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Ve čtvrtek 25. 4. 2019 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnila v rámci projektu Cesty 

k inkluzi druhá, závěrečná konference na téma „Perspektivy inkluzivního vzdělávání“. Úvodního příspěvku se ujal 

odborný řešitel projektu Josef Slowík, který představil průběh a základní výstupy celého projektu. S dalšími 

příspěvky poté vystoupili odborníci zabývající se tématem inkluze a inkluzivního vzdělávání z různých hledisek 

(byli mezi nimi zástupci Národního ústavu pro vzdělávání, neziskových organizací Diakonie Západ a Meta, 

akademičtí pracovníci FPE ZČU v Plzni a také zástupce partnerské školy). 

Program konference byl následující:  

 Josef Slowík (FPE ZČU v Plzni) – Úvodní příspěvek ke shrnutí průběhu a výstupů projektu Cesty k inkluzi; 

 Jiřina Novotná (NÚV Praha) – S čím se učitelé potýkají při výuce v rámci společného vzdělávání;  

 Marie Slavíková a Romana Feiferlíková (FPE ZČU v Plzni) – K problematice inkluzivní hudební edukace; 

 Lucie Petříčková (Diakonie Západ) – Spolupráce nestátní neziskové organizace, rodiny a školy: zkušenosti 

z projektu Cesty k inkluzi; 

 Tereza Vágnerová (Meta, o.p.s., sdružení pro příležitosti mladých migrantů) – Organizujeme a učíme ČDJ 

(češtinu jako druhý jazyk) na ZŠ; 

 Antonín Herrmann (ředitel Masarykovy ZŠ v Plzni) – Cesty k inkluzi – a jak dál…? 

Konference se účastnilo více než 40 hostů z řad pedagogických pracovníků, akademiků, studentů, zástupců 

neziskových organizací, školského odboru KÚ i širší laické a odborné veřejnosti. Účastníci měli příležitost 

prodiskutovat řadu otázek týkajících se dalšího výhledu v implementaci inkluzivního vzdělávání v praxi, sdílet 

zkušenosti i příklady dobré praxe či efektivní strategie spojené s aktuálním prosazováním společného vzdělávání 

v českém školství. Konference byla rovněž příležitostí zhodnotit tříletou realizaci projektu a zmapovat přínosy 

jednotlivých aktivit, stejně jako upozornit na jisté rezervy či nedostatky projektu a zároveň uvažovat o dalším 

směřování spolupráce v rámci naplňování proinkluzivních principů. 

Konferenci zasvěceně moderoval Roman Černík z FPE ZČU v Plzni. Výstupem z konference bude elektronický 

sborník příspěvků volně dostupný ke stažení na webových stránkách projektu (http://cki.zcu.cz).  
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