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Zápis z 1. jednání  

Tematické pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ 

Liberec 

Liberec, 8.4.2016 

 

Přítomni: 

Pavel Pech – Agentura pro sociální začleňování 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Lukáš Jirotka – SML, manažer SPSZ 

Ivan Langr – SML 

Lenka Řebíčková – SML 

Václav Strouhal – Krajský úřad Libereckého kraje 

Markéta Brebtová - Krajský úřad Libereckého kraje 

Magdalena Zábranská - Krajský úřad Libereckého kraje 

Lukáš Průcha – Člověk v tísni 

Zdeňka Kroužková – ZŠ Orlí/Gollova 

Jana Benešová – Centrum Kašpar 

Veronika Dufková – Kontakt 

Markéta Taterová – CZPLK 

Martina Suchomelová – MŠ Motýlek 

Jiří Veselý – ZŠ U Soudu 

Eva Friedrichová – ÚP ČR 

Miroslava Urbanová – D.R.A.K. 

Petr Hampacher – Maják 

 

Nepřítomni: 

Jana Švehlová - MAS 

 

Úvod:  

P.Pech zahájil jednání tematické pracovní skupiny pro oblast vzdělávání, přivítal účastníky a krátce 

uvedl systém spolupráce APSZ a SML. Všichni účastníci byli požádáni o krátké představení. Pavel Pech 

poté prezentoval nástin analýzy potřeb a bariér jako podkladový materiál ke zpracování návrhové 

části Strategického plánu. Členové skupiny postupně projednali všechny navrhované části analýzy a 

v diskuzi upravili a doplnili jednotlivé body. 

Informace a diskuse k jednotlivým bodům:  
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Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí nejsou znevýhodňovány v přístupu ke vzdělání v běžném 

vzdělávacím proudu  

Diskuse byla otevřena příspěvky týkajícími se novelizace zákonů – povinná předškolní docházka, 

přípravné třídy. K tématu přípravných tříd bylo upozorněno na schválený Komunitní plán, který 

preferuje posílení předškolní docházky před vytvářením přípravných tříd při ZŠ. Následuje diskuse o 

podmínkách zařazování dětí do ZŠ praktických a speciálních. 

L.Průcha představuje fungování nového předškolního klubu při ČvT a upozorňuje na nutnost 

komplexní práce i s rodinou dítěte. 

I.Langr informuje o připravovaném projektu SML na provoz 2 předškolních klubů. 

Dále je diskutována potřeba posílení kapacit PPP a potřebnost externích psychologů působících ve 

školách a školních speciálních pedagogů. Případná nutnost posilování počtu AP bude jasnější po 

probíhajících zápisech do ZŠ. 

P.Pech informuje o budoucím působení experta na vzdělávání a inkluzi ASZ (září 2016) a o 

možnostech financování projektů v oblasti vzdělávání – Koordinovaná výzva OPVVV a tzv. šablony pro 

základní a mateřské školy. V rámci situační analýzy by také bylo vhodné zjistit poptávku po 

předškolních klubech. 

Diskuse na toto téma je uzavřena identifikováním možných překážek. Již nyní je obtížné sehnat 

kvalitní kvalifikované zaměstnance na pozice asistentů, psychologů a speciálních pedagogů. ASZ se 

zavazuje v této souvislosti oslovit TUL a zjistit možnosti spolupráce. V diskusi bylo upozorněno na 

nízký počet absolventů oboru speciální pedagogika. 

 

Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou úspěšné v běžném vzdělávacím proudu 

P.Hampacher a L.Průcha informují o provozování NZDM (Člověk v tísni, Maják) a počtech pracovníků 

i klientů. Definována potřeba doučování pro cca 400-600 dětí ze SVL. 

V diskusi je dále upozorněno na nutnost testování klima tříd a práce s ním. Město Liberec má 

zpracovanou analýzu na toto téma. 

L.Průcha také uvedl, že ze strany studentů TUL není přílišný zájem o dobrovolnictví (doučování dětí 

v SVL – cca 10 studentů). 

