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1. VÝCHODISKA PRO STANOVENÍ PRIORIT 

 

Název:  Základní škola gen. Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková 

organizace 

Zaměření: Škola poskytuje úplné základní vzdělávání a vyučuje dle Školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání. V Mateřské škole se vyučuje dle Školního vzdělávacího programu „Rok má 

krok“ pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle 2. verze RVP pro předškolní vzdělávání č. j. 

32 405/2004-22 a částečně podle Kamínků. 

Ve svém ŠVP chce škola co nejvíce potlačit kritizované prvky dosavadního školního vzdělávání, 

zejména přetěžování žáků množstvím informací, menší propojení učení s praktickým životem, 

jednotvárnost výuky. Zároveň chce zachovat přednosti českého školství, ať už je to vysoká odborná 

kvalifikace vyučujících či širší rozhled a informovanost žáků (přes snížení objemu vědomostí). 

Škola se profiluje jako:  Přátelská škola 

                            Zábavná i náročná škola 

                                   Zdravá škola 

Lokalita: Základní i mateřská škola je výborně zabezpečena v oblasti multimediální a audiovizuální 

techniky, je vybavena keramickou pecí. Součástí školy je také sál s jevištěm, rovněž technicky vybaven 

(elektrické plátno s diaprojektorem). 

Kapacita školy je 350 žáků, naplněnost 162, což odpovídá 46,2%. 

Kapacita mateřské školy je zcela naplněna. 

Školní poradenské pracoviště, asistent pedagoga: 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na škole pracuje v tomto obsazení: výchovný poradce (VP), školní 

metodik prevence (ŠMP) a třídní učitelé.  

 

Z uvedených důvodů byly pro Školní podpůrný program zvoleny níže uvedené priority.  

Priority (témata) školy/oblasti intervence CPIV 

Škola společně s CPIV  vyspecifikovala následující prioritní témata pro Špp:  

 1) Práce s třídním kolektivem – klima tříd, vztahy ve třídě 

 2) Metodická podpora pedagogů v oblasti prevence rizikového chování, které vede       

                k výskytu sociálně patologických jevů – DVPP 

             3) Metodická podpora pedagogů při vzdělávání žáků s SVP 

Tato témata zohledňujeme při zpracování jednotlivých kapitol dokumentu a věnujeme jim tak v celém 

textu větší pozornost. 
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2. ŠKOLNÍ DOKUMENTY VE VZTAHU K INKLUZI 

 

CPIV Opava provedlo mapování školy a analýzu důležitých dokumentů školy s cílem navrhnout 

konkrétní doporučení, jak se profilovat jako inkluzivní škola.  

ŠVP jsme prostudovali zejména v oblastech: Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP – Zaměření 

školy - priority naší práce, Výchovné a vzdělávací strategie, Péče o žáky talentované a mimořádně 

nadané, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jsou dobře popsány Konkrétní 

činnosti pro práci s dětmi s SVP. Dále jsme se prostudovali oblast začlenění průřezových témat (PT) se 

zaměřením na OSV a MKV, která jsou zařazována již od nejnižších tříd a kapitolu Hodnocení žáků a 

autoevaluace školy. 

 

Doporučení: 

Školní vzdělávací program je velmi dobře rozpracován, jednotlivé kapitoly jsou přehledně a dostatečně 

zpracovány. Na vysoké úrovni je grafická stránka dokumentu.  

V kapitolách Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Vzdělávání žáků mimořádně 

nadaných jsou uvedeny konkrétní kroky pro práci s těmito žáky.  

Pro možné rozšíření obou kapitol k zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvádíme příklady hodnocení v příloze č. 1  

a příloze č. 2.  

Doporučujeme podrobněji rozpracovat průřezová témata, včetně PT multikulturní výchovy a výchovy 

v evropských a globálních souvislostech. 

Rozpracování průřezového tématu MKV v ŠVP (viz příloha č. 3) 

Vzhledem ke vzrůstající diverzitě školního prostředí (navyšujícímu se počet žáků-cizinců a sociálně 

znevýhodněných žáků) doporučujeme rozpracovat průřezové téma Multikulturní výchovy v ŠVP a 

proškolit v dané problematice pedagogy.  

Námětem pro jeho rozpracování může být zařazení pravidelných aktivit (multikulturních programů) do 

jednotlivých ročníků školy. Jako inspirace mohou posloužit multikulturní programy/projekty realizované 

formou ukázkových hodin ze strany CPIV Opava, jejichž metodiky jsou součástí přílohy Špp.  

 

Jedná se o programy „Jeden den s Ravithou“ pro žáky 1. a 2. ročníků, program „Nestačí jen vidět“ 

pro žáky 8. ročníků, program „Hrozby extremismu“ pro žáky 9. ročníků. Rovněž je vhodné zařadit 

pravidelné aktivity také v dalších ročnících a preventivně tak přispívat k budování pozitivních vztahů 

mezi žáky přicházejícími z různého sociálního či kulturního prostředí. 
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Anotace: Projektová výuka MKV - Nestačí jen vidět pro 8. ročník v délce 4 vyučující hodiny. Cílem 

tohoto programu je, aby žáci poznali cizince, kteří se rozhodli žít v naší společnosti a aby hledali cesty 

vedoucí ke vzájemnému pochopení a dobrému soužití mezi majoritou a příslušníky různých 

sociokulturních skupin menšinami v ČR. Seminář rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro 

porozumění sociální a kulturní odlišnosti mezi národy a pomáhá překonat stereotypy a předsudky.  

 

Preventivní program Hrozby extremismu pro 9. ročník v délce 4 vyučovací hodiny. Preventivní 

program je zaměřen na pravicová extremistická hnutí v České republice. V rámci programu jsou 

definovány základní termíny spojené s danou problematikou a žáci se seznámí s různorodými 

ideologiemi a subkulturní otázkou neonacistického hnutí a jeho paradoxy. Žákům je dané téma 

přiblíženo interaktivní formou. Cílem programu je prostřednictvím předání informací a upozornění na 

nesmyslnost argumentů neonacistů, předejít podpoře ideologií hlásajících rasistické, homofobní, či jinak 

xenofobní myšlenky a utvářet postoje postavené na vzájemném porozumění a toleranci.  

 

Pro 5. - 7. ročník ukázkový preventivní program Kyberšikana, bezpečné internetové prostředí v délce 4 

vyučovací hodiny. Cílem programu je rozvoj digitální gramotnosti žáků při využití internetu, nabízí 

základní pohled do problematiky hrozeb ve virtuálních sítích a možnosti, jak těmto hrozbám předejít 

nebo zabránit pomocí využití zážitkových aktivit, praktických ukázek, postupů a doporučení. Program 

seznamuje žáky také s možnostmi snížení rizika zneužití osobních údajů. 

