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Poslední metodické konzultace v rámci projektu, kterou zástupcům školy poskytl PhDr. Josef Slowík, Ph.D. 

z FPE ZČU v Plzni, se účastnili ředitelka školy, zástupce ředitele, koordinátorka inkluze a školní speciální 

pedagožka. V úvod byly reflektovány proinkluzivní změny, které ve škole proběhly v celém období realizace 

projektu a zejména pak v posledním roce (od předchozí metodické konzultace). Škola bude v nejbližší době 

provádět opakovanou evaluaci podle nástroje hodnocení školy z hlediska inkluze vyžadovaného v rámci 

projektu, kde bude míra proinkluzivního posunu ověřena.  

Škole se podařilo obsadit alespoň v posledním roce realizace projektu pozici školního speciálního pedagoga, 

což se výrazně pozitivně projevilo především v dalším posílení podpory žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků ohrožených školí neúspěšností. Důležitou výzvou bude pro školu zajistit tuto odbornou 

službu i po skončení projektu Cesty k inkluzi. Jedním z doporučení proto bylo, aby se škola pokusila využít 

např. i ve spolupráci s obcí příležitost některé z dalších projektových výzev a tzv. Šablon. 

Aktuálně škola prochází náročným obdobím stabilizace po neočekávaných personálních změnách. Přesto se 

podařilo i díky souběhu různých okolností zlepšit situaci v oblasti spolupráce školy s rodiči žáků, především 

v některých dlouhodobě problematických případech. 

Škola cíleně pracuje na zlepšování v oblasti parametrů inkluzivního vzdělávání a zaznamenává v tom zjevné 

pokroky. Rizikem je především potřeba stabilizace školy v náročném období personálních změn ve vedení a 

nutnost zajistit v maximální míře návaznou podporu pro zajištění inkluzivního standardu i po skončení 

současného projektu. Nesporným potenciálem je dobrá týmová spolupráce klíčových pracovníků školy. Škola 

využívá také příležitosti sdílení dobré praxe s dalšími partnerskými školami v projektu, výhodou by pro ni ale 

bylo nalezení podobně nastavené partnerské školy v blízkém okolí (což je však vzhledem k situaci v lokalitě 

obtížné). 

 


