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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A VYSVĚTLIVKY NĚKTERÝCH
(KONTEXTUÁLNĚ) SPECIFICKÝCH POJMŮ
ASZ - Agentura pro sociální začleňování
AP - asistent pedagoga
ČSÚ - Český statistický úřad
ČŠI - Česká školní inspekce
DD - dětský domov
DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků
HN - sociální dávky pomoci v hmotné nouzi
ISŠ - COP - Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy
IVP - Individuální vzdělávací plán
IZ, VZ - inspekční zpráva, výroční zpráva
KPSVL - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
LMP - lehké mentální postižení
Město - městský úřad města Valašské Meziříčí a příslušné odbory
MPI - Místní plán inkluze
MŠ, ZŠ, SŠ - mateřská škola, základní škola, střední škola
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OPZ - Operační program Zaměstnanost
Plpp - plán pedagogické podpory
PO - podpůrná opatření
PPP - Pedagogicko-psychologická poradna
PS - pracovní skupina
SLDB - Sčítání lidu, domů a bytů
SPC - Speciálně pedagogické centrum
SPSZ - Strategický plán sociálního začleňování
SV - sociální vyloučení
SVL - sociálně vyloučená lokalita/lokality - ve Valašském Meziříčí spíše lokality ohrožené sociálním
vyloučením
SVP - speciální vzdělávací potřeby
SZ - sociální znevýhodnění
ŠA - školní asistent
Šablony - Šablony pro MŠ a ZŠ - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
ŠPZ - školské poradenské zařízení
ŠVP - školní vzdělávací program
ÚP - úřad práce
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ÚVODNÍ ČÁST
1. 1 Vymezení základních pojmů
Místní plán inkluze (dále „MPI“) je strategický dokument, který se zabývá oblastí vzdělávání
na území města Kojetín. Na tvorbě Místního plánu inkluze spolupracovalo město Kojetín
s Agenturou pro sociální začleňování (dále „Agentura“). Agentura funguje od roku 2008,
původně jako jeden z odborů Úřadu vlády ČR, od 1. 1. 2020 pod gescí Ministerstva pro místní
rozvoj ČR je i nadále nástrojem na podporu obcí, které řeší problematiku sociálního vyloučení.

Agentura plní ve spolupráci s obcemi tyto funkce:
-

pomáhá obcím a městům při mapování a detailním rozkrývání problémů sociálně
vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších
procesů pro jejich řešení a při získávání finančních prostředků na tyto postupy,

-

propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové
organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost),
aby na sociálním začleňování spolupracovaly,

-

spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z lokální úrovně směrem ke státní
správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.

1.1.1 Spolupráce města s Agenturou
První kroky vedoucí ke spolupráci města Kojetín s Agenturou pro sociální začleňování byly
uskutečněny na podzim roku 2019. Spolupráce s Agenturou byla potvrzena prostřednictvím
Žádosti o vzdálenou dílčí podporu, která byla ze strany Agentury schválená v listopadu roku
2019. Město Kojetín takto získalo od Agentury odbornou metodickou podporu při
proinkluzivním nastavení politik obce a vytvoření podmínek pro tvorbu a implementaci lokální
strategie, týkající se řešení problémů sociálního vyloučení.

1.1.2 Místní plán inkluze a jeho smysl
Cílem MPI je systematizace opatření na podporu kvalitního společného vzdělávání ve městě v
rámci místní vzdělávací soustavy.
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Místní plán inkluze města Kojetín byl vytvořen za účelem koncepčního zastřešení aktivit a
činnosti inkluzivního školství ve městě. Cílem města je snaha o realizaci aktivit a projektů,
které budou směřovat k podpoře rozvoje inkluzivních opatření lokální vzdělávací politiky a
k řešení klíčových problémů souvisejících se vzděláváním.
K plánování dochází v rámci základní sítě klíčových aktérů na území obce (např. zástupci
zřizovatele, Agentura, vedení škol a školských zařízení, neziskových organizací, zástupci
rodičů apod.). Opatření přijatá v rámci MPI řeší problematiku zvýšení kvality vzdělávání, co
nejširšího spektra dětí a žáků a zaměřují se na potřeby všech účastníků výchovně vzdělávacího
procesu.
V návaznosti na desegregaci škol a kvalitu vzdělávání zmíněných cílových skupin (dále “CS”)
obsahuje MPI opatření zaměřená na kapacity škol a školských zařízení vyplývající z potřeb
území s ohledem na cílovou skupinu.
MPI je zpracován v kontextu předpokládaného demografického a sociálně ekonomického
vývoje, s ohledem na efektivitu vzdělávací soustavy v místě a na počty výše zmíněných skupin.
Pro nastavení opatření slouží analýza místní vzdělávací sítě, jejímž účelem je popsat místní síť
vzdělávání jak kvalitativně, tak kvantitativně, primárně budou zjišťovány bariéry v přístupu ke
vzdělávání a navrhována opatření na jejich překonání.
(Zdroj: Metodika Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám)

1.2 Základní informace o nositeli MPI
1.2.1 Základní údaje o obci
Město Kojetín leží v Olomouckém kraji, v okrese Přerov. Celková rozloha města je 3 109 ha.
Město Kojetín se člení na 3 části – Kojetín I-Město, Kojetín II-Popůvky a Kojetín IIIKovalovice, celkem s přibližně 6 100 obyvateli. Kojetín je obcí s pověřeným obecním úřadem,
jeho správní obvod je vymezen územím obcí: Kojetín, Uhřičice, Polkovice, Oplocany,
Lobodice, Tovačov, Křenovice, Stříbrnice, Měrovice nad Hanou. Město Kojetín tvoří důležitý
dopravní uzel na železniční trati Přerov – Brno. Spolu s dalšími třinácti městy a obcemi je
součástí mikroregionu Střední Haná.
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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Od roku 2010 bydlí ve městě Kojetíně více osob starších 65 let než dětí do 14 let. Ve městě je
zastoupen především potravinářský průmysl a stavebnictví, působí zde menší firmy a instituce.
Za prací obyvatelé dojíždějí především do Přerova, Kroměříže a Olomouce.
V roce 2015 byla společností GAC s.r.o. zpracována Analýza sociálně vyloučených lokalit
v ČR. Mapa sociálně vyloučených lokalit ve městě Kojetíně identifikovala, že v Kojetíně je cca
60 domů, které jsou SVL a v nichž bydlí asi 300 osob. Jednalo se především o domy ve špatném
technickém stavu, které byly pronajímány za vysoké nájemné. Obyvatelé těchto domů se
potýkali se sociálními problémy jako vysoká nezaměstnanost, nízká vzdělanostní úroveň,
zadlužení, koncentrace početných rodin v prostorově a hygienicky nevhodných bytech, drobná
kriminalita dětí a mladistvých.
I v současné době se v Kojetíně nacházejí lokality, ve kterých je vyšší koncentrace osob
ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o ulici Padlých hrdinů, Olomouckou, Pořadí,
Masarykovo náměstí, náměstí Svobody a Palackého ulici. Nejčastějšími sociálními problémy
obyvatel těchto lokalit jsou především dlouhodobá nezaměstnanost a nízká vzdělanostní
úroveň, která významně omezuje jejich uplatnění na trhu práce. Velká část domácností se
potýká se zadlužeností. Dle údajů Exekutorské komory České republiky zprostředkovaných
serverem mapaexekuci.cz (Otevřená společnost, 2019) činil počet osob v exekuci v Kojetíně k
31. 12. 2017 807, tedy 15,4 % všech obyvatel města starších 15 let. Jedná se o početné rodiny
s dětmi navštěvující místní školy, které bydlí v prostorově a v některých případech i hygienicky
nevyhovujících podmínkách. V oblasti nepříznivé životní situace se tito občané obracejí na
sociální pracovnice MěÚ Kojetín a využívají jejich podpory především při řešení bytové
situace, zadlužení, zprostředkování asistence a poradenství při jednáních s úřady a
koordinování jednotlivých aktivit. MěÚ Kojetín v těchto otázkách úzce spolupracuje
s kontaktním pracovištěm ÚP Kojetín a organizacemi poskytujícími pomoc osobám v hmotné
nouzi, např. organizací Člověk v tísni a Rodinným klubem Mária Charity Kojetín.

1.2.2 Role a očekávání města v oblasti vzdělávání
Problematika vzdělávání patří mezi priority nejen státu, ale i měst a obcí. Zajistit dobré
podmínky pro vzdělávání dětí je cílem každého vedení města. Město každoročně investuje
prostředky do údržby, investic i provozu škol a školských zařízení. Usiluje o vytvoření co
nejvhodnějších podmínek pro vzdělávání, stravování i využívání volného času pro všechny děti
z Kojetína a okolních obcí. Město se však potýká se skutečností, že ne všechny děti nabízených
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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možností využívají, nejsou dostatečně motivovány k dosažení kvalitního vzdělání. Snahou
města je jak maximální podpora rodin a dětí v motivaci pro vzdělání v životě každého občana
vedoucí k plnohodnotnému uplatnění ve společnosti, tak nastavení spolupráce se školami a
organizacemi, jejíž cílem je podpora a zkvalitnění vzdělávací soustavy města. Město očekává,
že tyto maximální snahy povedou k postupnému zlepšování úrovně vzdělání všech dětí a
především, že počet dětí, které ukončí své vzdělávání absolvováním ZŠ, se sníží v průběhu cca
5 let alespoň na polovinu.
Město Kojetín je zřizovatelem Základní školy náměstí Míru (dále jen „ZŠ nám. Míru“) a
Základní školy Svatopluka Čecha (dále jen „ZŠ Svat. Čecha“). Problémem je, že mezi nimi
panuje velká disproporce. Ze ZŠ nám. Míru pokračuje ve vzdělávání na SOU a SŠ až 100 %
žáků, kteří většinou střední vzdělání dokončí. Na rozdíl od žáků ZŠ Svat. Čecha, kde sice po
dovršení základního vzdělání nepokračují v průměru jen 2 žáci (z 15-17), ostatní nastoupí na
SOU, na kterém však studium, dle kvalifikovaného odhadu, nedokončí. Většina žáků není
dostatečně motivována navazující střední vzdělání dokončit a záhy končí v řadách
nezaměstnaných, přičemž jejich nízká kvalifikace pak snižuje možnost jejich následného
uplatnění se na trhu práce, začleňování se do společnosti a v dlouhodobém měřítku také i
k výchově svých dětí k lepšímu přístupu ke vzdělávání. Cílem města Kojetína v oblasti školství
je vzdělávat děti a žáky ve všech školách tak, aby úspěšně zvládaly další stupně vzdělávání.
Potřeba motivace a posílení vědomí smysluplnosti vzdělávání u žáků se také promítla do
jádrového problému definovaného v rámci pracovních skupin vzdělávání.
Přesné statistiky studentů, kteří nedokončili střední vzdělání, město Kojetín v současné době
k dispozici nemá, nicméně výše popsaný problém je patrný ze struktury dlouhodobě
nezaměstnaných v evidenci ÚP. Dalším z klíčových problémů a také příčinou disproporce mezi
školami je trend posledních let, kdy v povědomí veřejnosti figuruje ZŠ Svat. Čecha jako škola,
kde se koncentrují žáci převážně z romské komunity nebo žáci ze sociálně slabých rodin. Oproti
tomu ZŠ nám. Míru je veřejností považována za školu pro tzv. „běžné“ žáky.

