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Úvod

Impulzem pro vznik Lokální koncepce inkluzivního vzdělávání na území města Písku 
bylo naplnit povinnou aktivitu projektu Bez obav spolu (BOS), jehož jsme jako spolek 
NADĚJE partnerem a také realizátorem jednotlivých opatření podporující inkluzivní 
vzdělávání dětí a žáků v sociálně vyloučených lokalitách města.  Přestože se jednalo o jednu 
z povinných aktivit projektu, při samotné realizaci a v průběhu času jsme došli k poznání, že 
vytvoření lokální koncepce inkluzivního vzdělávání může být základním manuálem pro 
pracovníky předškolních a školních zařízení v Písku, odbornou veřejnost ale také pro 
rodiče, kteří hledají základní informace a rady ohledně inkluze a inkluzivních opatření pro 
své děti. 

Na začátku tvorby lokální koncepce inkluzivního vzdělávání bylo nutné vytvořit 
multioborovou pracovní skupinu, složenou z odborníků, kteří mohou k danému tématu 
přispět svou odborností, profesním zaměřením a samozřejmě zkušenostmi. Záměrem bylo 
propojení odlišných systémů a odborníků, kteří pracují s dětmi a rodinami odděleně, ale 
nosnou myšlenkou inkluze je právě propojení a splynutí odlišného v jeden celek. 
Vytvořením pracovní skupiny došlo ke spojení mezi systémem školství, systémem 
sociálních věcí včetně agendy sociálně právní ochrany dětí a zástupci neziskového sektoru. 
V ideálním případě jsme chtěli zapojit i samotné rodiče dětí a žáků, ale bohužel oslovení 
rodiče ze sociálně vyloučených lokalit odmítli účast v pracovní skupině. 

Sestavení pracovní skupiny nebylo úplně jednoduché vzhledem k pracovnímu vytížení 
všech zainteresovaných členů, kteří působí na poli vzdělávání a sociální sféry, a tudíž jsou 
aktéry mnoha dalších pracovních uskupení a platforem. Jednotliví odborníci byli osloveni 
s nabídkou účasti a zapojení se do pracovní skupiny, jejímž výsledem bude zpracování 
Lokální koncepce inkluzivního vzdělávání na území města Písku. Prvotní setkání pracovní 
skupiny proběhlo v dubnu 2017. Po té již probíhaly pravidelné schůzky a oslovování dalších 
subjektů, které se pohybují na poli vzdělávání dětí a mládeže a podporují inkluzivní přístup 
vzdělávání dětí ze SVL města a snaží se zmírňovat následky sociálního vyloučení. 

Na podzim roku 2017 do Písku vstupuje Agentura pro sociální začleňování, která má 
napomoci komplexně řešit problémy sociálního vyloučení ve městě Písku. Jako jedním 
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z problémů, který má Agentura pro SZ řešit je vzdělávání, které hraje důležitou roli pro děti 
ze sociálně vyloučených lokalit. Právě vzdělávání dětí z lokalit je základním nástrojem 
v boji proti sociálnímu vyloučení. Získané vzdělání pomáhá zmírňovat bariéry při vstupu 
do dalšího života a usnadňuje vstup na pracovní trh.  

Agentura pro sociální začleňování se tak stala dalším významným aktérem, který 
vstoupil do mezioborové pracovní skupiny. Dalším významným účastníkem se stali 
zástupci Svazku obcí regionu Písecko, zkr. SORP, kteří realizují MAP II (místní akční plán 
pro rozvoj vzdělávání) v rámci celého ORP Písek. 

Cílem propojení již vzniklé pracovní skupiny s Agenturou pro sociální začleňování 
a zástupci  Svazku obcí regionu Písecko, realizátory MAP II. lze vnímat za velmi pozitivní 
z důvodu komplexního přístupu a propojení všech aktérů na místní úrovni, kteří mají 
zájem řešit otázky vzdělávání a inkluze v regionu Písecka a ne jen v samotném městě Písku.  

