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Zápis z 2. jednání  

Tematické pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ 

Liberec 

Liberec, 3.5.2016 

 

Přítomni: 

Pavel Pech – Agentura pro sociální začleňování 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Lukáš Jirotka – SML, manažer SPSZ 

Pavel Kalous – 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 

Dana Studničková – ZŠ Orlí 

Jana Benešová – Centrum Kašpar 

Veronika Dufková – Kontakt 

Martina Suchomelová – MŠ Motýlek 

Jiří Veselý – ZŠ U Soudu 

Miroslava Urbanová – D.R.A.K. 

Jana Švehlová - MAS 

 

Omluveni: 

Petr Hampacher – Maják 

Markéta Taterová – CZPLK 

Eva Friedrichová – ÚP ČR 

 

Úvod:  

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

krátce seznámil účastníky s prací na prvním jednání pracovní skupiny pro oblast vzdělávání a 

postupném tvořením analýzy potřeb a z ní vycházející tabulky priorit. Předal slovo M. 

Hamplovi.  
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M.Hampl převzal slovo a omluvil nepřítomné. Dotázal se zúčastněných, zda mají připomínky 

k analýze potřeb. Přítomní bez připomínek. Představil vytvořenou tabulku priorit a vysvětlil, 

že se z ní budeme vycházet, v návrhové časti strategického plánu sociálního začleňování a 

přítomné členy poprosil o diskuzi k jednotlivým bodům a společné vytváření specifických 

cílů/kroků k naplňování hlavních cílů. Také připomněl, že je třeba dosáhnout konsenzu u 

jednotlivých bodů a při rozporu o případném hlasování, kde rozhoduje většina z přítomných. 

 

Otevřená diskuze:  

Otevřela se diskuze na předškolní vzdělávání. Jednalo se o zachování stávajícího návrhu, 

zachovat ve strategii přípravnou třídu. 

M.Hampl se přítomných dotázal, zda by bylo vhodné zařadit do strategie další přípravné 

třídy.  

Mezi přítomnými se otevřel debata o potřebách a počtech přípravných tříd. Z diskuze 

vyplynulo, že dle nastaveného systému, je nemožné odhadnout kolik dětí, bude potřebovat 

přípravnou třídu. Všechno komplikuje novelizace školského zákona. Odhadnout absolutní 

hodnoty a čekat že se kapacity naplní je zcela nemyslitelné.  

J.Veselý novela školského zákona, nám všem velice komplikuje přípravu na další období, my 

vlastně nikdo nemůžeme odhadnout, jaký bude dopad.  

P.Pech se dotázal, čím obhájíme potřebnost přípravných tříd? 

M.Zábranská jediný, kdo by mohl naznačit potřebnost, jsou školské poradny.  

P.Pech otevřel diskuzi o případném otevření přípravných tříd a jestli by nebylo vhodné zvážit 

rozvrstvení v různých částech města.  

Diskuze znovu narážela na problém školského zákona o spádových obvodech. Zástupci škol, 

řeší kapacity na školách už několik let a toto by mohl být velký problém.  

L.Řebíčková my řešíme, abychom naplnily kapacity MŠ 

J.Veselý my budeme asi muset odmítat žáky, kapacita je pro nás problém 

P.Pech pokud by byl prostor na školách jedinou překážkou, máme možnost ji zařadit do 

plánu.  

Pokračovala diskuze o prostorách na školách.  

V.Strouhal bylo by třeba zmapovat prostory ve školách 

Pokračovala diskuze o vhodnosti umístění přípravných tříd na základních školách. 

L.Řebíčková nejsou momentálně kapacity na ZŠ 

P.Pech Pokud chceme otevřít přípravnou třídu od 2017 – 2018, musíme zjistit potřebnost a 

zjistit kapacity v MŠ a ZŠ 
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Pokračovala diskuze o tom, jakým způsobem školy jsou informovány o počtech žáků, kteří 

mají přijít. Z diskuze vyplynulo, že jediný způsob jsou zápisy, ale je problematika 

informovanosti rodičů a někteří místo termínů zápisů, dorazí až těsně před zahájením výuky 

nebo po zahájení výuky.  

V.Strouhal Myslím, že by terénní pracovníci, se mohli zapojit a informovat rodiče o 

přípravných třídách a měl by se zapojit OSPOD 

J.Benešová navrhuje hledat další varianty, jak informovat rodiče  

M.Hampl ASZ zakomponuje a zjistí možné varianty a jiné dobré praxe, jakým způsobem 

včasně informovat rodiče ze sociálně vyloučených lokalit o zápisech do MŠ a o přípravných 

třídách. 

P.Kalous SML my umíme web města a možná by tu byla varianta Libereckého zpravodaje 

M.Hampl  

Pokračoval prioritou 3.1. Děti z odlišného kulturního prostředí a děti s odlišnými životními 

podmínkami nejsou znevýhodněné v přístupu ke vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu a 

jejím hlavním cílem 3.1.1. Od školního roku 2017/2018 je soustavně podporováno 

v úspěšnosti při vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu N dětí z odlišného kulturního 

prostředí. Přešlo se k jednotlivým krokům  

P.Pech aby bylo možné zařadit do strategického plánu jednotlivé kroky, je třeba zjistit 

potřebnost na jednotlivých školách např. dotazníkem.  

Aktéři otevřeli diskuzi k potřebnosti „páky“ na rodiče. Je třeba včasná intervence např. od 

terénních pracovníků nebo předškolním klubem. Děti dlouhodobě nezaměstnaných rodičů, 

nemají motivaci chodit do školy a rodiče nevidí potřebnost. Mnohokrát mají dojem, že škola 

je zbytečná, že je stojí finance a nemají ani na stravování ve školách. Problém však spočívá 

v tom, že rodiče utrácejí peníze jiným způsobem než na vzdělávání.  

Přešlo se k prioritě 3.2. žáci 2. stupně ZŠ budou efektivně podporováni a motivováni 

k dalšímu studiu.  

Otevřela se diskuze k problematice motivace žáků na ZŠ. Všichni aktéři se shodli, že na ZŠ je 

potřebnost kariérových poradců na plný úvazek. Studenti nemají představu, jaké mají 

možnosti a chybí propojenost s podnikatelským sektorem. 

Toto téma bude otevřeno, na další pracovní schůzi.   

 

Závěrem byl stanoven termín dalšího jednání PS Vzdělávání na  24.5.2016. 

 

Zapsali: Lukáš Jirotka, Miroslav Hampl  

11.5.2016 
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kontakty:  

Lukáš Jirotka - jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz, tel. 458 244 965, mob. 775 426 420 

Miroslav Hampl - hampl.miroslav@vlada.cz,  

 

mailto:jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz
mailto:hampl.miroslav@vlada.cz