Prostřednictvím nastavení priorit a jejich opatření v tomto dokumentu město Kojetín usiluje o
to, aby došlo k prohloubení osvěty o důležitosti vzdělání směrem k dětem již od raného věku,
ale především také k jejich rodičům, a tím pádem ke snížení počtu žáků předčasně ukončujících
vzdělání a současnému nastavení optimální spolupráce škol s rodiči.
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Role města, jakožto zřizovatele důležitých vzdělávacích institucí, je pro naplňování cílů MPI
naprosto klíčová. Město Kojetín je nositelem tohoto strategického dokumentu a do budoucna
by mělo plnit také roli nositele a realizátora projektu zaměřeného na společné vzdělávání, který
podpoří implementaci formulovaných opatření do školní i mimoškolní praxe.

1.3 Popis vzniku MPI
1.3.1 Kdo se na realizaci sestavení MPI podílel
Místní plán inkluze města Kojetína je výsledkem společné práce všech aktérů, kteří v oblasti
vzdělávání na daném území působí, nebo kteří v této oblasti s městem Kojetín spolupracují.
Agentura pro sociální začleňování na základě konzultací s klíčovými pracovníky města
vytipovala organizace a instituce, které by bylo vhodné přizvat ke spolupráci při tvorbě
dokumentu. Do celého procesu tvorby MPI nakonec byly zapojeny tyto orgány / instituce /
organizace:
•

Městský úřad Kojetín – Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

•

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín

•

Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín

•

Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683, Kojetín

•

Mateřská škola Kojetín, Hanusíkova 10, Kojetín

•

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice

•

Charita Kojetín, Kroměřížská 198, Kojetín

•

Centrum pro komunitní práci východní Morava, Horní náměstí 29, Přerov

•

KAPPA-HELP, z.s., Kojetínská 382/11, Přerov

•

Člověk v tísni, o.p.s., Komenského 15, Přerov

•

MAS Střední Haná, o.p.s., Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Zástupci uvedených organizací a institucí se pravidelně setkávali v rámci jednání Pracovní
skupiny Vzdělávání, na které se postupně koncipovala podoba a obsah MPI (viz níže).
1.3.2 Popis metod, harmonogram a hlavní odpovědnost při sestavení MPI
Podoba a obsah Místního plánu inkluze byly postupně sestavovány ve spolupráci se všemi
zapojenými aktéry, a to především v rámci pracovní skupiny Vzdělávání a dále pak na základě
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individuálních konzultací zástupce hlavního zpracovatele, konzultantů Agentury a dalších
představitelů a klíčových aktérů procesu strategického plánování.
Při sestavování MPI byla využita analýza problémů, příčin, cílů a řešení. Vhodné postupy byly
připravovány a realizovány konzultantkami pro inkluzivní vzdělávání Agentury pro sociální
začleňování dle platné metodiky a na základě know-how, které Agentura do lokalit v rámci
strategického plánování vnáší. Na setkáních pracovní skupiny bylo využíváno metod
strategického plánování za účelem získání relevantních výstupů pro MPI, kterými jsou např.
analýza potřeb, analýza problému a příčin, analýza rizik apod. Zvolenými technikami pro
zjišťování potřebných informací byly například: brainstorming, diskuze, analýza 5 proč
(metoda stromu) apod.
Hlavní odpovědnost za průběh a sestavování MPI nese nositel strategie, tedy město Kojetín, a
to v úzké spolupráci s Centrem pro komunitní práci východní Morava, které je odpovědné za
sestavení, schválení a následné naplňování MPI v lokalitě, stejně jako zaručuje neduplicitní
realizaci aktivit v rámci MAP a dalších možných dotačních příležitostí. Agentura pro sociální
začleňování přináší do lokality znalostní kapacity především v oblasti výzkumu, strategického
plánování a projektového poradenství, aby tak zajistila svůj závazek odborné metodické
podpory spolupracujícím lokalitám v oblasti vzdělávání.
Během procesu tvorby MPI byla uskutečněna tři jednání pracovní skupiny Vzdělávání. Jednání
metodicky vedl zástupce Agentury, který následně vypracoval zápis a výstupy, jež byly členům
PS následně představeny s možností připomínkování či doplnění. Každé jednání pracovní
skupiny Vzdělávání mělo předem vytyčený cíl:

1. jednání PS: Definování
problémů a jejich příčin,
definování cílové skupiny,
definice jádrového
problému

2. jednání PS: Analýza cílů
a jejich řešení, definice
vize lokality

3. jednání PS: Nastavení
konkrétních opatření a
plán jejich implementace

Pro plánování byla využita metoda „stromu“, což je analytická metoda, kdy se v týmu
identifikují příčiny (kořeny) a důsledky (větve) řešeného problému (kmen). Díky
jednoduchému grafickému znázornění metoda napomáhá nezaměňovat příčiny a důsledky při
nastavování (hledání) vhodných komplexních řešení daného problému.
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1.3.3 Komunikační a osvětové aktivity
Úlohou nositele plánu MPI je mj. i jeho komunikace s odbornou i laickou veřejností a se všemi
zapojenými institucemi. Význam této komunikace je při naplňování proinkluzivních opatření
klíčový. Komunikační aktivity města proto tvoří nedílnou součást strategie v procesu inkluze
se snahou zapojení širokého spektra cílových skupin.
Téma inkluzivního vzdělávání bude komunikováno s cílem naplnění následující
komunikační vize, jež není zaměřena pouze na problematiku vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním, nýbrž na všechny žáky obecně, se záměrem dosažení komplexního
pozitivního efektu, který proces inkluze poskytuje.
Komunikační vize: „Město otevřeně komunikuje s odbornou a širokou veřejností zaváděné
změny/opatření související s inkluzivním vzděláváním v obci. Všichni relevantní aktéři jsou
do procesu zapojeni a mají potřebné informace.“
Součástí implementace místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání budou rovněž aktivity
vedoucí k dostatečné informovanosti o dané problematice směrem k odborné i laické veřejnosti.
Za tímto účelem budou využívány následující nástroje:

Tiskové zprávy informace uvedené
v místním tisku, ve
zpravodaji místní
školy, na
internetových
portálech města a
základní školy a
mateřské školy

Veřejná setkání –
setkání s rodiči,
setkání s laickou
veřejností

Odborné
workshopy –
setkání s odbornou
veřejností, setkání
se zástupci škol

ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část dokumentu zahrnuje analýzu vzdělávací soustavy na území města Kojetína.
Jedná se o souhrnný popis města Kojetín a dále jednotlivých škol, školských zařízení a
dalších organizací a institucí poskytujících zájmové a neformální vzdělávání dětem
v Kojetíně.

1.4 Základní analytické údaje o lokalitě
V Kojetíně žilo k 31. 12. 2018 celkem 6 103 obyvatel. Počet obyvatel města dlouhodobě a
poměrně stabilně klesá (Graf 1). Na úbytku obyvatel města má podíl především migrační
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přírůstek, který například v roce 2018 dosáhl hodnoty -64, nejnižší ve sledovaném období od
roku 1991. Dále přirozený přírůstek (Graf 2) poukazuje na stárnutí obyvatel města, ve
sledovaném období mezi lety 1991 a 2018 dosáhl kladných hodnot pouze výjimečně a většinu
let dosahoval záporných hodnot, ve městě tak umíralo více obyvatel, než se jich zde rodilo. Na
druhou stranu průměrný věk obyvatel města v podstatě odpovídá průměrnému věku obyvatel
ČR (42,4 oproti 42,3) podobně jako věková struktura obyvatel (Grafy 3 a 4). Stárnutí kojetínské
populace je podobné stárnutí obyvatel ČR a dalších podobně velkých měst v zemi.
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v Kojetíně v letech 1991–2018 (Zdroj: ČSÚ, 2019a)
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Graf 2: Vývoj přírůstků obyvatel v Kojetíně v letech 1991–2018 (Zdroj: ČSÚ, 2019a)
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Graf 3: Věková struktura obyvatel Kojetína k 31. 12. 2018 (Zdroj: ČSÚ, 2019b)
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Počet obyvatel se mění a kolísá vlivem přirozeného přírůstku a úbytku obyvatel a také
v souvislosti s možnostmi bydlení a množstvím pracovních příležitostí. Ve městě je zastoupen
především potravinářský průmysl a stavebnictví, působí zde menší firmy a instituce. I přes tuto
skutečnost dojíždějí obyvatelé Kojetína za prací především do Přerova, Kroměříže a Olomouce.
Od roku 2010 bydlí ve městě Kojetíně více osob starších 65 let než dětí do 14 let. Tento trend
je potvrzován v celé ČR.

Celkem
Počet obyvatel k 01. 01. 2019
0-14
15-64
65 a více
Průměrný věk (let)

ve věku (let)

Muži

Ženy

6 103

2 996

3 107

964
3 949
1 190
42,4

504
2 009
483
40,7

460
1 940
707
44,1

Zdroj: Český statistický úřad

Sociální vyloučení
V roce 2015 se na území města nacházela 1 sociálně vyloučená lokalita s odhadovaným počtem
330 obyvatel, kteří tehdy tvořili zhruba 5 % obyvatel města (Čada, 2015). Počet uchazečů
o zaměstnání v evidenci místní pobočky úřadu práce činil k 31. 12. 2018 212 osob, tedy 5,4 %
obyvatel města ve věku mezi 15–64 lety, což je výrazně vyšší hodnota než průměrný podíl
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uchazečů o zaměstnání za celou ČR (3,3 %) nebo za Olomoucký kraj (3,6 %). Z toho počet
uchazečů, kteří byli v evidenci Úřadu práce déle než 12 měsíců, činil celkem 103 osob, tedy
2,6 % obyvatel města, což opět značně převyšuje celostátní (0,9 %) a krajský průměr (0,9 %).
Dále dle údajů Exekutorské komory České republiky zprostředkovaných serverem
mapaexekuci.cz (Otevřená společnost, 2019) činil počet osob v exekuci v Kojetíně k 31. 12.
2017 celkem 807, tedy 15,4 % všech obyvatel města starších 15 let. Jedná se o opět o výrazně
nadprůměrný podíl, kdy celostátní podíl obyvatel v exekuci starších 15 let dosahoval v daném
období 9,7 %, resp. 8,9 % v rámci Olomouckého kraje.

Školství
V souladu s platnou legislativou jsou na území města stanoveny dva školské obvody.
S přihlédnutím k místním podmínkám, potřebám obyvatel i kapacitě obou základních škol jsou
tyto obvody totožné, tzn. pro každou základní školu zřizovanou Městem Kojetín je školským
obvodem celé území města. Je tedy na rodičích, do které školy své dítě zapíší, a je zaručeno, že
dítě s trvalým pobytem ve městě bude do první třídy zapsáno do kterékoliv základní školy.
Funkci zřizovatele škol a školských zařízení vykonává Rada města Kojetína. Poradním
orgánem rady je pak Školská komise zřízená Radou. Jejími členy jsou ředitelé všech
kojetínských škol a školských zařízení. V rámci městského úřadu je problematika škol
rozdělena podle oblastí všem odborům. Odbor vnitřních věcí, školství a kultury zajišťuje
potřebnou administrativu a připravuje podkladové materiály pro zřizovatele, tuto činnost
vykonává vedoucí odboru. Správu budov škol a školských zařízení včetně investic zajišťuje
odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, nakládání s majetkem, finanční záležitosti
a kontrola spadají pod finanční odbor.
Sociálně právní ochranu dětí – kompetence obce I. stupně – zajišťují celkovým úvazkem 0,4
dvě pracovnice zařazené do odboru vnitřních věcí, školství a kultury.

1.5 Školy a školská zařízení
Město Kojetín je zřizovatelem Mateřské školy Kojetín, která má dvě pracoviště, dvou
základních škol, Školní jídelny Kojetín a Domu dětí a mládeže Kojetín.