Tato pracovní skupina položila základy k Lokální koncepci inkluzivního vzdělávání na 
území města. Vzniklá koncepce bude otevřeným a pracovně „živým“ materiálem, který lze 
v průběhu času měnit a upravovat dle vzniklé situace, legislativních změn a aktuálních 
problémů v dané lokalitě. 
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Popis sociálně vyloučených lokalit ve městě Písku

Lokalita Purkratice 
Lokalita Purkratice je příměstskou částí vytvořenou připojením malé vesnice k městu 

Písek. V místě je evidováno 16 adres, k trvalému pobytu se dle dostupných údajů hlásí 

15 obyvatel. Občanská vybavenost je složitě dostupná, vzhledem k tomu, že Purkratice jsou 

vzdálené od centra města cca 4 kilometry a není k dispozici žádný spoj místní ani mezi-

městské hromadné dopravy. Příměstská část nedisponuje žádnou obecní ani státní institucí 

zaměřenou na služby obyvatelstvu. Veškeré úřady, školy a kulturní zařízení jsou v centru 

města Písek. V lokalitě jsou umístěny dva průmyslové provozy zaměřené na kovovýrobu 

a textilní výrobu. 
V lokalitě Purkratice je umístěn areál bývalých kasáren, které město Písek po vystěho-

vání armády v roce 2003 upravilo na ubytovnu určenou pro neplatiče nájemného. V objektu 

je celkem 13 bytových jednotek. Od počátku provozu ubytovny poskytovala Naděje 

ubytovaným rodinám sociální službu zaměřenou na pomoc při řešení celkových sociálních 

problémů. V roce 2013 převzala Naděje ubytovnu do vlastní správy a současně se sociálními 

službami poskytuje i ubytování. Statut ubytovny se změnil v tom smyslu, že již není určena 

pro náhradní ubytování, ale je určena pro rodiny s dětmi s trvalým bydlištěm v Písku, které 

z různých důvodů ztratily ubytování. V roce 2018 žilo na ubytovně v Purkraticích celkem 

42 dospělých a 34 dětí. 

Lokalita Svatoplukova 
Lokalitu Svatoplukova tvoří ubytovna pro 19 rodin umístěná na okraji města u výpadové 

silnice na Prahu. Objekt je třípodlažní s vnitřním traktem, kde jsou umístěné garáže, 

používané jako sklad pro topení v lokálních topeništích umístěných v bytech. Občanská 

vybavenost je pro rodiny dobře přístupná. Byť je lokalita na okraji města, instituce zaměřené 

Výchozí stav Město Písek
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na službu obyvatelstvu jsou dobře dostupné, jako i školy a kulturní zařízení. Okolí lokality 

tvoří stará kasárna a střední škola. 
Objekt byl v minulosti městem Písek upraven k bydlení pro tzv. neplatiče nájemného 

v obecních bytech. Byl používán jako náhradní bydlení pro rodiny a osoby vystěhované 

z obecních bytů z důvodu porušování nájemní smlouvy. Od roku 2001 zde Naděje poskyto-

vala terénní sociální služby zaměřené na pomoc při řešení celkových sociálních problémů 

a předškolní klub. V roce 2014 převzala Naděje ubytovnu do vlastní správy a současně se 

sociálními službami poskytuje i ubytování. Statut ubytovny se změnil v tom smyslu, že již 

není určena pro náhradní ubytování, ale je určena pro rodiny, které z různých důvodů 

ztratily ubytování. V současné době využívá ubytování 19 rodin. Byty jsou dlouhodobě 

obsazené. V roce 2018 žilo na ubytovně Svatoplukova celkem 53 dospělých a 50 dětí. 

Lokalita nábřeží 1. máje – sídliště Portyč
Sídliště Portyč se svou rozlohou představuje největší a nejlidnatější panelové sídliště 

z celkových pěti (Portyč, Milady Horákové, Hradiště, Jih a Za Kapličkou), které se v Písku 

nacházejí. Sídliště Portyč se v Písku řadí mezi lokality se špatnou pověstí. V posledních 

letech se totiž potýká s řadou problémů, z nichž některé významně přispívají ke zvýšené 

kriminalitě. Od roku 2010 probíhá částečná revitalizace sídliště, která by měla přispět ke 

zlepšení současného stavu. Většina negativních faktorů pramení ze špatného stavu 

panelových domů, které se často ocitají na hranici své životnosti, ze zanedbaného okolí 

a z nepříznivého demogra�ckého vývoje. Nízkou atraktivitu sídliště způsobuje také špatné 

vnější prostředí. Plochy zeleně jsou vzhledem k vysoké hustotě zástavby zcela nedostačující. 