 

Materiály jsou přílohou tohoto dokumentu. CPIV Opava doporučuje programy realizovat pravidelně v 

následujících letech. Další náměty naleznete v připravované metodice č. 5 "Zavádění preventivních 

opatření proti sociálně patologickým jevům ve škole". 

Dalším způsobem, jak s multikulturní výchovou pracovat, je její průřezové začleňování do různých 

předmětů pomocí krátkých aktivit, diskuzí, komentářů apod.   

Například v rámci českého jazyka na I. stupni mohou pedagogové přiblížit žákům multikulturní 

problematiku upozorněním na různé druhy lidské komunikace – gesta, zvukové signály, písma a jejich 

odlišování v různých kulturních prostředích. V první třídě, když se žáci učí abecedu, je může pedagog 

rovněž seznámit s tím, že existují jiná písma a jiné abecedy. Mohou žákům umožnit nahlédnout do 

světa různorodosti pomocí čtení pohádek, příběhů či seznamování s konkrétními pohádkovými 

postavami (viz práce s pohádkami). Při seznamování žáků s jinými zeměmi, s odlišnými způsoby života 

mohou využít různorodé cestopisy, dokumentární či hrané filmy apod. Výbornou příležitostí, jak žáky 

seznamovat s jinými kulturami, je využití dokumentárních filmů. Organizace Člověk v tísni v rámci svého 
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vzdělávacího programu Jeden svět na školách1 nabízí pedagogům celou řadu dokumentárních filmů na 

různá témata, ke kterým jsou rovněž zpracovány metodické materiály pro další práci s žáky (např. 

projektová výuka). 

Pedagogové školy by měli být seznámeni s teoretickým zakotvením průřezového tématu multikulturní 

výchovy, s různorodými přístupy k realizaci MKV a s riziky, které jednotlivé přístupy s sebou přinášejí, 

například v podobě podpory stereotypizace a upevňování předsudků vůči příslušníkům různých 

sociokulturních skupin.  

 

V dokumentech školy (ŠVP, VZ) je také věnována velká pozornost autoevaluaci. Pravidelně je v měsíci 

květnu zpracována shrnující evaluační zpráva, která vyhodnocuje celý proces realizace školního 

vzdělávacího procesu a povede k úpravám ŠVP. Na tvorbě a formulování závěrů se podílí týmy 

vybraných pracovníků školy. Evaluační zpráva je potom přílohou výroční zprávy školy.  

V příloze č. 4 uvádíme další možnosti a nástroje.  

  

Doporučujeme pracovat pravidelně a systematicky s třídními kolektivy již od nejnižších tříd. V rámci 

této práce mohou třídní učitelé, popřípadě další specialisté usměrňovat a motivovat žáky v žádoucích 

projevech chování a efektivně tak předcházet rizikovému chování a výchovným problémům. 

Pozn.: Získaní finančních prostředků na realizaci multikulturní výchovy a preventivních programů 

z grantů a dotací viz „PREVENTIVNÍ PROGRAMY“ přílohy č. 5. 

 

2.1. Práce se třídou2 

S třídním kolektivem je možné pracovat při různých příležitostech, např: 

• Třídnické hodiny 

• Relaxace 

• Výukové hodiny 

• Suplované hodiny 

• Výjezdy s dětmi (specificky zaměřené) 

• Jiné výjezdy (kurzy, škola v přírodě) 

• Dětský parlament či média 

 

Vstupy do třídy realizuje kromě třídního učitele také: 

                                                      
1 více na www.jedensvetnaskolach.cz 

2
 dle R.Brauna 
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Výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog či speciální pedagog, pracovníci PPP, 

SPC a SVP, další odborníci zabývající se problematikou prevence, práce s třídními kolektivy, popř. 

krizovou intervencí. 

Většina pedagogů zvládá práci se třídou bez obtíží. 

Doporučuje se pracovat komunikační formou, při které učíme děti vést diskusi, kultivujeme jejich 

projevy, učíme naslouchání. Pro tuto práci není vždy nutná komunitní forma. 

Práce se třídou formou prožitkové hodiny 

• Pracuje s prožitkem jako formativním prvkem 

• Děje se nejčastěji pomocí technik - tématická hra 

• Pro efektivitu je nutné dodržovat metodiku 

• Kultivujeme emoční projevy, vedeme k sebepoznání, sebeuvědomění a sebepřijetí 

 

Základní metodika prožitkových hodin 

• Sestavujeme ve třech krocích  

– Rozehřívačka 

– Tématická hra 

– Závěrečné kolečko 

• Tématická hra 

– Motivování, důkladné vysvětlení zadání 

– Samostatná práce dětí 

– Vytěžení ze hry 

Děti učíme také sociálním dovednostem, které mohou v životě použít, trénujeme různá komunikační 

cvičení, ale patří zde i relaxace. Procvičujeme asertivní dovednosti, či prosazení se. 

Je vhodné se zaměřit na situace, které dětem dělají největší problémy (např. naslouchání, zvládání 

konfliktu). 

 

Další možnosti práce se třídou 

• Diskuse 

• Brainstorming  

• Skupinové vyučování  

• Simulační hry a dramatizace 

• Kritické myšlení  
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• Projektové vyučování 

• Práce s příběhy 

• Trénink základního situačního vhledu 

Více o práci se třídou v příloze č. 6. 

 

Počet cizinců v ČR se neustále zvyšuje a to nejen ve městech, ale také v menších obcích. Je proto 

pravděpodobné, že takovýto žák se může vzdělávat i v této škole.  Doporučujeme určit, za jakých 

podmínek a kdy jsou žáci – cizinci zařazeni do příslušného ročníku, jaká se využívají podpůrná 

opatření. Např. navýšený počet hodin českého jazyka formou IVP, využívání učebnic pro cizince a 

vhodných metodických materiálů, slovní hodnocení apod.  

Náměty pro kapitolu Vzdělávání žáků – cizinců (více viz příloha č. 7) 

 

2.2. Podmínky vzdělávání žáků – cizinců s jazykovou bariérou 

• Škola má připraveny pro rodiče a žáky – cizince všechny důležité informace o škole v několika 

jazykových mutacích. 

• Škola má určenu zodpovědnou osobu, která se integrací žáků – cizinců zabývá (koordinátor). 

• Škola vytváří příjemné prostředí pro cizince, aby se cítili vítáni, bezpečně a součástí 

společnosti, například tím, že respektuje a reflektuje kulturní a náboženské svátky z jejich 

původních zemí (například specifické stravovací návyky) nebo tím, že ve výuce zmiňuje 

důležité události, literární a umělecká díla ze zemí původu.  