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně
vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.

13

Ve městě je dále Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně, jejím zřizovatelem je Arcibiskupství
olomoucké.
Olomoucký kraj je zřizovatelem Gymnázia Kojetín, Základní umělecké školy Kojetín
a Základní školy Kojetín, Sladovní 492, která je na základě usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje od 1. 7. 2017 součástí příspěvkové organizace Odborné učiliště a Základní
škola, Křenovice. Tato škola je plně organizovaná, poskytuje vzdělání podle školních
vzdělávacích programů pro základní školu v 1. až 9. postupném ročníku a základní školu
speciální v 1. až 10. postupném ročníku.
Obrázek 1: Mapa školských zařízení v Kojetíně (Zdroj: vlastní zpracování)

1.5.1 Mateřské školy
V Kojetíně se nacházejí dvě mateřské školy. MŠ Kojetín, příspěvková organizace, která je
zřizována městem (její součástí jsou dvě pracoviště: pracoviště Hanusíkova 10 a Masarykovo
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náměstí 52), a Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně, která je zřizována Arcibiskupstvím
olomouckým.
Největším poskytovatelem předškolního vzdělávání ve městě je pracoviště MŠ Kojetín v
Hanusíkově ulici 10, kam ve školním roce 2018/2019 docházelo 98 dětí do 4 tříd. Celkem
v tomto školním roce docházelo do kojetínských MŠ 180 dětí do 8 tříd, z toho jedno dítě se
speciálními vzdělávacími potřebami na pracoviště v Hanusíkově ul. 10. Dvouleté děti
docházely ve sledovaném období do všech tří pracovišť předškolního vzdělávání ve městě (Graf
5).
Tabulka 1: Základní údaje o MŠ v Kojetíně ve šk. roce 2018/2019 (Zdroj: MŠMT, 2018c)
Mateřská
škola
MŠ Kojetín

Pracoviště
Kapacita
Hanusíkova 10
1782
Masarykovo nám. 52
MŠ sv. Josefa Komenského nám. 49
35
Celkem
213

Děti běžné Běžné Děti spec. Spec.
SVP
třídy.
třídy třídy
třídy SVP KŽV1
98
4
0
0
1
0
47
2
0
0
0
0
35
2
0
0
0
0
180
8
0
0
1
0

Graf 4: Věková struktura dětí v MŠ v Kojetíně ve šk. roce 2018/2019 (Zdroj: MŠMT, 2018c)
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1

Děti se SVP, které potřebují podporu z důvodu odlišného kulturního prostředí, jiných životních
podmínek nebo jejich potřeby vyplývají z kombinace více faktorů (např. příslušníci etnických menšin,
pokud se v rodině nehovoří vyučovacím jazykem, platí odlišná kulturní pravidla a rodina je sociálně
vyloučená).
2

Celková kapacita obou pracovišť MŠ Kojetín.
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Graf 5: Přijímání dětí do MŠ v Kojetíně ve šk. roce 2018/2019 (Zdroj: MŠMT, 2018c)
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Mateřská škola Kojetín, příspěvková organizace
Základní vizí MŠ Kojetín je rozvoj dítěte, jeho učení, poznání, osvojení základů hodnot, na
nichž je založena naše společnost, a získání fyzické, psychické a sociální samostatnosti
a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost fungující ve svém okolí.
Mateřská škola Kojetín působí a realizuje své aktivity na dvou pracovištích. První pracoviště je
v budově v Hanusíkově ulici 10, kde sídlí kromě ředitelství i čtyři třídy s celkovou kapacitou
108 dětí. Jedná se o typizovanou jednopatrovou budovu umístěnou v areálu školní zahrady
v klidnější části města.
Druhé pracoviště se nachází v centru města na Masarykově nám. 52. Jsou zde 3 třídy s celkovou
kapacitou 70 dětí. Za budovou je školní zahrada. Součástí obou budov je výdejna stravy, která
je dovážena ze Školní jídelny Kojetín.
Personálně je činnost školy zabezpečena provozními zaměstnanci, ekonomkou, pedagogickými
pracovníky - asistenty pedagoga a učiteli. Angličtinu vyučuje externí lektor AJ. Specializované
služby - logopedie, rehabilitační cvičení, psychologické a jiné poradenství jsou zajišťovány
odbornými pracovníky (klinický logoped, rehabilitace na poliklinice Kojetín, externí lektor
výuky AJ, PPP, SPC).
V MŠ není zřízena speciální třída. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) je
přizpůsobeno naplňování jejich potřeb tak, aby jim maximálně vyhovovalo a dosáhly tak co
největší samostatnosti. Při plánování a realizaci vzdělávání dětí se SVP reflektují zaměstnanci
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MŠ jejich odlišné možnosti a vzdělávací potřeby, které zohledňují při tvorbě plánu pedagogické
podpory (dále PLPP) nebo individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP). Vytváření podmínek
pro vzdělávání těchto dětí je podmíněno konkrétním doporučením školského poradenského
zařízení.
Na úrovni tříd je zpracován plán spolupráce s rodiči, který specifikuje formy spolupráce s rodiči
v průběhu školního roku. Rodiče mají možnost se zapojit do dění školy. Mohou se spolupodílet
i na plánování programu školy. Učitelé pravidelně informují rodiče o rozvoji, pokrocích a učení
dítěte a o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.
V MŠ Kojetín je momentálně dle kvalifikovaného odhadu ředitelky cca 6 dětí - Romů, z nichž
jsou 4 ze sociálně slabých rodin ve hmotné nouzi; tyto neplatí školné. Spadají tedy do kategorie
dětí ohrožených sociálním vyloučením. S rodinami dětí je navázána kontinuální a dobrá
spolupráce, nejsou nijak problémové. Děti do MŠ po nastavení pravidel (odhlašování,
omlouvání) řádně docházejí.
V uplynulém školním roce, kdy nebyla v provozu přípravná třída, bylo dětí z rodin sociálně
vyloučených nebo rodin ohrožených sociálním vyloučením více. V některých případech bylo
nutné spolupracovat se soc. pracovnicemi MěÚ Kojetín a s OSPOD v Přerově, Prostějově.
Ačkoliv je začleňování těchto dětí do kolektivu vnímáno ředitelkou MŠ jako nanejvýš potřebné,
vhodné a přínosné, i přes spolupráci s OSPOD je vymahatelnost povinné předškolní docházky
u problémových rodin poměrně komplikovaná.

Kapacita školy a počty dětí
Kapacita
178

Dětí
celkem
143

Běžné
třídy
6

Spec.
třídy
0

Nastoupilo
19/20
140

SVP
4

SVP
KŽV

Děti s PO

0

1 dítě
(asistent
pedagoga)

Struktura dětí v MŠ Kojetín ve šk. roce 2019/2020 (zdroj-Výkaz o MŠ k 30. 9. 2019)
Do 3let
9

3leté
45

4leté
38

5leté
30

6leté
18

starší
0
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Z hlediska počtu rodin ohrožených sociálním vyloučením bylo v rámci šk. roku 2019/2020
evidováno 8 žádostí o osvobození od úplaty z důvodu hmotné nouze.
Realizované projekty zaměřené na podporu inkluzivního vzdělávání:
•

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ
Kojetín (1. 8. 2017 - 31. 7. 2019),
Vzděláváme s Evropskou unií - MŠ Kojetín (1. 8. 2019 do 31. 7. 2021).

•

Ve školním roce 2018/19 měla škola dále možnost čerpat dva rozvojové programy:
•
•

Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků
mateřských, základních a středních škol“,
Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů.

1.5.2 Základní školy
Město Kojetín je zřizovatelem ZŠ Svat. Čecha a ZŠ nám. Míru. Ve městě dále sídlí základní
škola zřízená dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., která je součástí odborného učiliště
v Křenovicích. Zřizovatelem této školy je Olomoucký kraj.
Město stanovilo v roce 2017 školské obvody svých základních škol pomocí obecně závazné
vyhlášky č. 1/2017. Obě městem zřizované školy mají určený shodný školský obvod, který
tvoří celé město.
Tabulka 2: Základní údaje o ZŠ v Kojetíně ve šk. roce 2018/2019 (Zdroj: MŠMT, 2018a)

Základní škola
ZŠ Svatopluka
Čecha
ZŠ náměstí
Míru
ZŠ Sladovní
Celkem

Žáci
běžné
Kapacita třídy

Žáci
Běžné spec.
třídy třídy

Spec.
SVP
třídy SVP KŽV3

270

119

7

0

0

460
90
820

441

21

0

0

0

0

28

560

28

28

IVP
nadaní LMP

IVP

12

0

11

0

10

65
3 26
3 103

0
2
2

38

0

1

2

0

9

51

0

20

3

Žáci se SVP, kteří potřebují podporu z důvodu odlišného kulturního prostředí, jiných životních
podmínek nebo jejich potřeby vyplývají z kombinace více faktorů (např. příslušníci etnických menšin,
pokud se v rodině nehovoří vyučovacím jazykem, platí odlišná kulturní pravidla a rodina je sociálně
vyloučená).
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Z hlediska struktury žáků dochází nejvíce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ
nám. Míru, kde tvoří téměř 15 % všech žáků. Jedná se zároveň o největší základní školu ve
městě, kam dochází téměř 80 % všech žáků místních základních škol. ZŠ nám. Míru je také
jedinou školou, ze které odcházejí žáci na víceletá gymnázia (Graf 6). Oproti vyššímu počtu
žáků se SVP je ZŠ nám. Míru školou, do které dochází nejméně žáků s diagnostikovaným
lehkým mentálním postižením; nejvíce těchto žáků dochází na ZŠ Svat. Čecha, kde ve školním
roce 2018/2019 bylo zároveň zapsáno nejvíce žáků opakujících ročník, přičemž tři žáci
opakovali již první ročník (Graf 7).
Graf 6: Žáci odcházející na SŠ po 5. ročníku a žáci, kteří předčasně opustili školu po šk. roce
2017/2018 (Zdroj: MŠMT, 2018a)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
ZŠ Svatopluka Čecha

ZŠ náměstí Míru

Žáci, kteř přešli na SŠ po 5. r.

OÚ a ZŠ Křenovice

Žáci, kteří opustili ZŠ po absolvování 7. r.

Žáci, kteří opustili ZŠ po absolvování 8. r.

Graf 7: Žáci opakující ročník na ZŠ v Kojetíně ve šk. roce 2018/2019 (Zdroj: MŠMT, 2018a)
6
5
4
3

2
1
0
ZŠ Svatopluka Čecha

ZŠ náměstí Míru

Žáci opakující ročník

OÚ a ZŠ Křenovice

Žáci opakující 1. ročník
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Jak již bylo uvedeno výše, město Kojetín se jako zřizovatel dvou ZŠ potýká s problémem
obrovské disproporce ve vnímání obou škol veřejností, což vede k tomu, že se žáci jak
z romských rodin, tak z rodin sociálně vyloučených či soc. vyloučením ohrožených koncentrují
jen v jedné z nich – ZŠ Svat. Čecha. Tento trend se projevuje také ve statistikách úspěšnosti
žáků ve vzdělávání, což také potvrzují údaje v Grafu 7. Žáci opakující ročník jsou ve většině
případů právě z rodin pocházejících z lokalit, ve kterých je vyšší koncentrace osob ohrožených
sociálním vyloučením. Tato nerovnoměrnost se každým rokem prohlubuje a brání tak
úspěšnému začleňování dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením do většinové
společnosti. Zcela záměrně se o žádné ze škol v tomto dokumentu nevyjadřujeme jako o
„segregované“ škole, a to z několika důvodů. Toto označení není např. u ZŠ Svatopluka Čecha
odpovídající vzhledem k tomu, že kapacitně vykazuje vyšší podíl žáků se SVP, včetně žáků ze
soc. znevýhodněných rodin, právě druhá ZŠ nám. Míru, dále považuje jak vedení města, tak i
ostatní místní aktéři toto označení jako příliš tvrdé a stigmatizující. Bližší interpretaci dané
situace a jejich příčin nabídne výzkumná analýza, realizovaná v obci v období leden – duben
2020.