Dále chybí prostory pro trávení volného času a parkovací plochy. 
O některých částech sídliště lze hovořit jako o vyloučené lokalitě. Sídliště obývá velký 

počet rodin, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Obyvatelé 

mají dobrý přístup k institucím a službám, mají možnost budovat a rozvíjet sociální kontakty. 

Odhaduje se, že v dané lokalitě žije cca 350 osob ohrožených sociálním vyloučením. 
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Hlavní teze Lokální koncepce inkluzivního vzdělávání na území města Písku 

•  Vymezení hlavních problémů v sociálně vyloučených lokalitách v oblastech vzdělávání, 

sociální situace rodiny, zdravotní péče, ekonomického postavení aj.

•  Zmapování zdrojů a příležitostí v dané oblasti (SWOT analýza)

•  Představení problematických situací a hledání postupů řešení v průběhu vzdělávání dětí, 

žáků na úrovni preprimární a primární 

•  Metody komunikace s rodiči, pedagogy, pracovníky ostatních organizací a institucí

•  Vytvoření přehledu jednotlivých aktérů na poli vzdělávání a inkluze včetně vymezení 

hlavní činnosti a kontaktů 

•  Vzájemné navázání partnerských vztahů

•  Vytvoření portfolia služeb pro rodiny s dětmi (poradenství, pomoc a podpora, inkluzivní 

opatření) 

•  Provázání vzdělávacích strategií na území ORP Písek (MAP, MPI, Lokální koncepce 

vzdělávání)

Popis aktérů, kteří se podíleli na tvorbě Koncepce inkluzivního vzdělávání 

Spolek NADĚJE – pobočka Písek 
Adresa: nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek 
Webové stránky:  https://www.nadeje.cz/pisek

Kontaktní údaje: 
Oblastní ředitel – Daniel Svoboda, B.�. – telefon: 775 889 701, 
email: daniel.svoboda@nadeje.cz
Vedoucí pobočky – Mgr. Petra Martíšková, telefon: 736 772 321, 
email:   petra.martiskova@nadeje.cz
Vedoucí práce s dětmi: Hana Šefránková, telefon: 775 889 706, 
email:   hana.sefrankova@nadeje.cz

              

https://www.nadeje.cz/pisek
mailto:daniel.svoboda@nadeje.cz
mailto:petra.martiskova@nadeje.cz
mailto:hana.sefrankova@nadeje.cz
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Základní informace o organizaci: 
NADĚJE je spolek, nezisková charitativní organizace s celostátní působností (na území 

ČR od roku 1990 a v roce 2018 oslavila 28 let od založení). V České republice má řadu 

poboček. Pobočka NADĚJE Písek byla založena v roce 2001 a spadá pod oblast Plzeň, kde 

sídlí oblastní ředitel a management pro celou oblast. V Písku poskytuje NADĚJE registro-

vané sociální služby pro lidi se sociálním znevýhodněním, tedy pro jednotlivce, rodiny 

s dětmi, které se nacházejí v tíživé sociální situaci, kterou neumí či nemohou zvládnout 

vlastními silami či svépomocí. Naděje pracuje v sociálně vyloučených lokalitách města, kde 

se snaží prostřednictvím sociálních služeb a materiální pomoci podporovat rodiny, které žijí 

v sociálním vyloučení. Spolek má registrované tyto sociální služby: Terénní programy, 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  
NADĚJE se věnuje také práci s dětmi a mládeží jednak v nízkoprahových klubech pro 

děti a  mládež, ale také právě v zařízeních podpořených z projektu Bez obav spolu (BOS) – 

předškolní centra, kluby doučování. Dále spolek NADĚJE podporuje děti, které se věnují 