• Při zařazování žáků do ročníku zohledňuje vhodně škola věk a jazykovou úroveň dítěte. Dle 

úrovně jazykových dovedností žáka je vypracován individuální vzdělávací plán (na doporučení 

poradenského zařízení), popř. individuální podpůrný plán (není potřeba doporučení 

poradenského zařízení), který kromě stanovených cílů v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

také odpovídajícím způsobem stanoví podmínky hodnocení žáků. 

• Při klasifikaci žáka - cizince se vychází z referenčního rámce, na jehož principu je žák 

hodnocen (viz příloha č. 7  - Diagnostika jazykové kompetence). Ve vhodných případech bude 

škola využívat slovní hodnocení, které lépe postihne individuální úspěchy a pokroky žáka. Ve 

srovnání s ostatními spolužáky, by při používání hodnocení známkou, vždy zůstávali za hranicí 

možného úspěchu, popřípadě by jejich „dobré“ známky působily při porovnání s ostatními 

problematicky. O způsobu hodnocení jsou spolužáci informování. 
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Pozn.: V rámci školního řádu, jehož součástí je i hodnotící řád, by měla škola specifikovat zvolené 

hodnocení žáků cizinců případně dalších žáků a doplnit ŠVP v kapitole Hodnocení a klasifikace žáků se 

specifickými poruchami učení a chování hodnocení žáků nadaných a žáků cizinců. 

 

 

3. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY PRO POTŘEBY INKLUZE  

 

3.1. Učitelé 

Vedení školy je o principech inkluze dobře informováno a je jim svým postojem nakloněno.  

Na základní škole pracuje 13 učitelů, 1 vychovatelka školní družiny a učitel náboženství.  V mateřské 

škole pracují 4 učitelky. Pouze 1 zaměstnanec nesplňuje předpoklady k výkonu pedagogického 

pracovníka, odborná způsobilost na naší škole je téměř stoprocentní. 

V mateřské škole i ve školní družině vyučují z pohledu kvalifikovanosti plně způsobilí zaměstnanci. 

Škola považuje za velký přínos pro celý pedagogický sbor možnost všech pedagogů sdílet společnou 

sborovnu, kde si i mimo pracovní a pedagogické porady učitelé předávají cenné zkušenosti v průběhu 

celého školního roku, prohlubují mezilidské vztahy a udržují přátelskou atmosféru celého pracovního 

kolektivu.  

 

3.2. Údaje školy o DVPP 

Pedagogové školy absolvovali tematicky zaměřená školení, ale také školení, která pomáhají 

pedagogům ve zvládání každodenních obtíží s problémovými žáky, jako např. v oblasti rozvoje 

kompetencí učitelů a inovativních metod výuky.  

Všichni pedagogičtí pracovníci mají přístup ke všem vzdělávacím nabídkám, mohou se v daných 

termínech přihlásit. Účast je projednávána s vedením školy a jsou brána v úvahu kritéria uvedená 

v plánu DVPP. Na základě jednání pracovníka a vedení školy je stanoven společný závěr. Pracovníci 

mohou předkládat i jiné, samostatně vyhledané nabídky.  

Vedení školy předkládá vhodné nabídky jednotlivým pedagogickým pracovníkům v souladu s plánem 

celkového rozvoje a zaměření školy. Účastníci všech forem dalšího vzdělávání poskytují vedení školy i 

spolupracovníkům zpětnou vazbu, předávají informace, navrhují možnosti využití ve vyučovacím 

procesu, doporučují účasti na kurzech. 
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Doporučení: 

Velikost školy umožňuje aktuální řešení situací a individuální přístup ke všem dětem. Na základě potřeb 

školy, plánu DVPP a skladby dětí si učitelé mohou volit témata vzdělávacích seminářů a dalšího studia. 

Škola je však limitována finančními prostředky a zajištěním organizace výuky. 

Přesto si dovolujeme nabídnout několik doporučení pro efektivní výběr DVPP. 

 

3.3. Návrh DVPP  

• CPIV Opava doporučuje nastavit systém DVPP tak, aby se řídil cíleně potřebami školy. 

• Doporučujeme poskytnout pedagogickým pracovníkům dlouhodobé systematické a prakticky 

zaměřené vzdělávání v oblasti nových vyučovacích metod (kooperativní vyučování, skupinová 

výuka, projektové vyučování, atd.). Jednorázové školení má většinou pouze informativní 

charakter. Vytvoření kvalitního teoretického základu je nezbytné pro získávání a rozvoj 

dovedností a vyžaduje dlouhodobější formy vzdělávání.  

• Jako efektivní způsob vzdělávání je zavedení pravidelných školení týkajících se inkluze a 

nových metod ve vzdělávání pro celý pedagogický sbor, například v průběhu vedlejších 

prázdnin nebo ve dnech ředitelského volna.  

• Zároveň je vhodné, aby škola zabezpečila vzdělávání pedagogických pracovníků primárně 

podle toho, jaké je složení žáků. 

• Důležité je také předávání získaných poznatků z DVPP a jejich uplatnění v praxi. Učitelé si 

mohou své poznatky předávat v rámci předmětových komisí a metodických sdružení, formou 

vzájemných náslechů, popř. prezentací na pedagogických radách apod. 

• Přínosem pro efektivitu systému DVPP je zohlednění také slabých a silných stránek 

pedagogických pracovníků. K tomu navrhujeme využít nástroje: hodnocení/sebehodnocení 

pedagogických pracovníků, např. dle kompetenčního modelu nebo standardu učitele, který si 

škola sama vytvoří.  

• Systém hodnocení dle kompetenčního modelu by mohl umožnit objektivní hodnocení učitelů na 

základě předem známých kritérií v předem definovaných oblastech. Díky objektivním profesním 

standardům by bylo možné zaručit komplexní a profesionální hodnocení učitelů a zavést 

pravidelný dialog mezi vedením školy a pedagogickým sborem. Z hodnotícího rozhovoru by pak 

škola dostala přesnější vstupy do plánu DVPP. 

• Návody na sestavení kompetenčního modelu a ukázku hodnotící škály v příloze č. 8. 
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3.4. Oblasti doporučeného vzdělávání 

1. Vzdělávání v oblasti kooperativní výuky 

2. Metody a formy práce s žáky SPU 

3. Vzdělávání v oblasti primární prevence 

4. Oblast motivace pedagogů (syndrom vyhoření, sebereflexe,…) 

 

3.4.1. Vzdělávání v oblasti kooperativní výuky 

a) Když žáky čtení nebaví - pracovní dílna pro získání zajímavé inspirace a nabídky možností, 

jak pracovat aktivně se žáky v dílně čtení, strategie k rozvoji jejich čtenářské dovednosti, a zároveň 

náměty, jak přivést své žáky ke knize a čtení tak, aby je bavilo. 