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov
Základní škola se skládá ze dvou budov, které spolu souvisejí; z historické budovy a přístavby
z 80. let 20. století. Přímo u školy je vybudováno moderní hřiště. Součástí školy je školní
družina. Škola je situována v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky, nedaleko vlakového
nádraží. Díky této poloze ji navštěvují žáci jak z Kojetína, tak z okolních vesnic. V posledních
letech navštěvují školu i děti cizích státních příslušníků.
Kapacita školy je 270 žáků, kapacita školní družiny 60 žáků. Škola nabízí otevírání přípravné
třídy, která připravuje děti předškolního věku na vstup do 1. třídy.
V pedagogickém sboru je vyšší procento mladých učitelů. Významnou roli na škole hraje
funkce asistentů pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školní družině
pracují 2 vychovatelky. Pedagogové splňují požadované kvalifikační předpoklady pro výkon
pedagogické práce dle zákona nebo si doplňují patřičné vzdělání.
V Kojetíně žije početná skupina sociálně slabých rodin, většina dětí z těchto rodin navštěvuje
tuto školu.
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžných třídách. Škola realizuje
řadu proinkluzivních opatření (přípravná třída, asistenti pedagoga, projekty v oblasti podpory
inkluzivního vzdělávání).
Vzhledem k tomu, že obě městem zřizované školy mají určený shodný školský obvod, který
tvoří celé město, záleží výběr školy pro dítě čistě na rodičích. Kapacita obou škol odpovídá
jejich velikosti a prostorům vhodným k výuce. Stávající kapacita ZŠ Svat. Čecha však na rozdíl
od ZŠ nám. Míru není plně využita. I přes velmi dobré vybavení a kvalitní kapacity
pedagogického sboru na ZŠ Svat. Čecha v posledních letech stále přibývá rodičů, kteří své dítě
zapíší do 1. třídy k výuce na ZŠ nám. Míru. Na ZŠ Svat. Čecha se pak zapisují ve většině děti
z romských rodin, případně z dalších rodin ohrožených sociálním vyloučením. Příčinou
negativního vnímání školy je problematické nahlížení na žáky z romských či sociálním
vyloučením ohrožených rodin v důsledku různých mediálních kauz a nedostatečně
kvalifikovaného vhledu rodičů do problematiky inkluzivního vzdělávání. Město přesto
nesnižuje možnou kapacitu školy, aby zde byl do budoucna dostatečný prostor i pro děti z rodin,
které přestanou vnímat jako jedinou možnou vhodnou školu – ZŠ nám. Míru. Srovnání vnímání
obou škol jako rovnocenných a stejně kvalitních je také do budoucna cílem města.

Kapacita Žáků celkem

270
SVP

Běžné
třídy

100 +
přípravná třída
SVP

7

0

Odešli
Žáci
Žáci
v Žáci 1.
po abs.
opakující opakující
r.
7.
r.
1. r.
r.
(17/18)
5

IVP
Zdravotně
nadaní
post.
10
0
1

IVP
12

Žáci
zahr.

Spec.
třídy

11

3

4

Odešli
po abs.
8. r.
(17/18)

0

0

LMP
9

Tabulka 2: Struktura žáků na ZŠ ve šk. roce 2019/2020 (Zdroj: MŠMT)

Realizované projekty zaměřené na podporu inkluzivního vzdělávání na škole:
•

Podpora ZŠ Sv. Čecha Kojetín formou Šablon I. (1. 2. 2017 – 31. 1. 2019) – školní
asistent, doučování, školní kluby, vzdělávání pedagogických pracovníků,

•

Šablony II v ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha (1. 2. 2019 – 31. 1. 2021) – školní asistent,
využití ICT ve vzdělávání, doučování, školní kluby v ZŠ i ŠD, vzdělávání pedagogů,
projektové dny mimo školu.
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov
Budova školy se nalézá nedaleko kojetínského náměstí. Škola má 21 kmenových tříd. Celkem
je tu 27 učeben, z toho 16 odborných. Škola dále disponuje školní družinou, jejíž součástí je
učebna, dvě herny pro 1. a 2. oddělení (odpočinkové místnosti) a herna na stolní tenis. Školní
družina využívá i ostatní zázemí školy (kmenové i odborné učebny, včetně tělocvičny) a
nabídku partnerů školy (DDM Kojetín, Městské kulturní středisko). Volnočasové kroužky škola
řeší ve spolupráci s místním DDM.
Tato základní škola patří mezi jednu z mála, kde se počet žáků pohybuje blízko hranice
kapacity. Průměrný počet je asi 23 žáků na jednu třídu. Pro kvalitní výuku je optimální
naplněnost tříd maximálně do 20 žáků. Každý další nárůst ve třídě je už patrný. Práce ve třídách
s počtem žáků nad 20 je vzhledem k vysokému počtu žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami velmi náročná. Sádovou oblastí školy je celý Kojetín.
V současné době je kapacita jak ZŠ nám. Míru, tak ZŠ Svat. Čecha odpovídající jejich velikosti
a prostorům možným k využití ve výuce, což jim umožňuje přijímat žáky do 1. tříd bez
omezení. Faktem je, že většina rodičů upřednostňuje ZŠ nám. Míru a s přihlédnutím ke
skutečnosti, že i kapacita této školy v současnosti umožňuje vyhovět všem rodičům, není
možné tyto děti do 1. třídy nepřijmout a doporučit jim např. jinou ZŠ.
Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Vítejte“, kde jsou k dispozici i opatření pro
podporu žáků se SVP. V současnosti škola nabízí několik volitelných předmětů v 8. a 9. třídách
a výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku. Ve škole jsou dětem k dispozici i podpůrné
aktivity včetně školního poradenského pracoviště, kde mohou kvalifikovaní pracovníci
poskytnout pomoc při řešení jejich problémů (nejen školních).
Pedagogický sbor školy je plně stabilizovaný a dochází v něm pouze k přirozené obměně
vyučujících. Na místa zkušených odcházejících pedagogů přicházejí noví učitelé, u kterých je
předpoklad, že budou schopni navázat na dobrou práci svých předchůdců. Pravidelná práce
s vyučujícími přináší řadu zajímavých námětů na další posun školy.
Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským
pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují
zejména s třídními učiteli a s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování
poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním
speciálním pedagogem. Tito pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných
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opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským
poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.
Ve škole nejsou ustaveny speciální třídy.
Každý školní rok se cca 25 % žáků 5. tříd hlásí na víceleté gymnázium. V rámci spolupráce se
středními školami bývají pořádány prezentace možností studia na středních školách pro žáky
8. a 9. tříd. V rámci kariérového poradenství pořádá škola pro žáky vyšších ročníků také
exkurze na zajímavá pracovní místa (včetně firem).
Se zákonnými zástupci svých žáků škola komunikuje v pravidelných intervalech klasickým
způsobem – třídními schůzkami, ale nadstandardně nabízí možnost přímých konzultací
s vyučujícími každé úterý odpoledne od 14.00 do 16.00 hod. Školní psycholog je rodičům
k dispozici nejen v době jeho přítomnosti ve škole, ale také elektronickou formou (mailem)
nebo telefonicky (mobil).

Kapacita

460
SVP

Žáků
celkem

450
SVP

Běžné
třídy

22
IVP
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Žáci
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0
IVP
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Žáci
1. r.

2
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post.

0

Žáci
Žáci
opakující opakující
1. r.
r. 8
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0

3

Odešli
po abs.
7. r.
(17/18)

Odešli
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0

2
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Tabulka 3: Struktura žáků na ZŠ ve šk. roce 2019/2020 (Zdroj: MŠMT)

Třídy

SVP

IVP

Integr.

2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

Počet žáků

Přehled dat za sledované období – výstupy ze školní matriky

456
452
452
441
445

20
20
21
21
22

73
24
39
65
86

25
24
28
38
54

50
52
0
0
0
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ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83
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Poznámka: od 1. 9. 2016 došlo ke změně pravidel vyšetření žáků se SVP (byla nutná nová vyšetření, která byla
uváděna do statistik)

Realizované projekty zaměřené na podporu inkluzivního vzdělávání na škole:
•

Podpora ZŠ Kojetín NM formou šablon I. (1. 9. 2017 – 31. 8. 2019) – doučování, kluby
zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, školní psycholog, vzdělávání
pedagogů zaměřené na inkluzi,

•

Šablony II v ZŠ Kojetín náměstí Míru (1. 9. 2019 – 31. 8. 2021) – doučování, kluby
v ŠD, školní psycholog, vzdělávání pedagogů,

•

APIV B (Inkluze – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi; do r. 2022) –
partneři – vzdělávací moduly pro vyučující.

Z uzavřených projektů je nejvíce hodnocen přínos pozice školního psychologa, významný je
také přínos kroužků doučování pro žáky se SVP a děti ohrožené školním neúspěchem, přínos
klubů zábavné logiky a matematické gramotnosti a jako velmi efektivní je hodnocen dopad
několika vzdělávacích modulů pro vyučující.
Koncentrace dětí a žáků sociálně znevýhodněných a se SVP ve vzdělávacích institucích
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Jak již bylo uvedeno výše, je jedna ze škol v Kojetíně zřizována jako škola speciální.
Koncentrace žáků se SVP je tedy na této škole logicky vyšší než na školách ostatních. Ne
všichni žáci však pocházejí ze sociálně znevýhodněných rodin v rámci města. Vzhledem
k celkovému počtu pouze 3 škol působících na území města a celkovému počtu sociálně
znevýhodněných žáků si vedení města uvědomuje riziko zvýšené koncentrace žáků sociálně
znevýhodněných na některé z uvedených škol. Zájem vedení města v rámci spolupráce
s Agenturou byl v tomto ohledu zaměřen na 2 aspekty: na základě jakých indikátorů
identifikovat žáka ze sociálně znevýhodněné rodiny a zároveň jaká preventivní opatření lze
zavést, aby bylo riziko vzniku zvýšené koncentrace žáků soc. znevýhodněných
minimalizováno. V souvislosti s tímto zadáním výzkumníci Agentury zrealizovali specifický
výzkum, jehož výsledky nebyly k dispozici v době finalizace MPI. Již na základě těchto
informací ale lze předpokládat, že nositel strategie si toto riziko uvědomuje a je odhodlán s ním
v budoucnosti aktivně pracovat.
1.5.3 Další instituce a zařízení v oblasti místního vzdělávání
Střední školy
V Kojetíně sídlí jedna střední škola, a to Gymnázium Kojetín. V nedalekých Křenovicích se
nachází Odborné učiliště a Základní škola Křenovice. Jedná se o odborné učiliště zřízené dle §
16 odst. 9 školského zákona, přičemž žáci pocházející z Kojetína tvoří podstatnou část žáků
této školy. Z celkových 106 žáků tohoto odborného učiliště jich mělo 90 ve školním roce
2018/2019 diagnostikováno lehké mentální postižení. Z nově přicházejících žáků přešli na
odborné učiliště do oborů s výučním listem 3 žáci po absolvování 7. ročníku ZŠ a 6 žáků po
absolvování 8. ročníku ZŠ.
Tabulka 3: Základní údaje o SŠ v Kojetíně ve šk. roce 2018/2019 (Zdroj: MŠMT, 2018b)
Střední škola
Gymnázium
OU a ZŠ
Křenovice
Celkem