tanci a hudbě. Pod NADĚJÍ existuje taneční soubor Rupune čhave, který se účastní 

veřejných kulturních akcí ve městě a reprezentuje spolek NADĚJE na romských tanečních  

festivalech. 
Mezi další činnosti NADĚJE patří provozování 2 ubytoven – ubytovna Svatoplukova, 

ubytovna Purkratice. Na ubytovnách spolku NADĚJE je ubytování spojeno s podporou 

rodin s poskytováním sociálních služeb a nabídkou materiální pomoci v podobě potravin 

z Potravinové banky Jihočeského kraje. Hlavním záměrem spolku NADĚJE je podpořit 

rodiny s dětmi do takové míry, aby byly schopny stabilizovat svou životní situaci, tzn. nalézt 

si vlastní bydlení mimo vyloučené lokality města, získat zaměstnání a nebýt závislí na 

sociálních dávkách a zajistit řádnou péči a výchovu dětí včetně pravidelné docházky dětí do 

školek a škol. 

Město Písek - Odbor školství a kultury
Adresa: Město Písek, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek 
http://www.mestopisek.cz/odbor%2Dskolstvi%2Da%2Dkultury/ds-1183/archiv=0 

http://www.mestopisek.cz/odbor%2Dskolstvi%2Da%2Dkultury/ds-1183/archiv=0
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Kontaktní údaje: 
Vedoucí odboru: Ing. Marie Cibulková, tel: +420 382 330 850, 
e-mail  marie.cibulkova@mupisek.cz
Vedoucí oddělení školství, mládeže a tělovýchovy – Ing. Andrea Klimešová, 
tel: +420 382 330 851,  e-mail:  andrea.klimesova@mupisek.cz

Základní informace o instituci 
Odbor školství a kultury zajišťuje agendu v přenesené působnosti veřejné správy a zajišťuje 

samosprávu města Písek v oblasti vzdělávání, sportu a kultury. 

Město Písek – Odbor sociálních věcí
Adresa: Město Písek, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek, pracoviště Budovcova  207/6, Písek 
  http://www.mestopisek.cz/odbor%2Dskolstvi%2Da%2Dkultury/ds-1183/archiv=0

Kontaktní údaje: 
Vedoucí odboru: Mgr. Michaela Baslerová, tel: +420 382 330 810,                                                                         
e-mail:  michaela.baslerova@mupisek.cz
Vedoucí oddělení soc. právně ochrany dětí: Mgr. Ivana Kahovcová, tel: +420 382 330 813,
ivana.kahovcova@mupisek.cz  
Terénní sociální práce se zaměřením na romskou komunitu: Bc. Magdalena Kaspříková,                      

tel.: +420 382 330 807, e-mail:  magdalena.kasprikova@mupisek.cz
Základní informace o instituci:
Odbor sociálních věcí zajišťuje agendu v přenesené působnosti veřejné správy a zajišťuje 

samosprávu města Písek v oblasti sociální práce a pomoci včetně agendy sociální právní 

ochrany dětí. 

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
Adresa: Šobrova 2070, 397 01 Písek 
https://www.zstsobra.cz/ 

Kontaktní údaje: 
Ředitel: Mgr. Jaroslav Volf, tel:  380 422 501, email:   jaroslav.volf@zstsobra.cz

mailto:marie.cibulkova@mupisek.cz
mailto:andrea.klimesova@mupisek.cz
http://www.mestopisek.cz/odbor%2Dskolstvi%2Da%2Dkultury/ds-1183/archiv=0
mailto:michaela.baslerova@mupisek.cz
mailto:ivana.kahovcova@mupisek.cz
mailto:magdalena.kasprikova@mupisek.cz
https://www.zstsobra.cz/
mailto:jaroslav.volf@zstsobra.cz
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Základní informace o instituci:
ZŠ Tomáše Šobra je úplná devítiletá škola, situovaná na okraji města. Díky poloze je škola 
obklopena zelení a sportovišti. Škola má kapacitu 585 žáků, která není plně obsazena. ZŠ 
nabízí individuální přístup k žákům, spolupracuje s rodiči, zavádí inovativní prvky do výuky. 
Škola je modelovou školou projektu,  Pomáháme školám k úspěchu. Mottem školy je: 
„Šobrovka je škola semknutá dovnitř a otevřená navenek.“ Základní škola Tomáše Šobra je 
spádovou školou pro děti z Dětského domova v Písku. Ve škole je zřízeno školní poraden-
ské středisko, kde působí školní psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog. Pod 
základní školu spadá provoz 12. MŠ v Písku. 

