoluzodpovědnosti za výsledek společné činnosti - případný 

úspěch již berou jako výsledek společného snažení, ne aktivity jedince  

 V počátku byla kritika (upozornění) některými dětmi přijímána velmi odmítavě, reagovaly 

plačtivě, odmítaly další činnosti. V současné době se již tento problém nevyskytuje. 

Adekvátní kritika je brána jako dobrá rada, která vede k lepšímu výsledku. Děti se po té o 

nápravu snaží.   

 Podařilo se tzv. rozmluvit děti, které odmítaly hovořit na veřejnosti nebo jejich projev byl 

velmi tichý a nevýrazný - Po celou dobu se nevyskytl případ, že by někdo někomu úmyslně 

ublížil.  

 Děti se již nevysmívají někomu, kdo má vadu řeči, kdo zapomněl text, má trému. Snaží se 

pomoci, poskytnout např. nápovědu.  

 Pozitivně lze hodnotit zapojení loutek do činnosti kroužku. Některé loutky děti samy 

vytvořily, podílely se i na tvorbě potřebných kulis.  

Společenské kroužky: 

 Žáci měli prostor samostatně vyjádřit své pocity o vztazích v rodině, mezi kamarády, 

spolužáky a učili se některé vztahy vylepšit, napravit. 

 Na základě vyprávění pohádek a příběhů rozpoznávali dobro a zlo a rozhodovali, co je v jejich 

životě důležité a kde sami mohou věci ovlivnit (pomoc mladším, starším, slabším, 

nemocným). V příbězích o zvířatech hledali souvislosti, jak se zvířaty zacházet, jak se o ně 

starat, co hlavně zvířatům škodí a vyhnout se těmto chybám  

 Upevnili si své znalosti o základních zvycích a tradicích společnosti, ve které žijí (Vánoce, 

Valentýn, svátky, narozeniny, svatby, pohřby). 

 Rozvíjeli vědomosti o pravidlech slušného chování, pravidlech silničního provozu, pravidlech 

školního řádu).  

 Naučili se nové společenské hry, na které se těšili a které jim pomáhaly rozvíjet mezilidské 

vztahy mezi sebou navzájem, ale i k vyučujícím.  

 Těšili se na občerstvení, které ke kroužkům patřilo. Poznali druhy ovoce, které jim rodiče 

nemají možnost koupit. Děti se zajímaly, kde některé druhy ovoce vyrostly a jak se k nám 

dostaly. Kroužky obohatily žáky o spotřební materiál, který jim slouží ve všech ostatních 

předmětech (tužky, barvy, nůžky, fixy, barevný papír, omalovánky, hrací sešity….) 

 

3. 5 Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí o důležitosti vzdělání (Komunitní středisko KONTAKT) 

Od začátku projektu (červenec 2017 až prosinec 2017) zrealizoval terénní pracovník Komunitního 

střediska Kontakt již 6 informačních workshopů pro rodiče žáků ze socioekonomicky 

znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání. Témata workshopů jsou 



rozmanitá a zabírají širokou škálu oblastí života. Mezi těmi, která už byla realizována, jsou např. 

Předcházení záškoláctví, Rozdíly mezi školami, Význam volnočasových aktivit, Patologické hráčství 

aj. Do projektu se zatím zapojilo 26 osob. Některá témata lektoroval sám odborný lektor z dané 

tematické oblasti. Potenciální klienti jsou oslovováni v rámci monitoringu jednotlivých městských 

lokalit přímo terénním pracovníkem, který je aktivně vyhledává a přichází s nabídkou této osvětové 

aktivity. Účastníci na workshopech získávají nejen praktické informace a případně rady a návody, jak 

postupovat v tíživých životních situacích, ale také jak jim předcházet. Mají prostor vyjádřit svůj názor, 

sdílet zkušenosti s ostatními, podělit se o starosti a načerpat odhodlání k řešení vlastních problémů. 

Workshopy probíhají jako motivační setkání plná přínosných informací, ale především lidského 

přístupu, porozumění a prostoru k otevřenému dialogu. 

 

3.6 Informační a osvětová kampaň 

Průběžně byla informována široká veřejnost o inkluzivním vzdělávání v Libereckém Zpravodaji a v 
blogu náměstka pro školství, sociální věci a kulturu na webových stránkách SML.  
V prosinci 2017 byl vydán pro veřejnost informační leták „Inkluze“ v počtu 5 000 kusů, kdy zároveň 
byla započata jeho distribuce. Letáky jsou umístěny a dostupné pro veřejnost na těchto místech: 

Vědecká knihovna Liberec – vstupní hala 

Magistrát města Liberec – podatelna budovy historické radnice 

Magistrát města Liberec – podatelna budovy na ul. 

Knihkupectví Fryč – oddělní dětské literatury, čítárna 

DDM Větrník 

Klub V 

Magistrát města Liberec – sociální odbor v budově „Uran“ 

ZŠ a MŠ ve správním obvodu MM Liberec 

KÚ Libereckého kraje 

PPP Liberec 

Leták je v elektronické podobě zveřejněn také na webu města: 

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/inkluze-pruvodce-pro-verejnost.html  

 

Zpracovala:  

Mgr. Řebíčková na základě podkladů a informací od odpovědných pracovníků a partnerů projektu 

Mgr Eva Nováková, koordinátor inkluze pro obec a metodik ŠA a AP (KA 2 a KA 3 - podaktivita 3.1 a 

3. 6.) 

Informace partnerů projektu jsou za období do ledna 2018.  

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/inkluze-pruvodce-pro-verejnost.html