Počet žáků
Odlišné
Kapacita fyz. os.
SVP
KŽV4
IVP
384
278
12
2
168
552

106
384

105
117

1
3

0
0
0

4

Žáci se SVP, kteří potřebují podporu z důvodu odlišného kulturního prostředí, jiných životních
podmínek nebo jejich potřeby vyplývají z kombinace více faktorů (např. příslušníci etnických menšin,
pokud se v rodině nehovoří vyučovacím jazykem, platí odlišná kulturní pravidla a rodina je sociálně
vyloučená).
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Školní a poradenská zařízení
V Kojetíně není pracoviště pedagogicko-psychologické poradny ani speciálně pedagogického
centra. Nejbližší pracoviště PPP a SPC se nacházejí v Přerově a v Prostějově.
Organizace poskytující volnočasové aktivity pro děti a žáky
Mezi největší poskytovatele mimoškolní volnočasové činnosti pro děti a mládež patří
v Kojetíně především Dům dětí a mládeže a Základní umělecká škola. Dům dětí a mládeže
Kojetín nabízí širokou paletu zájmových kroužků, ve školním roce 2017/2018 nabízel 50
zájmových kroužků, do kterých docházelo 617 účastníků (z toho 457 dětí a mládeže do 18 let).
DDM nabízí kroužky v estetické, pohybové, jazykové, přírodovědné a technické oblasti,
přičemž několik kroužků nabízí a provozuje i v okolních obcích (Oplocany, Bezměrov,
Polkovice); nabízí také kroužky pro dospělé.
Kromě zmíněných institucí působí na území města a v okolních obcích celá řada dalších
organizací a spolků, které nabízejí široké spektrum aktivit pro děti a mládež. Například
sportovní kluby FK Slavoj Kojetín – Kovalovice z. s., TJ Sokol Kovalovice z. s., TJ Sokol
Kojetín z. s., Kanoistika Kojetín z. s., SK Kojetín 2016 z. s. nebo Klub sportovního tance Swing
Kojetín, z. s. Dále mají děti a mládež možnost navštěvovat organizace, jako je např. Junák,
Pionýr, Sdružení hasičů ČMS – SDH Kojetín, Moravská hasičská jednota – hasičský sbor
Popůvky. Pro kulturní akce slouží Městské kulturní středisko Kojetín.
U organizací, které zřizuje město, je veškerý provoz hrazen z příspěvku města, ostatní
organizace a spolky Město Kojetín dotuje formou finančních dotací, právě pro oblast práce
s dětmi a mládeží.
Organizace poskytující sociální služby pro rodiny s dětmi
Charita Kojetín provozuje ve městě Azylový dům pro matky s dětmi v tísni a Rodinný klub
Maria. Posláním azylového domu je pomoci matkám s dětmi, ženám, kterým byly svěřeny děti
do péče a těhotným ženám v tíživé životní situaci spojené se ztrátou přístřeší překlenout jejich
obtížné životní období a podpořit je při návratu do běžného života. Rodinný klub Maria je
registrovanou sociální službou a nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a má
terénní i ambulantní formu. Služba pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní
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situaci, jež nejsou schopny samy vyřešit. Součástí služby je i klub, který je otevřen dětem
klientů služby ve věku od 6 do 26 let. Klub klientům nabízí skupinové aktivity a hry, pěvecký,
výtvarný, počítačový nebo taneční kroužek a pravidelné sportovní aktivity. Pracovníci služby
v rámci klubu klientům pomáhají i s přípravou na vyučování.
Na území Kojetína působí také NNO Člověk v tísni, o. p. s., která zde klientům nabízí sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem této sociální služby je zachování nebo
obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí, zastavit zhoršování sociální situace
rodiny, přispět ke zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.
Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama
překonat.
Jako preventivní pomoc ohroženým rodinám zde působí i nevládní nezisková organizace SOS
dětské vesničky, která prostřednictvím služby Kompas řeší sociální či materiální situaci, aby
děti mohly vyrůstat doma. Sociální pracovnice pracují s ohroženou rodinou v přirozeném
prostředí. Nejčastěji pomáhají se zajištěním bydlení, s přípravou dětí do školy či poskytují
doprovod při jednání s úřady.
Rodiny s dětmi se zdravotním postižením v oblasti těžkého zrakového nebo kombinovaného
postižení můžou využít terénní služby raná péče, kterou zde poskytuje Středisko rané péče
SPRP, pobočka Olomouc. Služba těmto rodinám pomáhá zachovat jejich dosavadní kvalitu
života s cílem předejít prohlubování a zhoršování situace těchto rodin, a to prostřednictvím
nácviku rodičů v příslušných metodách a technikách, zapůjčování speciálních hraček a
pomůcek, poskytování poradenství. Tato služba je bezplatná a je poskytována v přirozeném
prostředí rodiny.
Na území města Kojetína působí rovněž i organizace KAPPA-HELP, z. s., která zde realizuje
službu Terénní programy a také Poradenské centrum pro problémy se závislostmi. Cílovou
skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na nealkoholových návykových látkách
a také jejich příbuzní a osoby blízké. Cílem ve vztahu k uživatelům návykových látek je
zejména minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním psychotropních
návykových látek a snaha o změnu rizikového chování. Cílem při práci s příbuznými a osobami
blízkými je hlavně poskytování poradenství a informací o problematice spojené s užíváním
nealkoholových návykových látek a možnostech řešení obtížných vztahových, sociálních,
ekonomických a právních situací. Pracovníci terénních programů také realizují na školách
workshopy, jejichž cílem je seznámit žáky s poskytovanými službami terénních pracovníků a
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zároveň zprostředkovat náhled do života závislých lidí. Tyto workshopy jsou poskytovány
žákům od 15 let a jsou zdarma. Workshopy jsou realizovány i tam, kde se vyskytuje potenciální
cílová skupina např. jiné NNO.
KAPPA-HELP, z. s. dále realizuje Programy primární prevence, které poskytují dlouhodobé i
jednorázové aktivity specifické primární prevence pro žáky, pedagogy a další zájemce.
Primární prevence se preventivně zaměřuje na různé oblasti rizikového chování. Jedná se např.
o téma Já a zodpovědnost, doprava a zvládání rizik, drogy, bezpečí v moderním světě, chceme
dobře vypadat aj. Primární prevence je poskytována od 1. třídy základní školy.

1.6 Definování potřeb a problému v oblasti vzdělávání
1.6.1 Postup při definování problému
Jako nástroj byla využita metoda „Strom problému“. Na prvním jednání pracovní skupiny byl
definován jádrový problém v oblasti vzdělávání, a dále pak klíčové problémy, které jádrový
problém zastřešuje. Na druhém jednání pracovní skupiny byly definovány klíčové problémy
včetně jejich rozpracování a odhalení pravděpodobných příčin. Analýza příčin byla zaměřena
na bariéry ze strany zástupců cílových skupin (tj. příčiny / bariéry na straně žáka / rodičů, na
straně pedagoga / školy) a na bariéry z lokálního a systémového hlediska.
1.6.2 Jádrový problém, klíčové problémy v oblasti vzdělávání
V Kojetíně byl v oblasti vzdělávání definován tento jádrový problém:
Potřeba posilování kompetencí rodičů a jejich povědomí o společném vzdělávání, jako
zákonných zástupců dětí, a současně potřeba posílení povědomí pedagogických
pracovníků v oblasti sociálního začleňování, právech, kompetencích v oblasti společného
vzdělávání; potřeba motivace a vědomí smysluplnosti (účelu) vzdělávání u dětí/žáků a
jeho dlouhodobé perspektivy.
Seznam klíčových problémů, které definovali zástupci pracovní skupiny Vzdělávání Kojetín,
znázorňuje následující grafický přehled. Jednotlivé problémy jsou vzájemně provázány a
korespondují se současnými potřebami v lokalitě. Bližší charakteristika každého z nich viz text
níže.

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně
vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.

28

Klíčový problém č. 1:

•Nežádoucí chování a nedostatečná podpora na straně rodiny v oblasti
vzdělávání

Klíčový problém č. 2:

•Nedostačující rodičovská kompetence k podpoře dětí ve vzdělávání

Klíčový problém č. 3:
Klíčový problém č. 4:

•Nízká dostupnost odborné podpory pro rodiny
•Nízká flexibilita/časová náročnost získání podpory pro děti (MŠ i ZŠ)

Klíčový problém č. 5:

•Nedostatečná komunikace a spolupráce pedagog – rodina – dítě

Klíčový problém č. 6:

•Nízká dostupnost odborné podpory, metodické zabezpečení v rámci školy

Klíčový problém č. 7:

•Nedostatečné materiální vybavení a stavební připravenost škol (pro
zkvalitnění práce se žáky se SVP, pro malé děti atd.)

Klíčový problém č. 8:

•Negativní mediální obraz škol i města v důsledku vlivu sociálních sítí a
médií

Klíčový problém č. 9:

•Nedostatečný pocit bezpečí dítěte ve škole i vně

Klíčový problém č. 10:

•Nedostačující personální kapacity vedoucí k nevyjasněnosti rolí a
kompetencí asistenta pedagoga a pedagoga při vzájemné spolupráci
v rámci vzdělávacího procesu

