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Územní celek v průběhu platnosti popisu spolupráce vedle spolupráce v rámci místního akčního
plánování spolupracuje na realizaci dalších aktivit a dosahování výstupů v rámci projektu Inkluzivní
a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, registrační číslo
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, a to až do doby ukončení realizace tohoto projektu.
Doba platnosti popisu spolupráce
5 let
OSZ (Agentura) je realizátorem projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně
vyloučenými lokalitami4 a rozsah podpory, který stanovuje popis spolupráce je garantován po dobu
realizace tohoto projektu.
Zařazení inkluzivního vzdělávání v rámci struktury řízení územního celku
Inkluzívní vzdělávání a rozvoj rovných příležitostí ke vzdělávání v rámci města Ostravy je zajišťováno
a garantováno odborem školství a sportu Magistrátu města Ostravy.
Statutární město Ostrava je nositelem projektu MAP ORP Ostrava. V rámci tohoto projektu je
ustanovena pracovní skupina Rovné příležitosti, odbor zajišťuje podmínky pro práci skupiny a má
v této skupině své odborné zastoupení.
Odbor realizuje projekty financované z rozpočtu města a externích zdrojů zaměřené na podporu
rozvoje rovných příležitostí ve vzdělávání.

1 Jedná

se o sídlo obecního úřadu.
Pověřený zástupce pro sociální začleňování je osoba zastupující politickou reprezentaci obce – je odpovědný za nastavení,
průběh a výsledky spolupráce územního celku s OSZ (Agentura). Předkládá materiály k projednání v orgánech obce, odpovídá
za realizaci popisu spolupráce, plánu sociálního začleňování a vytvořeného partnerství.
3 Jedná se o kontaktní osobu, zpravidla jde o výkonného pracovníka obecního úřadu. Zajišťuje koordinaci a činnost partnerství,
součinnost orgánů a složek obce (např. odborů obecního úřadu), dokumentaci procesu, věcnou realizaci činností, přípravu
výstupů a spolupráci územního celku s OSZ (Agentura). V případě spolupráce v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci MAP
může být určena další kontaktní osoba.
2

4

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo:
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.

Příloha specifické části Metodiky koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ č. 7

Sestavuje, koordinuje a realizuje Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava – strategický
dokument skládající se z analytické a strategické části je zaměřen na oblast strategického cíle
kvalitního inkluzivního předškolního a základního vzdělávání. Zahrnuje spolupráci se středisky
volného času, domy dětí a mládeže, školními kluby a družinami, NNO a dalšími stakeholdery ve
vzdělávání v ORP Ostrava. Podporuje rozvoj spolupráce všech relevantních subjektů v území (obce,
zřizovatelé, školy, školská zařízení, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, vysoké školy,
neziskové organizace aj.). Vytváří podmínky pro podporu znalostních kapacit, přenos příkladů dobré
praxe, tvorbu analytických dokumentů a podkladů potřebných pro strategické a koordinované řízení
v území. Jsou evidovány investiční záměr v území a koordinována jejich realizace.
Plán rozvoje vzdělávání je specifický pro oblast Ostravy a vychází zejména z těchto dokumentů:
• Strategický plán rozvoje města Ostrava do roku 2023 (FajnOVA)
• Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II do roku 2023
• Místní plán inkluze 2019 – 2022
• Strategie vzdělávání města Ostravy 2030
• Strategie 2030+
Popis probíhajícího místního akčního plánování (projektové období, místní akční plán rozvoje
vzdělávání, jeho plánovaná aktualizace, strategický rámec místního akčního plánu rozvoje vzdělávání,
jeho plánovaná aktualizace)
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132.
Projektové období 1.3.2018 – 28.2.2022
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II – Strategický plán rozvoje vzdělávání do roku
2023
Aktualizace Strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku 2025
Zástupci obce (a dalších institucí na území obce) v rámci struktury místního akčního plánování
V rámci struktury místního akčního plánování v podmínkách ORP Ostrava jsou zastoupeni:
ŘV MAP ORP Ostrava
• vedení Statutárního města Ostravy
• lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování/Odboru sociálního začleňování
Ministerstva pro místní rozvoj
• odborník v oblasti rovných příležitostí (koordinátor inkluze), Magistrát města Ostravy, odbor
školství a sportu
• zástupce realizačního týmu MAP ORP Ostrava
• zřizovatelé škol, bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol
• vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol), jedná se o školy mateřské a
základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních, učitelé
• zástupci školních družin, školních klubů
• zástupci základních uměleckých škol
• zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území
MAP ORP Ostrava
• KAP Moravskoslezský kraj
• rodiče dětí a žáků
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•
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•