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
Adresa: Tylova 2391, 397 01 Písek  
https://www.zstylova.cz/  

Kontaktní údaje: 
Ředitel školy: Mgr. Bc. Pavel Koc, tel: +420 382 215 104,  email:    info@zstylova.cz

Základní informace o instituci: 
ZŠ J. K. Tyla je úplná devítiletá škola, která se nachází nedaleko centra. Škola má Kapacitu 
má 750 žáků. Škola vyučuje dle ŠVP START!, který byl schválen 1. 9. 2014. Ve škole je 
zřízeno školní poradenské pracoviště rozšířené o školního psychologa. Organizačně pod 
školu spadá 5 mateřských škol: 5. MŠ, 9. MŠ, 11. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku. Motto školy 
zní: „Smysluplnou volbou, náročností a laskavou spoluprací pro život.“

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24
Adresa: Čelakovského 24, 397 01 Písek 
 https://www.zstgmpisek.cz/

Kontaktní údaje: 
Ředitel školy: Mgr. Jiří Kothánek, tel: +420 380 425 343, email:  info@tgmpisek.cz

Základní informace o instituci: 
ZŠ T. G. Masaryka se nachází nedaleko centra. Jedná se o úplnou devítiletou školu 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Kapacita školy činí 840 žáků. Ve škole působí celkem  

https://www.zstylova.cz/
mailto:info@zstylova.cz
https://www.zstgmpisek.cz/
mailto:info@tgmpisek.cz
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11 asistentů pedagoga, jeden speciální pedagog, jeden školní psycholog a dříve také 

asistentka pro sociálně znevýhodněné žáky. Škola T. G. Masaryka je historicky považována 

za "romskou školu". Škola je svou polohou objektivně
umístěna ve spádové oblasti tzv. vyloučených lokalit města Písku - např. sídliště Portyč. 

Město Písek jako zřizovatel školy mění systém rozdělování žáků, aby rozdělení žáků lépe 

odpovídalo fungování systému vzdělávání ve městě. 
ZŠ T. G. Masaryka se honosí mezinárodním titulem Ekoškola. Škola se věnuje realizaci 

projektů na podporu sportu a dalších vzdělávacích aktivit pro děti. 

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Písek 
Adresa: Erbenova 722, 397 01 Písek 
http://pppcb.cz/index.php?stranka=clanek&parent=4 

Kontaktní údaje: 
 tel:  +420 382 213 387,  + 420 724 831 376, 
email:  poradna.pisek@pppcb.cz

Základní informace o instituci: 
PPP pomáhá dětem a rodičům v případě, že dětem něco nejde. Mají problémy s učením 

v MŠ či ZŠ. PPP řeší problematiku pohybové koordinace a jemné motoriky, problémy 

s pamětí, pozorností, myšlení, řečí a matematickými představami. Pracovníci PPP posuzují 

školní zralost dětí při vstupu do ZŠ.  PPP dále řeší primární prevenci a rizikové chování dětí 

a mládeže. Provoz poradny je pondělí – pátek od 7:00 do 15:30 hodin. Do poradny je nutné 

se předem objednat. 

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené při Mateřské škole, Základní 

škole a Praktické škole Strakonice 
Adresa: Svatopluka Čecha 1324, 386 01 Strakonice
http://www.zmskolast.cz/spc.html 

Kontaktní údaje: 
tel: +420 602 413 577, email:    spc@zmskolast.cz

http://pppcb.cz/index.php?stranka=clanek&parent=4
mailto:poradna.pisek@pppcb.cz
http://www.zmskolast.cz/spc.html
mailto:spc@zmskolast.cz
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Základní informace o instituci: 
SPC ve Strakonicích poskytuje péči dětem, žákům a studentům s mentálním postižením.  