 

b) Abeceda čtenářských dovedností pro I. Stupeň I. - jak vychovat a vzdělat zdatného čtenáře, 

jak přiblížit dětem texty a práci s nimi, naučí se porozumět čtenému textu sám od sebe v průběhu 

času?  Seminář nabízí konkrétní inspirace do výuky zaměřené na rozvoj čtenářství u žáků 1.st. se 

zaměřením na výuku vybraných strategií vhodných pro žáky 1.st., které jim mohou pomoci 

s porozuměním při čtení různých textů.  

 

c) Čtenářská gramotnost – klíč k úspěchu nejen při testování žáků - seminář je zaměřen na 

aktivizující  metody a postupy, které vedou žáka ke zlepšení čtení s porozuměním a k úspěšnému 

testování na konci 5. ročníku. Učí porozumět obsahu a cílům češtiny na 1. stupni ZŠ, postupy jak 

stanovených cílů dosáhnout. (850,-Kč) 

 

Rozvoj osobnosti, řeči 

a) Symptomatické poruchy řeči – pro učitelky MŠ, I. st. ZŠ, spec. školy 

Seznámení s kombinovaným postižením a vadou řeči jako sekundárním  příznakem. Charakteristika 

jednotlivých postižení, jejich stručná etiologie a hlavní znaky narušené komunikace u těchto postižení. 

Základní metody při intervenci v oblasti řeči. Integrace těchto dětí a žáků do školních a předškolních 

zařízení. 

 

b) Emoční a sociální rozvoj osobnosti – určeno učitelkám MŠ 

Obsahová náplň kurzu Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve výchovném procesu vychází z potřeb 

působit na emoční na sociální návyky dětí od mateřských škol. Program nabízí ojedinělou možnost 
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zaměřit se na rozvoj žádoucích dovedností, rozvoj schopností a vytváření emočních a sociálních 

kompetencí u dětí tak, aby jejich sociální a osobnostní návyky podpořily úspěšný start dětí ve škole a 

jejich plné a začlenění do školního a společenského života. Program rozvíjí klíčové kompetence 

kooperace, komunikace, odpovědnosti. Podporuje sebereflexi, schopnost sebeovládání a 

sebemotivace, pomáhá vytvářet pozitivní návyky sebekontroly a sebemotivace. Pedagog bude pracovat 

s porozuměním a schopností zvládnout pasivní i aktivní agresi dětí a eliminovat konflikty. Pedagogové 

v programu budou formou interakčních workshopů procházet jednotlivé oblasti lidských potřeb, reakce 

na nenaplněné potřeby a následně způsoby jak zvládat negativní reakce a vytvářet a posilovat pozitivní 

návyky. 

 

3.4.2. Metody a formy práce s žáky SPU, např. 

• Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované děti se SPUCH,PaedDr. Yveta 

Heyrovská 

• Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – Připrava a 

realizace vzdělávání dle Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) – Mgr. Eva Brychnáčová, 

Mgr. Václava Tomická, Ph.D., PaedDr. Blanka Bartošová, PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. 

Eva Čadová, Mgr. Jana JankováSociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní 

hůlkovým písmem, sociální počty I., NÚV, PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková 

• Úvod do problematiky grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - Mgr. 

Jiřina Bednářová 

• Logopedické minimum, CPIV Opava, PhDr. Nora Gavendová 

 

3.4.3. Vzdělávání v oblasti primární prevence, např. 

• Primární prevence v podmínkách školy – tvorba a realizace minimálního preventivního 

programu, IPPP ČR, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová 

• Minimální preventivní program, Centrum nové naděje Frýdek – Místek, Mgr. Petr Oroszy 

 

Šikana: 

• Jak na šikanu – možnost diagnostiky a léčby šikanování, Centrum nové naděje Frýdek – 

Místek, Ing. Martin Lisník, Bc. Pavel Matula 

• Jak na šikanu II - možnosti diagnostiky a léčby šikanování, Centrum nové naděje Frýdek – 

Místek, Ing. Martin Lisník, Bc. Pavel Matula 

• Jak na šikanu I - základní vhled do problematiky a první pomoc při šikanování – tým CNN FM 
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• Jak na šikanu, Centrum nové naděje Frýdek – Místek, Ing. Martin Lisník 

 

Práce se třídou 

• Agrese a agresivita u dětí a mládeže – PaedDr.Zdeněk Martínek, KVIC 

• Kurz Sociometricko ratingový dotazník, NÚV, PhDr. Ivana Slavíková, Mgr. Karolina Homolová, 

Mgr. Pavel Doležel 

3.4.4. Oblast motivace pedagogů  

(syndrom vyhoření, sebereflexe,…), např. 

• Základy komunikace ve škole, Centrum nové naděje Frýdek – Místek, Mgr. Petr Oroszy, Ing. 

Martin Lisník 

• Syndrom Vyhoření, Centrum nové naděje Frýdek – Místek, Mgr. Petr Oroszy, Ing. Martin Lisník 

• Pedagog v zátěžové situaci, Centrum nové naděje Frýdek – Místek, Mgr. Marie Cieslarová, 

Mgr. Petr Oroszy 

Škola by se také ráda připravila na vzdělávání nadaných žáků. Vhodná témata pro DVPP odpovídající 

práci s těmito žáky jsou v nabídce např. KVIC Nový Jičín.  

Další DVPP z oblasti vzdělávací a poradenské práce s nadanými na: www.nuv.cz 

 

Pracovníci CPIV dále pedagogům školy doporučují následující internetové odkazy: 

• www.inkluze.cz,  

stránky se zabývají problematikou integrace žáků se zdravotním postižením do běžného vzdělávacího 

proudu 

• www.apa.upol.cz 

jedná se o portál zaměřený na aplikované pohybové aktivity pro žáky se zdravotním postižením 

• www.ferovaskola.cz 

portál podporuje vytváření spravedlivých vzdělávacích podmínek pro všechny žáky 

• Odkaz na metodiku k realizaci inkluzívního vzdělávání na ZŠ: Inkluzivní škola (T.Houška, Praha 

2007): www.mojeskola.net, zde je možné si uvedenou publikaci stáhnout v elektronické podobě 

v PDF formátu. 

 

3.5. Metodická podpora na škole  

Doporučení 

• vedení nového učitele v počátcích jeho působení na škole druhým učitelem (mentoring), 

• vzájemné předávání poznatků z absolvovaných DVPP mezi učiteli, 
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• ustanovení koordinátora pro pravidelné setkávání učitelů k určitému tématu, např. z oblasti 

vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo žáků cizinců, k tvorbě IVP 

(metodická skupina) apod., 

• vzájemné hospitace mezi pedagogy (jako formu metodické podpory na škole), které by měly 

vést k předávání zkušeností a v praxi osvědčených konkrétních metod a forem práce, 

• CPIV může škole na základě její žádosti zprostředkovat kontakt na psychologa, který provádí 

tzv. Bálintovské skupiny jako metodu řešení profesního stresu. 