•
•

zástupci obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území ORP
Ostrava
zástupce ITI Ostravsko
zástupci Místních akčních skupin působících na území ORP Ostrava (MAS Slezská brána, MAS
Opavsko, MAS Pobeskydí, MAS Poodří)
zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) – systémová podpora
MAP/zástupce Centra podpory NPIČR – systémová podpora MAP
vedoucí pracovních skupin projektu – PS Rovné příležitosti, PS Rozvoj čtenářské gramotnosti
a rozvoj potenciálu každého žáka, PS Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu
každého žáka, PS Předškolní vzdělávání a péče, PS Kariérové poradenství, PS Financování
zástupci vysokých škol
zástupci dalších odborníků a organizací v oblasti vzdělávání a místního akčního plánování

PS Rovné příležitosti MAP ORP Ostrava pracuje ve složení:
• zřizovatelé škol a školských zařízení
• ředitelé a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
• Agentura pro sociální začleňování/Odbor sociálního začleňování Ministerstva pro místní
rozvoj
• odborník v oblasti rovných příležitostí (koordinátor inkluze), Magistrát města Ostravy, odbor
školství a sportu
• zástupci pedagogických pracovníků a odborných podpůrných pozic na školách
• zástupci pracovníků s dětmi a mládeží
• zástupci pracovníků poradenských zařízení a NNO
• další odborníci z praxe
• rodiče

Předpokládané oblasti intervence za podpory finančních prostředků OP JAK v rámci KPSV 2021+
•
•

•
•

•

Zajistit a udržet kvalitu a dostupnost základního a předškolního vzdělávání pro děti a žáky
ze sociálně vyloučených lokalit na území statutárního města Ostrava.
Prioritně řešit potřeby a vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, zvláště
dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.
Podporovat základní a mateřské školy v oblasti posílení a udržení proinkluzivních opatření
na podporu těchto žáků.
Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále též SVP) včetně dětí a žáků
mimořádně nadaných.
Zajištění koordinovaného přístupu vedoucího k podpoře podmínek kvalitního předškolního
a základního vzdělávání pro všechny děti a žáky ve městě Ostrava se zapojením všech
dotčených aktérů: zřizovatelů škol, představitelů škol a školských zařízení, zástupců
pedagogů, zástupců NNO a dalších subjektů.
Posílit rovné příležitosti předškolních dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí v rámci mateřských škol, navázat prostřednictvím MŠ a NNO či dalších
subjektů úzkou spolupráci s dětmi a rodiči také v adaptačním období po nástupu dětí do
mateřské školy, motivovat rodiče ze sociálně vyloučených lokalit k včasnému umisťování
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dětí do mateřských škol. Koordinovat spolupráci MŠ a ZŠ s cílem zajištění rovných podmínek
pro přechod dětí do ZŠ.
Bude aplikován individuální přístup, práce s třídními kolektivy, vzájemná podpora, sdílení
dobré praxe, podpora spolupráce školy a rodiny, rozvoj odborných kompetencí pedagogů a
jejich podpora.
Aktivity na zvýšení kvality vzdělávacího prostředí na všech typech škol, a to ve vazbě na
snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, zlepšení vzdělávacích výsledků a zvýšení
motivace a celkově wellbeingu žáků a učitelů.
Podpora nástrojů k eliminaci předčasných odchodů ze vzdělávání a předčasnéhoukončování
školní docházky (např. výchovné, kariérní poradenství, prevence sociálně patologických
jevů).
Podpora a rozvoj kariérového poradenství pro žáky se SVP.
Cílená podpora dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem a/nebo státních příslušníků
cizích zemí či migrantů a jejich začleňování do vzdělávání.
Podpora spolupráce škol s rodinami dětí a žáků a budování kapacit ve školách a školských
zařízeních pro práci s rodinami, tj. podpora školních psychologů, školních speciálních
pedagogů, sociálních pedagogů, školních asistentů a ostatních pracovních pozic
vytvářejících podporu pro učitele a pedagogické pracovníky.
Podpora aktivit vedoucích k eliminaci neodůvodněně vysoké absence dětí a žáků ve školách
zejména prostřednictvím spolupráce škol s rodinami dětí a žáků.
Posílení know-how úředníků samospráv na území Ostravy v oblasti inkluzivního vzdělávání,
poradenská činnost a metodická podpora na úrovni obce a ve školách prostřednictvím
pozice.
Odborná personální podpora na úrovni obce (koordinátor inkluze, metodik)
Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách (školní psycholog, školní speciální
pedagog, sociální pedagog, školní asistent).
Podpora kompetencí pedagogických pracovníků ve včasné identifikaci dětí a žáků s
výukovými obtížemi, nadaných a v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Podpora kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání
odpovídající aktuálním potřebám vývoje vzdělávací soustavy, a to zejména využívání
potenciálu pedagogické diagnostiky a tomu odpovídající vzdělávací a výchovné strategie,
formativního hodnocení a sebehodnocení, budování kultury práce s pozitivní i negativní
zpětnou vazbou, implementace zásad formativního hodnocení do praxe škol.
Podpora škol v plánování, přenos příkladů dobré praxe v oblasti rovných příležitostí ve
vzdělávání, rozvoj spolupráce odborníků a dalších aktérů ve vzdělávání v ORP Ostrava,
participace na tvorbě strategie vzdělávání ORP Ostrava.

