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Zápis z 3. jednání  

Tematické pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ 

Liberec 

Liberec, 24.5.2016 

 

Přítomni: 

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 

Lukáš Průcha - Člověk v tísni 

Zdeňka Kroužková - ZŠ Orlí/Gollova 

Dana Studničková - ZŠ Orlí 

Jana Benešová - Centrum Kašpar 

Martina Suchomelová - MŠ Motýlek 

Jiří Veselý - ZŠ U Soudu 

Miroslava Urbanová - D.R.A.K. 

Jana Švehlová - MAS 

Jana Růžičková - Středisko výchovné péče 

Markéta Taterová - CZPLK 

 

Úvod:  

M. Hampl zahájil jednání tematické pracovní skupiny pro oblast vzdělávání, přivítal účastníky 

a krátce seznámil účastníky s prací na předchozích jednáních pracovní skupiny pro oblast 

vzdělávání a postupném tvořením analýzy potřeb a z ní vycházející tabulky priorit.   Poděkoval 

za připomínky zúčastněných v předchozím kole připomínek k tabulce priorit. Dotázal se, zda 

nechce někdo doplnit nějakou připomínku na začátku jednání, dále pokračoval v jednání a 

vysvětlil přítomným, jakým způsobem budeme pokračovat na tvoření tabulky priorit a poprosil 

přítomné o diskuzi k jednotlivým bodům. Vysvětlil potřebnost dosažení konsenzu u 

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

M.Hampl  

Zahájil pracovní část diskuzí o znění priority 3.2. 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 3.2.1 Od školního roku 2017/2018 je soustavně 

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

kulturního prostředí.  

V diskuzi bylo znění zachováno. L. Řebíčková doplní počty dětí, v připomínkovacím kolečku.  

Dále se přešlo ke kroku 3.2.1.1. Od školního roku 2017/2018 jsou kapacity školních 

psychologů, speciálních pedagogů navýšeny na X úvazků. Krok byl upraven na znění Od 

školního roku 2017/2018 jsou kapacity školních poradenských pracovníků (tj. psychologů, 

speciálních pedagogů, sociálních pedagogů) navýšeny na 0,5 úvazků při každé ZŠ a 0,25 při 

každé MŠ.  

V diskuzi k bodu byl, panem M. Hamplem zmíněn přehled zaslaný V. Strouhalem šlo o 

přehled žádostí o dotace na rok 2016 na osoby ohrožené sociálním vyloučením. Z přehledu se 

dal vyčíst počet úvazků asistentů pedagoga, na které ZŠ a MŠ žádají na MŠMT. Z následné 

diskuze byl identifikován minimální počet úvazků školních poradenských pracovníků na 5,0 na 

ZŠ a 3,0 na MŠ.  

L. Řebíčková upozornila na problematiku novely školského zákona, který přijde v účinnost 

1.9.2016  

M. Hampl přešel, ke kroku 3.2.1.2. ZŠ v Liberci disponují minimálně X úvazky asistentů 

pedagoga pro děti z odlišného kulturního prostředí a dětí s odlišnými životními podmínkami.  

Po diskuzi byl doplněno počet 30 úvazků od roku 2017. Na konečné znění 3.2.1.2. ZŠ v Liberci 

disponují od roku 2017 celkem 30 úvazky asistentů pedagoga pro děti z odlišného kulturního 

prostředí a děti s odlišnými životními podmínkami. Také bylo požádáno přítomnými o přidání 

samostatného cíle: pozice Školního asistenta byl identifikován počet 5,0 úvazků na všechny 

MŠ a ZŠ. 

M. Hampl doplní cíl do tabulky.  

V další diskuzi pan M. Hampl navrhnul rozdělení přítomných do samostatných pracovních 

skupin podle priorit a odbornosti. Došlo k rozdělení na 3 pracovní skupiny. Pan M. Hampl 

mezi skupiny rozdal vytištěnou tabulku priorit. Stanovil čas na práci na 30 minut. 

Mezi pracovními skupinami probíhala diskuze.  

Po stanoveném limitu 30 minut M. Hampl poprosil zástupce skupin o doplňování do tabulky 

priorit. Došlo k doplnění termínů, zodpovědnosti a zdrojů financování.  

Před ukončením pracovní skupiny M. Hampl poprosil o doplnění tabulky přes e-mail 

v připomínkovacím kolečku.  

Závěrem byl stanoven termín dalšího jednání PS Vzdělávání na 14. 6. 2016. 
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Zapsali: Lukáš Jirotka, Miroslav Hampl  

24.5.2016 

kontakty:  

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

Miroslav Hampl - hampl.miroslav@vlada.cz,  
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