SPC poskytuje především tyto poradenské služby: psychologické a speciálně pedagogické 

vyšetření, konzultace s pedagogy ve škole (jednorázové – opakované), konzultace ohledně 

problémů při vzdělávání žáků (jednorázové - opakované), individuální péče (pravidelné 

terapie, především předškolním věku), sociální poradenství aj. Činnost SPC je realizována 

ambulantní či terénní formou. Pomoc je poskytována dětem, rodičům ale také školám. SPC 

Strakonice zajišťuje péči pro děti ze spádové oblasti ORP Písek. 

Agentura pro sociální začleňování 
Adresa: Úřad Vlády ČR – Sekce pro lidská práva
Agentura (Odbor) pro sociální začleňování
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
Adresa kanceláře: Úřad vlády ČR – Agentura (Odbor) pro sociální začleňování
4D CENTER – Kodaňská Business Centrum
Kodaňská 1441/46
Praha 10
http://www.socialni-zaclenovani.cz/ 

Kontaktní údaje: 
tel.: 234 062 445 (406),  ,  info@socialni-zaclenovani.cz sekretariatasz@vlada.cz

Základní informace o instituci: 
Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády 

ČR. Agentura funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcí, které řeší 

problematiku sociálního vyloučení.
Agentura pro SZ pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů 

sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších 

procesů pro jejich řešení a při získávání �nancí na tyto postupy. Při své činnosti agentura 

propojuje místní subjekty (zejména obce a jejich úřady, neziskové organizace, školy 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
mailto:info@socialni-zaclenovani.cz
mailto:sekretariatasz@vlada.cz
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a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním 

začleňování spolupracovaly. 
Spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní 
správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci. 
Agentura v sociálně vyloučených lokalitách řeší otázky v oblastech bydlení, vzdělávání, 
sociální služeb, zaměstnanosti, rodiny, bezpečnosti.
  
Svazek obcí regionu Písecko (SORP) – realizátor MAP II 
Adresa: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek 
http://www.sorp.cz/ 

Kontaktní údaje: 
 tel: +420 380 602 025, email:     sorp@centrum.cz

Základní informace o instituci: 
Svazek obcí regionu Písecko (SORP) vznikl na základě ustavující Valné hromady dne 

4. 2. 2004 v Písku. V současné době je SORP se svými 72 členskými obcemi jedním 
z největších Svazků v České republice, pokrývá téměř celé území bývalého okresu Písek. 
Předmětem činnosti sdružení je: Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: 
rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahu 
k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků. Dále sdružení řeší společné 
aktivity jako: podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů 
a důsledků nezaměstnanosti, společná péče o památky v regionu, společná řešení sociálních 
služeb a zdravotní péče, marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů, 
spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU, zřízení 
studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problemati-
ky, vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti 
odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků a společná příprava projektu rozvoje území. 

Pro oblast vzdělávání Svazek obcí regionu Písecko realizuje projekt MAP II - 
PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU II“, 
reg.č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008590. Období realizace projektu je od  1. 9. 2018 –  
do 31. 8. 2022. 

http://www.sorp.cz/
mailto:sorp@centrum.cz
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Projekt Bez obav spolu (BOS) pomohl �nančně podpořit provoz 3 neformálních 
předškolních klubů (Chaloupka, U Rybníčku, Margaretka) v sociálně vyloučených 
lokalitách. Díky dané aktivitě měly děti ze sociálně vyloučených lokalit možnost 
navštěvovat předškolní centra a vzdělávat se. Výhodou předškolních center je individuální 
přístup, možnost využívat alternativní metody vzdělávání a pracovat s dětmi v menších 
skupinách než jsou třídy běžných mateřských škol. V rámci předškolních center byly 
realizovány i aktivity a podpůrné činnosti na pomoc rodině. Byly organizovány rodičovské 
kluby, besedy atd. Děti z předškolních klubů se účastnily adaptačních dnů v běžných 
mateřských školách, aby si postupně zvykaly na vstup do mateřské školy, na nové paní 
učitelky a samozřejmě na své spolužáky a kamarády. 