 

 

4. ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ, ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP) 

 

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště v obsazení: výchovný poradce, školní metodik 

prevence a třídní učitelé. Škola by však mohla využít systematickou spolupráci se školním speciálním 

pedagogem či školním psychologem v rámci zařazení této pozice do Školního poradenského 

pracoviště (viz příloha č. 9).  

Školní speciální pedagog by byl pro školu přínosem převážně v těchto oblastech: depistáže, 

diagnostické a intervenční činnosti, metodické a koordinační činnosti. Školního psychologa by škola 

mohla využít pro diagnostickou činnost, depistáže, konzultační, poradenské a intervenční práce. Více o 

standardních činnostech školních specialistů viz novelizovaná vyhláška č. 72/2005 o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (text novely ve Sbírce: pod č. 

116/2011). 

 

Doporučení 

V případě zájmu školy o rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního 

pedagoga či školního psychologa bychom doporučovali využití projektu VIP III., v rámci kterého může 

být uvedená pozice financována. Projekt VIP III. by měl být zahájen v následujícím období. Bližší 

informace získáte na webových stránkách: http://www.vip.nuov.cz/. 

Pozn.: Další možnosti získání finančních prostředků pro pozici školního speciálního pedagoga, či 

školního psychologa viz příloha č. 5. 
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4.1. Školská poradenská zařízení, Střediska výchovné péče (ŠPZ, SVP), Pedagogicko-

psychologická poradna (PPP) 

 

Pedagogicko psychologická poradna Opava 

Rybí trh 7-8/177-8 

Opava 74601 

Statutární zástupce organizace: Mgr. Ivo Schvan, ředitel 

tel. 553 62 27 68 

tel. 553 62 57 36 

email: info@ppp.opava.cz 

Kontakt s klientem: 

Po-Pá 8 - 15 hodin 

Doporučujeme využívat nabídky oblastní metodičky prevence PPP Opava na realizaci preventivních 

programů pro 1. stupeň ZŠ. 

 

Speciální pedagogické centrum Opava 

Slezského odboje 5 

Opava 74601 

Kontaktní osoba: Bc. Ivana Celtová 

Telefon: 553 62 60 92 

Mobilní telefon: 739 475 123 

E- mail: spc.srdce@seznam.cz 

 

4.2. Ostatní poradenské a podpůrné služby 

4.2.1 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Obecná charakteristika činnosti Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 

• poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči 

o dítě zdravotně postižené 

• na základě rozhodnutí soudu je ustanoven opatrovníkem na ochranu práv a zájmů dítěte 

• spolupracuje se soudy, Policií ČR (PČR), metodik prevence (MP), školskými, zdravotnickými a 

jinými organizacemi 

• je garantem komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
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• pořádá v rámci preventivní a poradenské činnosti pro rodiče dětí předškolního věku, pro učitele 

mateřských, základních a středních škol přednášky a besedy zaměřené na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; pro děti a mladistvé organizuje besedy 

zaměřené na výchovu k rodičovství, trestní odpovědnost mladistvých, domácí násilí a šikanu 

• poskytuje součinnost soudu, PČR, MP v řešení případu domácího násilí 

 

Kurátoři sociálně-právní ochrany dětí 

• zaměřují se na děti, které vedou zahálčivý život, zejména zanedbávají školní docházku, požívají 

alkohol nebo jiné návykové látky, které opakovaně páchají přestupky, spáchaly čin, který by byl 

trestným činem v případě jejich zletilosti 

• projednávají s dítětem nedostatky v jeho chování, sledují, zda je na základě kontrolních 

oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy 

ohrožující 

• sledují nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťují jejich příčiny 

• projednávají s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte 

• více v příloze č. 10 

 

Současný stav 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v Opavě má k dispozici 3 kurátory pro mládež pro 

Opavu a její spádové oblasti. Vztah mezi OSPOD a školou je legislativně upraven Zákonem č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, konkrétně §10 odst. 4, §32 odst. 1 písmeno g 

(povinnost spolupráce) a §53, odst. 1. písmeno c. Přestože základní rámec vzájemné spolupráce školy 

a OSPOD upravuje právní předpis, je míra vzájemné spolupráce velmi individuální. 

Spolupráce mezi ZŠ Štítina a OSPOD Opava není navázána. Důvodem je, že škola prozatím neměla 

žádný případ (situaci), který by vyžadoval kontaktování pracovníků OSPOD a navázání spolupráce.  

 

Doporučení pro spolupráci školy s OSPOD: 

OSPOD nepůsobí pouze jako represivní prvek a prostřednictvím rodinné asistence může přispět ke 

zlepšení sociální situace rodiny, pomoci při zlepšení podmínek pro vzdělávání (příprava dětí na výuku, 

řešení výchovných problémů ve škole, domácí příprava do školy…).  

V současné době opavský OSPOD nemá dohodu s žádnou neziskovou organizací na poskytování 

rodinné asistence, avšak tento model je již aplikován v okolních městech a s největší pravděpodobností 

bude zaveden i v Opavě. 
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Kurátoři nemají striktně přidělené školské zařízení. Řídí se trvalým bydlištěm či aktuálním bydlištěm 

dítěte, kdy každý kurátor má svůj správní obvod, ve kterém vykonává agendu SPOD. Proto uvádíme 

kontakty na jednotlivé kurátory pro mládež, které je možno oslovit v případě potřeby: 

• Ing. Bc. Lukáš Ťapťuch,  E-mail: lukas.taptuch opava-city.cz, Tel: +420 553756678             

• Klára Štěpánková, DiS., E-mail: klara.stepankova opava-city.cz, Tel: +420 553756648             

• Mgr. Pavla Heinzová, E-mail: pavla.heinzova opava-city.cz, Tel: +420 553756727             

V případě zájmu školy o zpětnou vazbu z podaného podnětu k šetření, doporučujeme telefonický 

kontakt s kurátorem, který má případ na starosti. Pokud nejde o vyšetřování trestného činu, může 

kurátor podat výchovné poradkyni obecné informace o stavu šetření.  Další možností spolupráce je 

využití přednášek pro žáky, ale také pro pedagogický sbor se zaměřením např. na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 

  

Doporučujeme přizvat kurátory pro mládež na výchovné komise, popřípadě zápisy z výchovných 

komisí zaslat na OSPOD, aby byli kurátoři pro mládež obeznámeni se závadovým chováním nezletilých 

dětí. Rovněž se osvědčuje zápis z výchovné komise nechat podepsat i žáka, což na něj přenáší vyšší 

odpovědnost za dohodnuté výstupy z jednání. 