J. Veselý zdůraznil potřebu, že i v budoucnu by měli mít neúspěšní a stále selhávající žáci možnost 

dokončit základní vzdělání ve speciální škole, kde by tyto děti zažily pocit úspěchu a byly lépe 

připraveny na manuální profese. 

 

Dostupnost a zázemí volnočasových aktivit a sociálních služeb pro děti a mládež 

I.Langr potvrzuje vůli města zachovat stávající NZDM a rozšířit je o další (Vratislavice, Františkov). Ve 

spolupráci s Člověkem v tísni probíhá aktivní vyhledávání vhodných prostor. Služby by měly fungovat 

v rámci IP KÚ LK od července 2016. 
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Centrum Kontakt má také dobrovolnické programy (cílové skupiny: děti, senioři, handicapovaní). 

Dále nabízí služby pro děti a mládež (6- 15 let) ze sociálně znevýhodněného prostředí. Během 

školního roku již řadu let provozuje volnočasové aktivity, které jsou pro tyto děti a mládež zdarma a 

realizují se přímo v prostorách organizace. Dále se činnost zaměřuje na pořádání příměstského 

tábora s názvem „Prázdniny ve městě“, který nabízí dětem aktivity a různé činnosti v rámci letních 

prázdnin, vždy 3x v týdnu, formou zapojení dětí ze sídliště Rochlice aj. Tábor je zdarma, dětem je 

zajištěna doprava, vstupné i svačiny. Mj. Kontakt během roku pořádá i další jednorázové aktivity 

podpůrného a preventivního charakteru, do kterých se mohou zapojit i rodiny (např. Mikulášská 

nadílka, Adventní dílna, Výlet na Staré Hrady).  

Byla také zmíněna možnost rozšíření zajištění obědů zdarma pro děti ze SVL, V této souvislosti 

upozornil V. Strouhal na probíhající projekt KÚ LK, s tím že další vlny se chystají. 

Preventivní programy pro děti a mládež 

Primární prevenci na školách zajišťují ADVAITA a Maják. Jsou poskytovány i programy finanční 

gramotnosti. Byla identifikována potřeba funkčního systému včasné intervence, pořádání rodinných a 

případových konferencí. Nutná funkční spolupráce s OSPOD. 

Z. Kroužková potvrdila, že spolupráce ZŠ Orlí s OSPOD je naprosto zásadní, funkční a mnoholetá. 

OSPOD je základním partnerem této školy pro fungování rodin (docházka žáků do školy). Jde o 

důslednou činnost, bez které by mnoho žáků školní docházku ani nedokončilo. V rodinách ze SVL 

naprosto chybí motivace vést děti ke vzdělání.  

 

Úspěšně se vzdělat pro trh práce 

Kariérní poradenství je poskytováno na všech ZŠ (8. A 9. Ročníky). Zajišťováno je nejčastěji 

výchovnými poradci, často i ve spolupráci s Úřadem Práce, který také nabízí programy kariérového 

poradenství. 

V souvislosti s tématem bylo v diskusi konstatováno, že v budoucnu bude stoupat tlak na výchovné 

poradce ve školách a s tím související nutnost působení kariérních poradců na školách. I.Langr hovořil 

o připravovaném  pilotním projektu Kariérních poradců (zatím zapojeny 2 ZŠ). 

KÚ LK zajišťuje svozy dětí ze vzdálenějších ZŠ na pravidelný veletrh vzdělávání a pracovních 

příležitostí EDUCA. Bylo upozorněno na vysoké finanční nároky na zřízení stánku školy na veletrhu a 

diskutována možnost financování ze strany LK. 

 

Závěrem byl stanoven termín dalšího jednání PS Vzdělávání na  3.5.2016. 

 

Zapsali: Miroslav Hampl, Pavel Pech 

14.4.2016 

kontakty:  
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Pavel Pech – pech.pavel@vlada.cz, tel. 702129837 

Miroslav Hampl – hampl.miroslav@vlada.cz 

mailto:hampl.miroslav@vlada.cz