Díky projektu bylo možné pracovat intenzivněji i s dětmi, žáky základních škol, 
a podpořit je prostřednictvím doučování, které žákům pomáhá překonávat školní 
neúspěšnost. 

V předchozích odstavcích byla popsána další aktivita projektu a to vytvoření Lokální 
koncepce inkluzivního vzdělávání na území města Písku, kterou lze vnímat jako ucelený 
prvotní dokument při práci s dětmi a žáky v SVL města Písku. Jedná se o shrnutí průběhu 
vytvoření mezioborové pracovní skupiny a shrnutí základních tezí koncepce včetně popisu 
hlavních aktérů. 

Jsme velmi rádi, že jsme měli možnost realizovat projekt Bez obav spolu (BOS), poznat 
se, navázat profesionální ale také velmi přátelské vztahy s kolegy a kolegyněmi ze škol 
a školských zařízení a z ostatních institucí či neziskových organizací. Všem nám šlo 
o společný zájem a to pomoci dětem, žákům a rodičům na cestě za vzděláním s cílem 
minimalizovat bariéry neúspěchu v systému vzdělávání. Hledat možná podpůrná opatření 
a učit se vzdělávat děti dle zásad inkluzivního přístupu. V daném projektu jsme měli 

Přínos projektu 
Bez obav spolu (BOS)



možnost pracovat s dětmi a rodiči ze sociálně vyloučených lokalit a chceme v této činnosti 
nadále pokračovat. Proto se nám získané znalosti a kompetence budou hodit při realizaci 
navazujícího projektu s názvem Vzdělání výhodou pro všechny (zkrácený název projektu 
3V). V následujícím projektu chceme oslovovat veřejnost, otvírat diskuzi na téma inkluze, 
hledat a učit se novým metodám práce s dětmi a žáky ze sociálně vyloučených lokalit. 
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Soubor doporučení

V rámci spolupráce s partnery v celém projektu „BOS – Bez obav spolu“ a Platformy 
předškolního vzdělávání vznikl následující soubor doporučení:

1)   Posílit spolupráci s rodiči, zvýšit motivaci a zájem rodičů k zapojení do jednotlivých 
aktivit týkajících se vzdělávání dětí. Více otevřít školu široké veřejnosti. Vytvořit prostor 
pro neformální setkávání.

2)   Posílit spolupráci škol a rodičů s dalšími organizacemi působícími na poli vzdělávání, 
sociální práce a zdravotnictví (např. s poradenskými centry, s neziskovými organizacemi, 
které pracují s ohroženými dětmi, pediatry nebo s Orgánem sociálně právní ochrany dětí). 
Vyjasnění si rolí, co kdo může a nemůže v mezích zákonů, které limitují jejich základní 
činnosti. Podpořit setkávání zástupců různých organizací, působících na poli státní správy, 
vzdělávání, sociální práce a zdravotnictví a diskuse nad společnými tématy.

3)   Pracovat s dětmi i mládeží jako s individualitami, které mají svůj osobní příběh, odlišné 
rodinné zázemí a různé možnosti k plnění školních povinnosti (např. dítě nenosí domácí 
úkoly – má si je kde a s kým napsat?).

4)   Motivovat děti a mládež k dalšímu vzdělávání prostřednictvím praktických ukázek, 
osobních vzorů a podporovat je v jejich silných stránkách s cílem ukázat jim možnosti, kam 
v životě mohou směřovat.

5)   Komunikovat s veřejností – více vysvětlovat proč je inkluze a vzdělávání dětí ze sociálně 
vyloučených lokalit důležité do budoucnosti (prevence školní neúspěšnosti, lepší zapojení 
do společnosti, snadnější nalezení zaměstnání díky kvali�kaci). Nebát se konstruktivní 
kritiky problémů inkluze podložené reálnými argumenty.

6)   Zpřesnit legislativní normy, zpracovat metodiky a postupy práce jednotlivých událostí, 
které se v systému vzdělávání objevují (např. přezkoušení dětí v případech individuálního 
vzdělávacího plánu, postih rodičů, kteří nezajistí povinnou docházku dětí do MŠ, ZŠ).
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