V případě překročení 25 neomluvených hodin, postupuje OSPOD oznámením na přestupkovou 

komisi pro podezření ze spáchaní přestupku na úseku školství a výchovy mládeže dle § 31 zákona č. 

200/1990 ve znění pozdějších předpisů, z kterého jsou podezřelí zákonní zástupci žáka. 

Pokud má škola velmi problémového žáka a v řešení nastalé situace nepomohla ani výchovná 

komise s kurátorem a rodičem, může škola svolat případovou konferenci. Jde o společné setkání všech 

relevantních subjektů pro koncepční řešení výchovně vzdělávacích problémů (OSPOD, neziskové 

organizace, Policie ČR, PPP, SVP, Probační a mediační služba ČR, zástupci školy aj.). Případová 

konference realizovaná na půdě školy může být významným nástrojem, který komplexně ošetří 

negativní situaci v rodině a umožní tím setrvat dítěti v hlavním vzdělávacím proudu. Zároveň má svá 

pravidla, která je pro efektivitu třeba dodržet (viz příloha č. 11). 

Pracovníci OSPOD apelují na zkvalitnění včasné informovanosti o problémových žácích, jejich 

výchovných nedostatcích, záškoláctví, zanedbávání péče ze strany rodičů apod. Pořádat výchovné 

komise s jejich účastí, jelikož chtějí být orgánem preventivním, nikoli represivním. 

 

4.2.2. Nestátní neziskové organizace 

Současný stav 

Ve Štítině se nenachází neziskové organizace poskytující sociální služby, čímž má škola velmi 

omezenou možnost navazování spolupráce s těmito subjekty, protože nejbližší neziskové organizace 
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působí v Opavě, což je cca 10 km od školy. Přesto se škola snaží využít spolupráce s místními 

zájmovými organizacemi, popřípadě jinými organizacemi jako např. HZS, Renarkon, Městská policie, 

atd. 

 

Doporučení 

V příloze č. 12 přikládáme seznam neziskových organizací poskytujících sociální služby v Opavě. 

Jedná se o ucelený přehled opavských organizací, který může přispět k lepší orientaci v poskytovaných 

službách, předání informací a efektivního využití kontaktů rodiči v případě aktuální potřeby.  

Zároveň je zde možnost využití některých neziskových organizací, které působí na poli prevence 

rizikového chování, přestože nesídlí ve Štítině. Jedná se zejména o Swing o.s., Eurotopia Opava, 

Edu-Partners, Renarkon Ostrava - podrobnou nabídku programů pro žáky naleznete v příloze č. 13. 

 

 

 

5. ŽÁCI 

Ve škole je 16 integrovaných žáků, s nimiž pracovaly tři dyslektické asistentky v pěti pracovních 

skupinách. 

73%

27%

ostatní

SVP

SPU SPUCH zdravotní
postižení -
narušená

komunikační
schopnost

zdravotně
znevýhodnění

2.stupeň

1.stupeň

 
 

5.1. Podpůrná opatření pro žáky s SVP 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole integrováni do běžných tříd, péči o tyto žáky 

zajišťují dle možností dyslektičtí asistenti, výchovný poradce, třídní učitel a v potřebné míře i jednotliví 
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pedagogové. Ve škole nepracuje speciální pedagog (školní psycholog), hlavním koordinátorem péče o 

tyto žáky je výchovný poradce a školní metodik prevence. Nejčastěji se věnují žákům s vývojovými 

poruchami učení nebo chování, zejména s dyslexií, dysortografií a dysortografií, pedagogové přihlíží 

k poruchám pozornosti (LMD, ADHD) a osobnostním charakteristikám dítěte – úzkostnost, nejistota, 

pomalejší pracovní tempo apod. 

Na škole se vzděláváno 18 žáků dle IVP - 14 žáků s SPU, 3 se SPUCH a 1 s narušenou komunikační 

schopností. Protože jsou na škole také žáci s problémy v chování, uvádíme pro inspiraci příklad dobré 

praxe z jiné školy, kde proběhlo jednání s rodiči žáků se sníženým stupněm z chování v prvním 

pololetí školního roku. 

Škola se rozhodla udělit snížený stupeň z chování žákům vyššího stupně za opakované přestupky proti 

školnímu řádu i přesto, že nebyly velmi závažného charakteru. Jednání žáků projednali třídní učitelé 

s rodiči na třídních schůzkách a na individuálním pohovoru s  vedením školy, výchovnou poradkyní, 

třídním učitelem a zástupci CPIV Opava hledali společně řešení a konkrétní postupy vedoucí ke 

zlepšení chování i výsledků vzdělávání jednotlivých žáků. Důležitou roli ve výchově a vzdělávání musí 

sehrávat také rodiče, kteří na schůzce přislíbili velmi výrazně součinnost. 

 

Doporučení   

Pracovníci CPIV doporučují při práci se žáky s potřebou vyrovnávacích opatření a s potřebou 

podpůrných opatření využívat pedagogickou diagnostiku.  

Diagnostika je významnou součástí práce pedagoga a umožňuje nejen porozumět průběhu a 

výsledkům vzdělávání a aktuálnímu stavu dítěte, ale také poskytovat intervenci jak žákovi, tak i rodičům 

a dalším pedagogům. 

Inkluzivní vzdělávání by mělo přinést významnou změnu v  práci pedagoga, v jeho možnostech volnosti 

při organizování výuky, využitím nových trendů učení a nových přístupů v pedagogické diagnostice:  

 

Je vhodné, aby pedagog: 

• Více konzultoval diagnostická zjištění s ostatními pozorovateli žáka, především s dalšími 

pedagogickými pracovníky i rodiči. 

• Nepřistupoval k diagnostice schematicky a neosobně, volil formu osobního rozhovoru s žákem 

– co se mu daří, v čem má potíže. 

• Využíval analýzu výsledků školních prací a žákovských portfolií. 

• Diagnostikoval učební styl žáka, zájmy žáka. 

• Zjišťoval perspektivní orientaci žáka a hodnotový systém. 
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• Diagnostikoval školní třídu jako sociální skupinu a respektování individuality žáků. 

• Spojoval diagnostické závěry s návrhy konkrétních opatření. 

• Stanovoval krátkodobé cíle, alternativní postupy, kompenzační a reedukační péči. 

 

Pro případný další zájem o informace a prohloubení praxe v oblasti pedagogické diagnostiky 

doporučují pracovníci CPIV internetový odkaz: www.mojeskola.net a příloha č. 14. 

 

5.2. Identifikace žáků se sociokulturním znevýhodněním  

Vyhláška 147 ze dne 25. května 2011, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 

odstavec 6.: 

Za žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely poskytování vyrovnávacích opatření podle odstavce 

2 považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu 

vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou 

znalostí vyučovacího jazyka. 