Klíčový problém č. 1:
Nežádoucí chování a nedostatečná podpora na straně rodiny v oblasti vzdělávání
Příčinou problému je, že v nefunkčních, sociálně ohrožených rodinách nejsou nastaveny
žádoucí sociální normy, které by vedly k podpoře vzdělávání, vyskytují se zde negativní transgenerační vzory (vycházející z vlastní negativní zkušenosti rodičů z absolvování povinné školní
docházky), které vedou k negativním postojům vůči pedagogickým pracovníkům a vzdělávání
obecně. Tyto postoje mají z pohledu škol za následek mj. snížení prestiže učitelů a znevažování
jejich práce. Bariérou na straně školy je pak chybějící autorita, nedostatek pravomocí a
přetrvávající nenaplněná potřeba prohlubovat dovednosti pedagogů v oblasti vyjednávání.
Řešení: K řešení problému povede naplnění cíle Nastavení systému komunikace a spolupráce
všech zainteresovaných stran prostřednictvím opatření 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 a cíle Prevence
školní neúspěšnosti/nedokončení ZŠ v důsledku nedostatečné podpory a podmínek pro
vzdělávání prostřednictvím opatření 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 a současně naplnění cíle Podpora
žáků v rámci úspěšného ukončení základního vzdělávání a při přechodu na další stupeň
vzdělávání prostřednictvím opatření 2.2.1.1, 2.2.1.3, 2.2.1.4 – viz Strategická část MPI.
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Klíčový problém č. 2:
Nedostačující rodičovská kompetence k podpoře dětí ve vzdělávání
Projevuje se prostřednictvím neochoty rodičů v komunikaci se školou a nedostatečné
spolupráci a podpoře v dosahování pozitivních studijních výsledků dítěte. Jednou z možných
příčin tohoto problému jsou výše zmíněné negativní transgenerační vzory (vycházející z vlastní
negativní zkušenosti rodičů z absolvování povinné školní docházky). Další z příčin
charakterizují nízké vzdělanostní kapacity na straně rodičů (ti jsou často zahlceni informacemi,
kterým nerozumí). Rodiče se tak často stydí se školou komunikovat, chybí jejich důvěra i
zájem.
Řešení: K řešení problému povede naplnění specifického cíle Zvyšování informovanosti a
vzdělávání rodičů vedoucí k posilování kompetencí souvisejících s podporou ve vzdělávání dětí
prostřednictvím opatření 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3. Děti rodičů, jejichž kompetence ke vzdělávání
jsou snížené, budou podporování také naplňováním cíle Podpora přípravy na vyučování a
zvýšení míry úspěšnosti žáků ve vzdělávacím procesu (viz Strategická část MPI).
Klíčový problém č. 3:
Nízká dostupnost odborné podpory pro rodiny
Příčinou problému je zejména nedostatek finančních prostředků na zabezpečení personálních
kapacit odborných pracovníků na straně škol, přičemž stávající pedagogičtí i nepedagogičtí
pracovníci jsou pracovně přetíženi. Další z diskutovaných příčin problému představuje složité
zajištění udržitelnosti personálních kapacit v případě, že finanční prostředky na jejich činnost
byly čerpány z dotačních titulů.
Řešení: K řešení problému povede naplnění specifického cíle Podpora odpovídajících
personálních kapacit pro práci se žáky se SVP a ze sociálně znevýhodněného prostředí
především prostřednictvím opatření 2.1.3.1 – viz Strategická část MPI.
Klíčový problém č. 4:
Nízká flexibilita/časová náročnost získání podpory pro děti (MŠ i ZŠ)
Nízkou flexibilitu a časovou náročnost získání podpory pro děti (MŠ i ZŠ) zapříčiňuje mj. i
chybějící operativní řešení v případě výskytu „obtíží“ na straně dítěte. Konkrétně proces
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně
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zpomaluje např. délka diagnostického procesu, způsobená dlouhými čekacími dobami
pedagogicko-psychologických poraden nebo speciálně pedagogických center a jejich přetížení.
Další z příčin představuje nedostatek odborného personálního zabezpečení na školách – ve
třídách jsou vysoké počty dětí se SVP, dochází k přetížení pedagogů, kteří tak nemají kapacitu
reagovat na individuální problémy a potřeby dítěte.
Řešení: K řešení problému povede naplnění specifického cíle Včasný monitoring a zajištění
podpory dětí se SVP v rámci předškolního vzdělávání prostřednictvím opatření 2.1.1.1, 2.1.1.2,
2.1.1.3 a specifického cíle Podpora odpovídajících personálních kapacit pro práci se žáky se
SVP a ze sociálně znevýhodněného prostředí prostřednictvím opatření 2.1.3.2 a 2.1.3.3 – viz
Strategická část MPI.
Klíčový problém č. 5:
Nedostatečná komunikace a spolupráce pedagog–rodina–dítě
Jako hlavní příčina problému byla identifikována nedostatečná komunikace mezi dětmi, rodiči
a školou, přičemž následně dochází k nesouladu informací od dítěte a pedagoga. Chybí nástroje
vedoucí k efektivní komunikaci a spolupráci školy s rodiči. Další z příčin představuje
nedostatečná komunikace rodičů s odborníky (lékaři), kdy rodiče přistupují k řešení obtíží
svého dítěte mnohdy neuspokojivě či nezodpovědně, současně i samotní lékaři přistupují
k omluvě absenci žáků ve škole s jistou mírou benevolence.
Řešení: K řešení problému povede naplnění cíle Nastavení systému komunikace a spolupráce
všech zainteresovaných stran prostřednictvím opatření 1.2.1.1, 1.2.1.2 a 1.2.1.3 a cíle
Nastavení efektivní mezioborové spolupráce a vzájemného sdílení informací prostřednictvím
opatření 3.1.1.1, 3.1.1.2 - viz Strategická část MPI.
Klíčový problém č. 6:
Nízká dostupnost odborné podpory, metodické zabezpečení v rámci školy
Příčinou problému byla v rámci pracovní skupiny vyhodnocena nekomplexní nabídka služeb
odborné pomoci, současně i nedostatek odborných personálních kapacit v regionu i v celém
Olomouckém kraji, vedoucích k dlouhým čekacím lhůtám (přetíženost PPP SPC). Pro školská
zařízení je zajištění odborné personální podpory pro speciální odbornou péči z jedné strany
finančně náročné (chybí sdílení pracovní pozice s jinými zařízeními), z druhé strany poptávka
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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po kvalifikovaných pracovnících na trhu práce významně převyšuje jejich nabídku. Školy jsou
také limitovány nízkou informovaností o alternativních možnostech. V případě podpory
v rámci projektů ESF/MŠMT čelí narůstající časové náročnosti při jejich administraci.
Řešení: K řešení problému povede naplnění cíle Podpora odpovídajících personálních kapacit
pro práci se žáky se SVP a ze sociálně znevýhodněného prostředí prostřednictvím opatření
2.1.3.2 a 2.1.3.3 - viz Strategická část MPI.

Klíčový problém č. 7:
Nedostatečné materiální vybavení a stavební připravenost škol (pro zkvalitnění práce se
žáky se SVP, pro malé děti atd.)
Příčinou problému je nedostatečná finanční podpora, přičemž zejména stavební úpravy (v rámci
potřebných rekonstrukčních a modernizačních zákroků) jsou finančně nákladné. Rovněž se
nedostává finančních prostředků na modernizaci a vybavení odborných učeben, tělocvičen,
školních družin, školních hřišť (to by mělo být, ve snaze o zvýšení vzdělanostní úrovně všech
žáků, bezpečné, účelné a funkční).
Řešení: Zřizovatel a školy budou nadále vyhledávat podpůrné dotační tituly, které by vedly
k zajištění dostatku finančních prostředků k materiálnímu vybavení škol. Na řešení problému
se zaměřuje Opatření č. 2.1.2.3.

Klíčový problém č. 8:
Negativní mediální obraz škol i města v důsledku vlivu sociálních sítí a médií
Jako příčina problému byl identifikován vliv mediálních kauz při utváření názoru veřejnosti jak
na obraz škol, školství obecně či začleňování žáků se specifickými potřebami, tak na obraz
města, jakožto zřizovatele škol a obecně autority veřejného života. Neobjektivní vhled
veřejnosti do medializovaných problémů a nízká mediální gramotnost pak vedou k stigmatizaci
škol, ale i těch, kteří potřebují odbornou pomoc (rodiče dětí se SVP, rodiny ze sociálně
znevýhodněného prostředí apod.), a rodiče tak z obavy ze stigmatizace případný problém svého
dítěte odmítají a popírají, místo aby jej řešili (typicky: co by tomu řekli lidi, my jsme
normální…). Příkladem může být odmítání vyšetření psychologem či jiným odborníkem,
popírání problémů ve škole s dítětem v důsledku poruchy chování, ale i odmítnutí aktivního
zapojení se do řešení některých nepříjemných kauz, právě z obavy z medializace.
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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Řešení: K řešení problému povede naplnění cíle Zvyšování informovanosti a vzdělávání rodičů
vedoucí k posilování kompetencí souvisejících s podporou ve vzdělávání dětí prostřednictvím
opatření 1.1.1.2, 1.1.1.3 a cíle Nastavení systému komunikace a spolupráce všech
zainteresovaných stran prostřednictvím opatření 1.2.1.3 - viz Strategická část MPI.
Klíčový problém č. 9:
Nedostatečný pocit bezpečí dítěte ve škole i vně
Příčinou nedostatečného pocitu bezpečí dítěte ve škole byla z pohledu aktérů pracovní skupiny
Vzdělávání identifikována zejména šikana ze stran spolužáků, tedy chování, kdy jeden nebo
více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje spolužákovi a používá k tomu agresi a manipulaci.
Oběti jsou agresory vnímány tak, že jsou v něčem jiné („divné“). K tomuto vnímání může vést
jak sociální postavení rodiny oběti (nemá mobil, nemá značkové oblečení), tak potřeba
speciálního přístupu pedagogů ve vzdělávání. Příčinou nedostatečného pocitu bezpečí mimo
školu bývá zejména neutěšená situace v rodině dítěte (domácí násilí, závislosti rodičů, hmotná
nouze). Ve venkovních prostorách (dětská hřiště) se jedná o tzv. dětské gangy, které děti
obtěžují a napadají ostatní. S rozvojem moderních technologií bývá jednou z příčin tohoto
problému také kyberšikana.
Řešení: K řešení problému přispěje naplnění cíle Nastavení systému komunikace a spolupráce
všech zainteresovaných stran prostřednictví opatření 1.2.1.1 a 1.2.1.2 a cíle Realizace
preventivních vzdělávacích aktivit reflektujících rozšiřující se sociálně patologické jevy
prostřednictvím opatření 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3 - viz Strategická část MPI a podpora
pozitivního třídního klimatu.
Klíčový problém č. 10:
Nedostačující personální kapacity vedoucí k nevyjasněnosti rolí a kompetencí asistenta
pedagoga a pedagoga při vzájemné spolupráce v rámci vzdělávacího procesu
Narůstající počet žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje v různé míře upravení průběhu výuky
(často za pomoci podpůrných opatření), představuje jednu z hlavních příčin tohoto problému.
S tím souvisí potřeba vyšší míry personálního zabezpečení v podobě asistentů pedagoga, kteří
představují pro pedagogy (a dítě) v procesu vzdělávání významnou podporu. Pro kvalitní
spolupráci mezi pedagogem a jeho asistentem je zapotřebí nastavit efektivní způsoby
komunikace a spolupráce, aby nevznikaly třecí plochy, definovat role ve výchovněvzdělávacím procesu a vyjasnit kompetence každého z nich.
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Řešení: K řešení problému přispěje naplnění cíle Podpora odpovídajících personálních kapacit
pro práci se žáky se SVP a ze sociálně znevýhodněného prostředí prostřednictvím opatření
2.1.3.2, 2.1.3.3 - viz Strategická část MPI - a posílení komunikace a spolupráce mezi
pedagogickými i nepedagogickými pracovníky.

STRATEGICKÁ ČÁST
1.7 Formulace vize
Vzdělávání ve městě Kojetín je založeno na kvalitní komunikaci a spolupráci aktivních
a kompetentních rodičů a pedagogů, kteří využívají všechny své kompetence k zajištění
kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků a zajišťují tak, aby proces vzdělávání byl pro
ně motivující, smysluplný, a to i z dlouhodobé perspektivy.

1.7.1 Specifikace priorit strategické části MPI
K naplnění vize města Kojetína v oblasti vzdělávání by mělo pomoci tři stanovené priority,
které definovala pracovní skupina v reakci na výše uvedené klíčové problémy.
Všechny tři priority a na ně navazující cíle a opatření systematicky reagují na potřebu zvýšit
povědomí o důležitosti vzdělání nejen mezi žáky, ale především mezi jejich rodiči. Zároveň
všechna podpůrná opatření (viz kapitola č. 1.8) směřují k veřejností uznatelné kvalitní a
srovnatelné nabídce vzdělávání na všech místních školách a tím pádem postupnému řešení
rizika zvýšené koncentrace žáků se SVP a soc. znevýhodněných na některé z kojetínských škol.