Stanovisko řídícího výboru či realizačního týmu MAP, datum projednání
Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava II bere na vědomí přílohu Memoranda o spolupráci v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ „Popis spolupráce v oblasti vzdělávání v rámci
místního akčního plánování“, datum projednání 15.10.2021.
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Jednotlivé činnosti spolupráce a jejich harmonogram v průběhu platnosti popisu spolupráce
Činnost

Specifikace činnosti

Odborná podpora
Odborné poradenství implementace opatření
inkluzivního a kvalitního
vzdělávání
Odborná
setkání
Mezioborová spolupráce
Mikroanalýza
Výzkumná činnost
Výzkumná sonda
Krátkodobé výzkumné
šetření
Dlouhodobé výzkumné
šetření
Tematický výzkum
Situační analýza
Tematicko-průřezový
výzkum
debaty,
Realizace vzdělávacích Workshopy,
aktivit
semináře, kurzy apod.
pro pracovníky územních
celků a jejich partnerů
Konzultace s dalšími
místními
aktéry
(SPOD,
NNO,
neformální vzdělávání
apod.)
Konzultace s vedením
škol

Pracovní skupiny
Konzultace
ke
konkrétním
řešeným
tématům
Pracovní
Konzultace
konkrétním
tématům

Výstup
Záznam z
konzultace
Záznam z jednání
Prezenční listiny

Odpovědnost Odpovědnost
Termín
OSZ
územní
(Agentura)
celek
Realizace
Organizační Průběžně
Odborné
zajištění
zajištění

Výzkumná zpráva

Součinnost s
Agenturou

Realizace

Dle potřeby

Prezenční
listina
Certifikát
Prezentace
Studijní materiály
Zápisy z jednání

Realizace

Organizační
zajištění

Dle aktuální
nabídky ASZ

Odborné
zajištění

Organizační
zajištění

Odborné
zajištění

Organizační
zajištění

skupiny Zápisy z jednání
ke
řešeným

5

Konzultace
s vedením škol
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Podpora MAP v Konzultace
designu
analytické
a výzkumů,
sběr
a
evaluační
dodánídat, konzultace
činnosti
Intepretace výsledků
výzkumů
se
zaměřením na oblast
rovných
příležitostí.
Spolupráce
na
zpracování
vyhodnocení
celkového
dopadu
aktivit zaměřených na
podporu
rovných
příležitostí
do
Závěrečné evaluační
zprávy MAP III
Podpora MAP
Spolupráce na tvorbě
ve strategickém
strategické části MAP,
plánování
spolupráce při tvorbě
akčních
plánů
a
doporučování
vhodných
aktivit projektů

Analytické
podklady
MAP
Evaluační zpráva/y

Organizační
zajištění

Strategická část
MAP Zpracované
návr
hyimplementačních
aktivit
Návrhy
vzdělávacích a
jiných aktivit

Realizace a Odborné a
administrace organizační
projektu,
zajištění.

Odborné
zajištění

Průběžně

distribuce
subjektům
zapojeným
do MAP a
dalším
aktérům ve
vzdělávání,

MAP: účast v ŘV
MAP
a PS MAP

Účast v ŘV a min. PS zápisy z jednání
pro rovné příležitosti včetně prezenčních
projektu
listin

Organizační
zajištění

Delegování
zodpovědné
osoby

Popis spolupráce

Vyhodnocení
Zpráva o plnění
naplňování
popisu popisu spolupráce
spolupráce
(plnění
vymezených
aktivit,
plnění
harmonogramu),
vyhodnocení
vhodnosti

Vzájemná
součinnost

Vzájemná
součinnost

6

Průběžně

průběžné

2x ročně
jednání
konzultanta/ky
Zajištění
ASZ, manažera
Zajištění
schvalovacích schvalovacích SZ apověřeného
procesů na
procesů na
zástupce SZ
úrovni obce
úrovni OSZ
(Agentury)
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zvoleného postupu a
případně návrhy revize
popisu spolupráce.

Revize Popisu
spolupráce

Zápis z jednání

Vzájemná
součinnost

Vzájemná
součinnost

Zajištění
schvalovacích
procesů na
úrovni obce

Zajištění
schvalovacích
procesů na
úrovni OSZ
(Agentura)

Zpráva 1x
ročně,
předložena
zastupitelstvu
obcena vědomí
Duben 2022

Datum schválení popisu spolupráce obcí5: 10.11.2021
Číslo usnesení: 1729/ZM1822/27

V Ostravě dne ……………..

V Praze dne …………….

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor
statutární město Ostrava

PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS.
ředitel OSZ (Agentury)
Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Popis spolupráce schvaluje zastupitelstvo obce, či pokud se nejedná o obec, orgán územního celku plnící obdobnou funkci jako zastupitelstvo
obce.