Pomocné indikátory pro identifikaci žáka se sociálním znevýhodněním 

a) žijící v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován ke vzdělávání či přípravě na 

vzdělávání (například z důvodů nedostatečného materiálního zázemí, nevyhovujících bytových 

podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu ze strany zákonných zástupců, 

konfliktů v rodině), 

b) jehož zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu oprávněných 

zájmů žáka,  

c) žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením ohrožených, 

d) který je znevýhodněn z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému 

sociálnímu prostředí, zejména je-li znevýhodnění spojeno s nedostatečnou znalostí 

vyučovacího jazyka ve srovnání s ostatními žáky třídy, z důvodu používání odlišného jazyka 

nebo specifické formy vyučovacího jazyka v domácím prostředí žáka. 

Identifikace dětí sociálně znevýhodněných na základě výše uvedených “indikátorů” nijak neohrožuje (ve 

smyslu stigmatizace) žáka ani jeho rodinu, právě naopak, dosažení např. 25% hranice sociálně 

znevýhodněných dětí za školu pro získaní některých dotací (viz výše) může pomoci k rozvoji i dalších 

aktivit inkluzivního vzdělávání, které školu tíží – zapojení rodičů, volnočasové aktivity a podobně. 
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5.3. Individuální vzdělávací plán (IVP)  

Smyslem inkluzivního vzdělávání je vycházet z potřeb konkrétních žáků, jejich schopností, dovedností a 

osobnostních rysů. Úkolem pedagogů je pak poskytnout žákům tolik podpory, kolik je potřeba pro jejich 

dostatečný a všestranný rozvoj.  

 

Doporučení 

Doporučujeme zapracovat do ŠVP do kapitoly Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami možnost vypracování IVP pro všechny diagnostikované žáky s SVP, kterým školské 

poradenské zařízení doporučilo vzdělávání dle IVP.  

Pro žáky hraniční je možné vypracovat tzv. Plány individuálního rozvoje žáka (Plán pedagogické 

podpory žáka, Vyrovnávací plány apod.).  

Problematice IVP je věnována příloha č. 15, kde naleznete podklady pro tvorbu IVP, návrh rámcové 

struktury pro IVP, strukturu IVP pro nadané žáky, podmínky pro individuální a skupinovou integraci, vzor 

žádosti a další. 

Třístupňový model péče o žáky se SVP 

 

1. stupeň péče   INDIVIDUALIZOVÁNA POMOC DÍTĚTI (realizována ve výuce) 

 

  

       Třídní učitel              Výchovný poradce 

 

2. stupeň péče               PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY 

 

 

                              

                                  Třídní učitel             Výchovný poradce                       PPP 

 

   - silné stránky dítěte (kompenzační) 

   - oblasti podpory žáka 

   - doporučené metody a formy práce 

 

3. stupeň péče               INTERVENCE  PPP 

   - koncipování IVP 
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Plány pedagogické podpory by měly být strukturované a měly by definovat oblasti podpory žáka a 

kompenzační stránky dítěte. Součástí plánů by měly být individuální plány žáka v jednotlivých 

předmětech, ve kterých žák selhává.  V neposlední řadě by plán pedagogické podpory měl obsahovat 

doporučené metody a vhodné formy práce. Plány pedagogické podpory by měly být pravidelně 

vyhodnocovány ve stanoveném časovém termínu (3 - 6 měsíců).  

Celkový popis třístupňové péče o žáky s potřebou podpůrných opatření nabízí publikace MERTIN V., 

KUCHARSKÁ A. Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení diagnostických kritérií 

k poskytování péče všem potřebným žákům. Praha: IPPP ČR, 2007. 

 

 

6. SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ A MÍSTNÍ KOMUNITOU 

 

Komunikace s rodiči probíhá standardně prostřednictvím třídních schůzek, osobních konzultací, 

žákovské knížky, telefonu, popřípadě při různých společných aktivitách. 

Dvakrát ročně škola realizuje třídní schůzky a dvakrát ročně tzv. konzultační pohotovost, neboli 

konzultační dny.  Pedagogové na prvním stupni mají o něco intenzivnější kontakt s rodiči, komunikují 

s nimi také prostřednictvím telefonu mnohem více, avšak i na vyšším stupni v případě potřeby využívají 

kontakt prostřednictvím telefonu.  

Dle sdělení školy ve většině případů rodiče a okolí dobře spolupracují. Názor rodičů škola monitoruje 

zejména během třídních schůzek, ale pokud se vyskytne problém, jsou rodiče zvyklí učitele upozornit 

okamžitě telefonicky nebo osobně. Na škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy (SRDPŠ). 

 

Škola a samotní pracovníci se snaží o prohloubení vtahu s rodiči prostřednictvím realizace neformálních 

aktivit buď přímo pro rodiče, či žáky. Realizují školní ples, pracovní dílny pro rodiče, různé sportovní 

turnaje, kterým mají možnost se zúčastnit rodiče jako fanoušci a psychická podpora.   

 

Doporučení 

Doporučujeme navázat na dosavadní dobrou praxi školy, rozvíjet a ověřovat vytvořené formální i 

neformální mechanismy spolupráce s rodiči, hledat další možnosti, jak zapojit rodiče do výchovně 

vzdělávacího procesu a dalších aktivit. 

 

Webové stránky školy: škola má zřízeny webové stránky a uveřejňuje velmi mnoho informací na webu 

(jako například Výroční zprávu, zápis dětí do první třídy, úspěchy žáků, plán aktivit, kontakty atd.). 
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Přesto bychom doporučovali prohloubit komunikaci s  veřejností a rodiči prostřednictvím využití 

webových stránek. Například by na webových stránkách školy mohli rodiče najít informace o 

organizacích a neziskových organizacích, které by jim mohly pomoci při řešení výchovných, rodinných a 

jiných problémů – možný seznam organizací se nachází v příloze č. 16. 

 

Besedy pro rodiče: Osvědčilo se pořádat tematicky zaměřené besedy pro rodiče, které mohou 

podpořit rozvoj dílčích rodičovských kompetencí a přispět k celkovému zlepšení komunikace mezi rodiči 

a školou. Může se jednat například o besedy na téma: kyberšikana, netolismus (závislost na 

počítačích), školní zralost, co je šikana, školní úspěšnost a příprava na vyučování. Doporučujeme 

seznámit rodiče s možnými riziky využívání ICT (virtuální svět, odtržení od reality apod.).  

K realizaci besedy je možné využít lektory z řad odborníků, pedagogů školy či samotných rodičů. 