1.8 Stanovení cílů a opatření MPI

Kvalitní spolupráce a podpora všech rodičů dětí a
PRIORITA 1

Obecný cíl 1.1

žáků v rámci vzdělávání
Podpora a posilování rodičovských kompetencí v oblasti
vzdělávání dětí a žáků na MŠ a ZŠ
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Zvyšování informovanosti a vzdělávání rodičů vedoucí k
Specifický cíl 1.1.1

posilování kompetencí souvisejících s podporou ve vzdělávání
dětí

Opatření

Termín

Garant

realizace

Indikátor

Finanční

výsledku

zdroj
OPVVV +

Opatření 1.1.1.1
Aktivní vyhledávání a síťování

2021

Zřizovatel

Počet rodin

konkrétních rodin

zdroje MŠ,
ZŠ

Počet
Opatření 1.1.1.2
Vzdělávací akce pro rodiče

vlastní

2021

(workshopy, semináře)

Zřizovatel, ZŠ,
MŠ

vzdělaných
rodičů/

počet

realizovaných
akcí

OP VVV +
vlastní
zdroje MŠ,
ZŠ
OP VVV +

Opatření 1.1.1.3
Individuální konzultace s rodiči

2021

Zřizovatel, ZŠ, Počet

vlastní

MŠ

zdroje MŠ,

konzultací

ZŠ

Kvalitní spolupráce a podpora všech rodičů dětí a
PRIORITA 1

žáků v rámci vzdělávání
Posílení komunikace a spolupráce s rodinou pro úspěšné

Obecný cíl 1.2

fungování dítěte ve vzdělávání

Specifický cíl 1.2.1
Opatření

Nastavení

systému

komunikace

a

spolupráce

všech

zainteresovaných stran
Termín

Garant

realizace

Indikátor

Finanční

výsledku

zdroj

Opatření 1.2.1.1
Zavedení odborných pozic v rámci
školy zodpovědných za přenášení

2021

Zřizovatel, ZŠ,
MŠ

Počet pozic

OP VVV

informací rodičům
Opatření 1.2.1.2
Realizace společných aktivit
s relevantními partnery

OP VVV
2021

ZŠ,

Počet akcí

+ vlastní
zdroje ZŠ
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Opatření 1.2.1.3
Realizace vzdělávacích, osvětových a
kulturních aktivit ve spolupráci s

OP VVV
2021

ZŠ,

Počet akcí

+ vlastní
zdroje ZŠ

rodiči

Zvýšení úspěšnosti dětí a žáků na MŠ a ZŠ a jejich
PRIORITA 2

podpora při přechodu na další stupeň vzdělávání
Prevence školní neúspěšnosti/nedokončení ZŠ v důsledku

Obecný cíl 2.1

nedostatečné podpory a podmínek pro vzdělávání

Specifický cíl 2.1.1
Opatření

Včasný monitoring a zajištění podpory dětí se SVP v rámci
předškolního vzdělávání
Termín

Garant

realizace

Indikátor

Finanční

výsledku

zdroj

Opatření 2.1.1.1
Aktivní depistáž a monitoring dětí
s potenciálními SVP v rámci

2021

MŠ

Počet dětí

Zřizovatel,

Počet akcí /

MŠ, ZŠ, NNO

setkání

OP VVV

předškolního vzdělávání
Opatření 2.1.1.2
Spolupráce s relevantními
organizacemi v rámci podpory rodin

2021

OP VVV

dětí s potenciálními SVP
Opatření 2.1.1.3
Posílení odborných pozic v rámci MŠ
na podporu dětí se SVP

PRIORITA 2

Obecný cíl 2.1
Specifický cíl 2.1.2

2021

Zřizovatel,
MŠ, ZŠ

Počet pozic

OP VVV

Zvýšení úspěšnosti dětí a žáků na MŠ a ZŠ a jejich
podpora při přechodu na další stupeň vzdělávání
Prevence školní neúspěšnosti/nedokončení ZŠ v důsledku
nedostatečné podpory a podmínek pro vzdělávání
Podpora přípravy na vyučování a zvýšení míry úspěšnosti
žáků ve vzdělávacím procesu
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Opatření
Opatření 2.1.2.1
Pravidelné doučování v rámci školy

Termín
realizace

Garant

Indikátor

Finanční

výsledku

zdroj

Počet
2021

Zřizovatel, ZŠ

podpořených

OP VVV

žáků

Opatření 2.1.2.2
Mimoškolní aktivity na podporu
školní úspěšnosti a zapojení žáka se
SVP nebo soc. znevýhodněného v

2021

Zřizovatel, ZŠ,
DDM

kolektivu – vč. rozvoje dětského

Počet aktivit /
podpořených

OP VVV

žáků

potenciálu
Opatření 2.1.2.3
Zvýšení kvality vybavení pro
poskytování odborné a kvalitní výuky

2021

Zřizovatel,

OPVV, jiné

MŠ, ZŠ

zdroje

a posílení infrastruktury škol

PRIORITA 2

Zvýšení úspěšnosti dětí a žáků na MŠ a ZŠ a jejich
podpora při přechodu na další stupeň vzdělávání
Prevence školní neúspěšnosti/nedokončení ZŠ v důsledku

Obecný cíl 2.1

nedostatečné podpory a podmínek pro vzdělávání

Specifický cíl 2.1.3
Opatření

Podpora odpovídajících personálních kapacit pro práci se
žáky se SVP a ze sociálně znevýhodněného prostředí
Termín
realizace

Garant

Indikátor

Finanční

výsledku

zdroj

Opatření 2.1.3.1
Posílení školního poradenského
pracoviště v rámci těchto pozic: školní

2021

asistent, školní speciální pedagog,

Zřizovatel,
MŠ, ZŠ

Počet pozic

OP VVV

Počet pozic

OP VVV

školní psycholog, sociální pedagog
Opatření 2.1.3.2
Zavedení metodické podpory
pedagogických pracovníků v MŠ/ZŠ

2021

Zřizovatel,
MŠ, ZŠ

v oblasti inkluzivního vzdělávání
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Opatření 2.1.3.3

Počet

Rozvoj kompetencí pedagogických i
nepedagogických pracovníků
v tématech zaměřených na inkluzivní

2021

Zřizovatel,
MŠ, ZŠ

vzdělávání, sociální a osobnostní

vzdělávacích
akcí / počet
podpořených
osob

rozvoj

OP VVV
+ vlastní
zdroje MŠ,
ZŠ

Zvýšení úspěšnosti dětí a žáků na MŠ a ZŠ a jejich

PRIORITA 2

podpora při přechodu na další stupeň vzdělávání
Podpora žáků v rámci úspěšného ukončení základního

Obecný cíl 2.2

vzdělávání a při přechodu na další stupeň vzdělávání
Podpora žáků při zvládání posledních ročníků ZŠ a při

Specifický cíl 2.2.1

výběru budoucího zaměření na trhu práce
Termín

Opatření

Garant

realizace

Indikátor

Finanční

výsledku

zdroj
OP VVV

Opatření 2.2.1.1
Monitoring školní neúspěšnosti a

2021

Zřizovatel, ZŠ

+ vlastní

Počet dětí

zdroje MŠ,

předčasného ukončování vzdělávání

ZŠ

Opatření 2.2.1.2
Realizace intervizních a supervizních 2021

Zřizovatel, ZŠ

Počet akcí

OP VVV

setkání pro pedagogy
Opatření 2.2.1.3

Počet pozic / OP VVV

Kariérní poradenství a podpora při 2021

ZŠ

volbě povolání

počet

akcí + vlastní

(exkurzí)

Opatření 2.2.1.4
Stáže a exkurze pro žáky posledních
ročníků

se

zaměřením

n

volbu

2021

ZŠ

povolání

PRIORITA 2

Počet stáží /
exkurzí

zdroje
OP VVV
+ vlastní
zdroje

Zvýšení úspěšnosti dětí a žáků na MŠ a ZŠ a jejich
podpora při přechodu na další stupeň vzdělávání

Obecný cíl 2.3

Zvýšení informovanosti a aktivizace v rámci preventivních
aktivit týkajících se vzdělávání

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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Realizace preventivních vzdělávacích aktivit reflektujících

Specifický cíl 2.3.1

rozšiřující se sociálně patologické jevy
Termín

Opatření

Garant

realizace

Indikátor

Finanční

výsledku

zdroj

Opatření 2.3.1.1
Monitoring a sběr témat aktuálních
pro prevenci v rámci školy

OP VVV
2021

ZŠ

Počet témat

(spolupráce metodik prevence / školní

+ vlastní
zdroje ZŠ

psycholog / soc. pedagog)
Opatření 2.3.1.2
Zavedení pravidelných setkávání se 2021
zástupci
preventivních
aktivit
v lokalitě (policie, NNO, SPC apod.)
Opatření 2.3.1.3
vzdělávacích

Realizace

školy,

Zřizovatel, ZŠ

Počet setkání

kyberšikana,

+ vlastní
zdroje

akcí,

workshopů a aktivit na témata: klima
třídy/klima

OP VVV

OP VVV
2021

Zřizovatel, ZŠ

Počet akcí

+ vlastní
zdroje

šikana, návykové látky, záškoláctví a
další aktuální témata

Mezioborová spolupráce subjektů pro zlepšení
PRIORITA 3

komunikace při řešení problémů škola–rodina–další
instituce
Hledání nových možností a předávání informací mezi

Obecný cíl 3.1

lokálními partnery za účelem zkvalitňování výchovy
a vzdělávání

Specifický cíl 3.1.1
Opatření

Nastavení efektivní mezioborové spolupráce a vzájemného
sdílení informací
Termín
realizace

Garant

Indikátor

Finanční

výsledku

zdroj

Opatření 3.1.1.1
Vytvoření odpovídající platformy
setkávání ke sdílení a řešení problémů
mezioborově

2021

Zřizovatel,

Počet

MŠ, ZŠ

platforem

OP VVV
+ vlastní
zdroje

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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Opatření 3.1.1.2
Realizace

výjezdových

aktivit

za 2021

ZŠ, MŠ

Počet akcí

OP VVV

účelem inspirace a sdílení dobré praxe

Mezioborová spolupráce subjektů pro zlepšení
komunikace při řešení problémů škola–rodina–další

PRIORITA 3

instituce
Hledání nových možností a předávání informací mezi
Obecný cíl 3.1

lokálními partnery za účelem zkvalitňování výchovy
a vzdělávání
Zavedení systému monitoringu a hodnocení vývoje vzdělávání

Specifický cíl 3.1.2

v rámci lokálních struktur
Termín

Opatření

realizace

Garant

Indikátor

Finanční

výsledku

zdroj

Opatření 3.1.2.1
Pravidelný monitoring a
vyhodnocování naplňování MPI

2021

Zřizovatel,

Počet

MŠ, ZŠ

PS

setkání

v rámci pracovní skupiny Vzdělávání

OP VVV
+ vlastní
zdroje

Opatření 3.1.2.2
Evaluace nastavených vzdělávacích
procesů a jejich dopadu na úspěšnost
všech

dětí

a

žáků

v rámci

2021

realizovaných aktivit na území města

Zřizovatel,
MŠ, ZŠ

OP VVV
Počet evaluací

+ vlastní
zdroje

Kojetína

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
1.9 Postup pro implementaci MPI
Zpracovaný plán byl v březnu 2020 předložen Agentuře pro sociální začleňování
k připomínkování. Po zapracování připomínek byl plán předložen Radě města, která jej
schválila dne ……..…….. na svém jednání.
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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Subjekty spolupracující na vytváření MPI se budou rovněž podílet na jeho implementaci a přímí
aktéři, kterými jsou základní školy, mateřská škola a obec, budou konečnými realizátory
konkrétních aktivit, naplňujících jednotlivá opatření a vedoucích k naplnění stanovených cílů
MPI.
Za implementaci dokumentu nese hlavní odpovědnost město Kojetín, které je nositelem tohoto
dokumentu.