Doporučujeme zjištění zájmu rodičů o témata besed. Zvláště důležité mohou být besedy pro rodiče 

žáků budoucích prvňáčků zaměřené např. na školní zralost, integraci dětí s SVP do vzdělávání 

v běžné škole, podporu dětí při domácí přípravě a doučování apod.  

Vhodné by bylo zajištění besed pro rodiče v rámci grantů a dotací, které by pomohly zajistit financování 

případných externích lektorů. 

Tematicky zaměřené besedy pořádané školou pro rodiče (školní zralost, příprava na vyučování, reforma 

školství, šikana, drogy, atd.) mohou být dalším krokem ke zlepšení spolupráce školy a rodiny a 

podpoření rodičovských kompetencí. 

 

Dále doporučujeme: 

• Aby pedagogové při jednání s rodiči problémových žáků informovali rodiče  

             o možnosti využití služeb Střediska výchovné péče v Opavě, které může být  

             nápomocno při řešení výchovných problémů za souhlasu zákonného zástupce, 

• Pořádání dnů otevřených dveří, 

• Možnost náslechů v hodinách pro rodiče,  

• V rámci dobré praxe se osvědčilo pořádat neformální akce pro rodiče a žáky, kde jsou rodiče s 

dětmi interaktivně zapojeni, což může vést k lepší spolupráci se školou, 

• ve větší míře zapisovat do Žákovských knížek i klady, pochvaly, aby si rodič nespojoval kontakt 

se školou pouze v negativním slova smyslu, 

• nebo využívat např. týdenní plány, kam se zaznamenávají témata/dovednosti, které si mají žáci 

během týdne osvojit a kde je prostor pro komunikaci s rodiči,  
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• seznamovat rodiče s prací dětí prostřednictvím workshopů – neformálních třídních schůzek, 

které jsou spojeny s kulturní nebo sportovní akcí školy. Zde mají rodiče možnost vidět pokroky 

svých dětí, je zde připraveno i občerstvení a pedagogové komunikují s rodiči na neformální 

bázi, 

• pořádat různé sportovní akce pro rodiče, např. fotbalová utkání, 

• pořádat různé kulturní akce zaměřené na ukázky zvyků různých kultur, např. taneční ukázky, 

vaření, divadelní představení, hudební koncerty. 

 

 

7. FINANCOVÁNÍ PROINKLUZIVNÍCH OPATŘENÍ 

 

ZŠ Štítina se snaží získat finanční prostředky nejen z rozpočtu obce, ale také sama žádá o granty a 

dotace. Škole se podařilo získat dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, který byl spolufinancován EU, 

byl realizován projekt „Učíme se a žijeme v zeleni“. Finanční prostředky se škole podařilo získat 

za podpory Státního zemědělského intervenčního fondu a sdružení MAS Opavsko a spoluúčasti Obce 

Štítina. Celková výše projektu byla 420 000 Kč. Zároveň byla škola úspěšná v rámci Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.4. Jedná se o zlepšení podmínek 

pro vzdělávání na základních školách. Kde rozpočet projektu činil 996 299 Kč. 

Kromě výše zmíněných finančních prostředků získává škola také určitou část z pronájmu tělocvičny a 

nápojových automatů. 

 

 

Č. 

kapitoly 

Název Měrná jednotka 

 

Cena 

- 

orientační 

3. Návrh 
DVPP 

Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami – Příprava a realizace 
vzdělávání dle Individuálního vzdělávacího plánu 
(IVP) – Mgr. Eva Brychnáčová, Mgr. Václava 
Tomická, Ph.D., PaedDr. Blanka Bartošová, PaedDr. 
Věra Čadilová, Mgr. Eva Čadová, Mgr. Jana 
Janková 

Kč / účastníka 900,- 

 Když žáky čtení nebaví – Mgr. Pavla Besedová Kč / účastníka 920,- 
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 Sociální učení, čtení s využitím globální metody, 
psaní hůlkovým písmem, sociální počty – Ph.Dr. 
Hemzáčková 

Kč / účastníka 1000,-- 

 Základy komunikace ve škole – tým CNN FM Kč / účastníka 1090,- 

 Agrese a agresivita u dětí a mládeže – PaedDr. 
Martínek 

Kč / účastníka 830,- 

 Logopedické minimum – PhDr. Nora Gavendová  Lze zajistit 
prostřednictvím 
CPIV 

 Jak na šikanu I. – možnost diagnostiky a léčby 
šikanování – Ing. Lisník, Bc. Matula 

Kč / účastníka 1640,- 

 Jak na šikanu II. – možnost diagnostiky a léčby 
šikanování – Ing. Lisník, Bc. Matula 

Kč / účastníka 1250,- 

 Jak na šikanu – Ing.Lisník Kč / účastníka Programy jsou 
zcela hrazeny 
projektu CNN 
FM 
„Preventivní a 
vzdělávací 
programy 

 Jak na šikanu I - základní vhled do problematiky a 
první pomoc při šikanování – tým CNN FM 

Kč / účastníka 1090,- 

 Základy komunikace ve škole – tým CNN FM Kč / účastníka 1090,- 

 Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve výchovném 
procesu - PhDr. Eva Velechovská 

Kč / účastníka Cena není 
uvedena 

 Kurz Sociometricko ratingový dotazník – PhDr. 
Slavíková, Mgr. Homolová, Mgr. Doležel 

Kč / účastníka 1100,-- 

 Syndrom vyhoření – tým CNN FM Kč / účastníka 1090,- 

 Pedagog v zátěžové situaci – tým CNN FM Kč / účastníka 850,- 
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 Primární prevence v podmínkách školy – tvorba a 
realizace MPP – PhDr. et Mgr. Veronika Martanová 

Kč / účastníka 900,-- 

 Minimální preventivní program – Mgr. Petr Orszy Kč / účastníka 1250,-- 
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8. Seznam příloh 

Příloha č. 1 – SVP 

Příloha č. 2 – Hodnocení  

Příloha č. 3 – Programy MKV, OSV, preventivní programy  

Příloha č. 4 − Evaluace, klima školy Vzdělávání žáků s SVP 

Příloha č. 5 − Granty a projekty 

Příloha č. 6 − Práce se třídou 

Příloha č. 7 − Práce s žákem cizincem  

Příloha č. 8 − Kompetenční modely 

Příloha č. 9 − Školní poradenská pracoviště 

Příloha č. 10 − Funkce kurátora pro mládež 

Příloha č. 11 −  Zásady případové konference 

Příloha č. 12 − Seznam neziskových organizací v Opavě  

Příloha č. 13 − Organizace zabývající se prevencí v Opavě a okolí 

Příloha č. 14 − Pedagogická diagnostika 

Příloha č. 15 − IVP 

Příloha č. 16 − Organizace na webové stránky školy  na Opavsku 

 

 

 

 