1.10 Prevence rizik
Na základě vzniklé analýzy rizik, kterou diskutovali členové pracovní skupiny Vzdělávání,
vznikl přehled nejzákladnějších rizik, která by mohla ohrozit naplňování cílů a opatření MPI.
Rizika plynoucí z jednotlivých specifických cílů:
Specifický cíl 1.1.1: Zvyšování informovanosti a vzdělávání rodičů vedoucí k posilování
kompetencí souvisejících s podporou ve vzdělávání dětí
Riziko: Nezájem rodičů o realizaci plánovaných aktivit, kde jsou rodiče cílovou skupinou
Míra rizika: vysoká
Opatření:
•

důsledná a trpělivá informovanost o aktivitách a jejich prospěchu

•

tvorba propagačních materiálů

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Riziko: Nedostatek personálních kapacit pro obsazení odborných pozic
Míra rizika: střední
Opatření:
•

aktivní vyhledávání osob splňujících podmínky pro obsazení odborných pozic

•

posílení stávající kapacity ZŠ a MŠ

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Specifický cíl 1.2.1: Nastavení systému komunikace a spolupráce všech zainteresovaných
stran
Riziko: Nezájem rodičů o realizaci plánovaných aktivit, kde jsou rodiče cílovou skupinou
Míra rizika: vysoká
Opatření:
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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•

důsledná a trpělivá informovanost o aktivitách a jejich prospěchu

•

tvorba propagačních materiálů

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Riziko: Vyhoření pedagogických pracovníků v důsledku jejich přetížení
Míra rizika: vysoká
Opatření:
•

posílení personálních kapacit

•

finanční ohodnocení

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Riziko: Nedostatek personálních kapacit pro obsazení odborných pozic
Míra rizika: střední
Opatření:
•

aktivní vyhledávání osob splňujících podmínky pro obsazení odborných pozic

•

využití stávající kapacity ZŠ a MŠ

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Riziko: Neochota relevantních partnerů ke spolupráci
Míra rizika: nízká
Opatření:
•

aktivní spolupráce se stávajícími partnery

•

vyhledávání nových potenciálních relevantních partnerů

•

informovanost o problémech, o plánovaných podpůrných akcích

Odpovědnost: zřizovatel, ZŠ, MŠ
Specifický cíl 2.1.1: Včasný monitoring a zajištění podpory dětí se SVP v rámci předškolního
vzdělávání
Riziko: Nedostatek personálních kapacit pro obsazení odborných pozic
Míra rizika: střední
Opatření:
•

aktivní vyhledávání osob splňujících podmínky pro obsazení odborných pozic

•

využití stávající kapacity ZŠ a MŠ

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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Riziko: Neochota relevantních partnerů ke spolupráci
Míra rizika: nízká
Opatření:
•

aktivní spolupráce se stávajícími partnery

•

vyhledávání nových potenciálních relevantních partnerů

•

informovanost o problémech, o plánovaných podpůrných akcích

Odpovědnost: zřizovatel, ZŠ, MŠ
Specifický cíl 2.1.2: Podpora přípravy na vyučování a zvýšení míry úspěšnosti žáků ve
vzdělávacím procesu
Riziko: Nedostatek personálních kapacit pro obsazení odborných pozic
Míra rizika: střední
Opatření:
•

aktivní vyhledávání osob splňujících podmínky pro obsazení odborných pozic

•

využití stávající kapacity ZŠ a MŠ

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Riziko: Nedostatek finančních prostředků na realizaci aktivit MPI
Míra rizika: střední
Opatření:
•

aktivní vyhledávání vyhlášených a plánovaných výzev OP VVV

•

aktivní vyhledávání dalších finančních zdrojů

Odpovědnost: město Kojetín, spolupracující NNO, ZŠ, MŠ
Riziko: Vyhoření pedagogických pracovníků v důsledku jejich přetížení
Míra rizika: vysoká
Opatření:
•

posílení personálních kapacit

•

finanční ohodnocení

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Riziko: Nezájem žáků o realizované aktivity
Míra rizika: střední
Opatření:
•

motivace žáků pedagogickými pracovníky

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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•

spolupráce s rodinou, informace o možnostech

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Specifický cíl 2.1.3: Podpora odpovídajících personálních kapacit pro práci se žáky se SVP a
ze sociálně znevýhodněného prostředí
Riziko: Nedostatek personálních kapacit pro obsazení odborných pozic
Míra rizika: střední
Opatření:
•

aktivní vyhledávání osob splňujících podmínky pro obsazení odborných pozic

•

využití stávající kapacity ZŠ a MŠ

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Riziko: Zástupnost pedagogických pracovníků a zajištění funkčního chodu školy po dobu
realizování aktivit MPI
Míra rizika: nízká
Opatření:
•

výjezdy mimo pracovní dobu, stanovení termínů s dostatečným předstihem

•

důsledný výběr lokalit, účastníků a kvality vzdělávacích akcí

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Riziko: Nedostatek finančních prostředků na realizaci aktivit MPI
Míra rizika: střední
Opatření:
•

aktivní vyhledávání vyhlášených a plánovaných výzev OP VVV

•

aktivní vyhledávání dalších finančních zdrojů

Odpovědnost: město Kojetín, spolupracující NNO, ZŠ, MŠ
Riziko: Nekvalitní vzdělávací programy
Míra rizika: nízká
Opatření:
•

důkladný, kvalitní výběr vzdělávacích aktivit

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Specifický cíl 2.2.1: Podpora žáků při zvládání posledních ročníků ZŠ a při výběru budoucího
zaměření na trhu práce
Riziko: Nedostatek personálních kapacit pro obsazení odborných pozic
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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Míra rizika: střední
Opatření:
•

aktivní vyhledávání osob splňujících podmínky pro obsazení odborných pozic

•

využití stávající kapacity ZŠ a MŠ

Odpovědnost: ZŠ
Riziko: Neochota budoucích potenciálních zaměstnavatelů spolupracovat
Míra rizika: nízká
Opatření:
•

spolupráce s rodiči – využití jejich kontaktů na potenciální zaměstnavatele či jejich
osobních pracovních zkušeností

Odpovědnost: ZŠ

Specifický cíl 2.3.1: Realizace preventivních vzdělávacích aktivit reflektujících rozšiřující se
sociálně patologické jevy
Riziko: Neochota relevantních partnerů ke spolupráci
Míra rizika: nízká
Opatření:
•

aktivní spolupráce se stávajícími partnery

•

vyhledávání nových potenciálních relevantních partnerů

•

informovanost o problémech, o plánovaných podpůrných akcích

Odpovědnost: zřizovatel, ZŠ, MŠ
Riziko: Nedostatek personálních kapacit pro obsazení odborných pozic
Míra rizika: střední
Opatření:
•

aktivní vyhledávání osob splňujících podmínky pro obsazení odborných pozic

•

využití stávající kapacity ZŠ a MŠ

Odpovědnost: ZŠ
Specifický cíl 3.1.1: Nastavení efektivní mezioborové spolupráce a vzájemného sdílení
informací
Riziko: Neochota relevantních partnerů ke spolupráci
Míra rizika: nízká
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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Opatření:
•

aktivní spolupráce se stávajícími partnery

•

vyhledávání nových potenciálních relevantních partnerů

•

informovanost o problémech, o plánovaných podpůrných akcích

Odpovědnost: zřizovatel, ZŠ, MŠ
Riziko: Zástupnost pedagogických pracovníků a zajištění funkčního chodu školy po dobu
realizování aktivit MPI
Míra rizika: nízká
Opatření:
•

výjezdy mimo pracovní dobu, stanovení termínů s dostatečným předstihem

•

důsledný výběr lokalit, účastníků a kvality vzdělávacích akcí

Odpovědnost: ZŠ, MŠ
Specifický cíl 3.1.2: Zavedení systému monitoringu a hodnocení vývoje vzdělávání v rámci
lokálních struktur
Riziko: Nedůsledný monitoring a průběžné vyhodnocování
Míra rizika: nízká
Opatření:
•

pravidelná setkávání členů pracovní skupiny Vzdělávání, kteří se podíleli na definování
klíčových problémů, jejich příčin i opatření, která povedou k jejich řešení (na tvorbě
MPI)

Odpovědnost: zřizovatel, ZŠ, MŠ, CpKP VM

1.11 Popis realizace partnerské spolupráce
Partnerská spolupráce bude probíhat i během procesu implementace, monitoringu
a vyhodnocování MPI.
Partnerská spolupráce v rámci plánovaného systémového projektu bude nastavena dle
projektové žádosti a její možnosti budou diskutovány pracovní skupinou. Možnosti spolupráce
jsou uvedeny v rámci strategické části u každého opatření. Aktivní spolupráce bude probíhat
mezi školami, NNO, Centrem pro komunitní práci východní Morava (dále CpKP VM), městem
a dalšími subjekty v Kojetíně dle aktuálních požadavků tak, aby dopad výše uvedených cílů byl
co nejefektivnější a bylo dosaženo všech plánovaných výstupů a indikátorů.
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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Od počátku přípravy plánovaného projektu spolupracovali pracovníci neziskové organizace
CpKP VM se zástupci města Kojetína, relevantními aktéry v oblasti vzdělávání a zástupci
Agentury pro sociální začleňování na tvorbě strategického dokumentu Místní plán inkluze
města Kojetína, jehož zpracování je jednou z podmínek výzvy Inkluzivní vzdělávání pro
sociálně vyloučené lokality II (SVL II). Budou to také pracovníci CpKP VM, kteří zpracují
projektovou žádost a budou součástí realizačního týmu.
Spolupráce mezi zapojenými školami a městem Kojetín je z podstaty vztahu zřizovatel – škola
již nastavena. Dalšími zapojenými aktéry budou relevantní neziskové organizace a
poskytovatelé sociálních služeb, kteří budou přizváni ke spolupráci zejména při naplňování
těchto specifických cílů: Specifický cíl 1.2.1: Nastavení systému komunikace a spolupráce
všech zainteresovaných stran, Specifický cíl 2.1.1: Včasný monitoring a zajištění podpory dětí
se SVP v rámci předškolního vzdělávání, Specifický cíl 2.3.1: Realizace preventivních
vzdělávacích aktivit reflektujících rozšiřující se sociálně patologické jevy a Specifický cíl 3.1.1:
Nastavení efektivní mezioborové spolupráce a vzájemného sdílení informací.

1.12 Monitorování a hodnocení plnění MPI
MPI je zpracován na období 3 let. V průběhu tohoto období bude dokument každý rok podroben
hodnocení, během kterého bude zjištěno, která opatření byla plněna, s jakým úspěchem,
případně proč k naplnění nedošlo. Na základě zjištění bude dokument revidován. Každá
aktualizace MPI bude předložena Radě města ke schválení.
Za účelem monitoringu a hodnocení plnění MPI bude svolána pracovní skupina složená ze
zástupců subjektů, kteří na tvorbě MPI spolupracovali. Za ustanovení PS a její svolávání ponese
odpovědnost město Kojetín. Na každé jednání PS bude přizván zástupce Agentury pro sociální
začleňování.
Po uplynutí doby platnosti dokumentu dojde k evaluaci MPI, jejímž výsledkem bude evaluační
zpráva o úspěšnosti realizace jednotlivých opatření a naplnění cílů MPI. Evaluační zpráva bude
konzultována Agenturou pro sociální začleňování.

FINANCOVÁNÍ MPI
Aktivity vedoucí k plnění MPI budou financovány prostřednictvím Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, tj. prostřednictvím odpovídajících výzev MŠMT ČR. Mezi další
relevantní finanční zdroje patří dotační programy města a vlastní finanční prostředky
základních škol a mateřské školy, případně další dostupné zdroje z EU.
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně
vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.
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25 000 000,- Kč

Poznámka
Žadatel/realizátor:
Město Kojetín

Tento dokument byl schválen členy Rady města Kojetín dne 28. 4. 2020

Usnesení č. R 778/04-20

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně
vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.
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