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Kulatý stůl na téma inkluzivní vzdělávání 
(KA8) 
 

26. 4. 2017 (9:00 – 11:00) 

FPE ZČU v Plzni 

V rámci klíčové aktivity KA 8 se dne 26. 4. 2017 v prostorách Katedry pedagogiky Fakulty 

pedagogické v Plzni uskutečnilo setkání prvního kulatého stolu za účasti odborníků na 

oblast inkluzivního vzdělávání z FPE ZČU v Plzni a zástupců projektových partnerských 

institucí. Diskusi moderoval odborný garant projektu, PhDr. Josef Slowík, Ph.D. 

Hlavním cílem setkání bylo prodiskutovat konkrétní zkušenosti s implementací inkluzivního 

vzdělávání do praxe běžných základních škol, sdílet příklady dobré praxe, ale zároveň 

upozornit i na případné obtíže a rizika, která se vyskytla v dosavadním průběhu projektu 

především v souvislosti se zaváděním podpůrných opatření v partnerských školách a 

v dalších oblastech. Během setkání byl poskytnut prostor pro výměnu informací a 

zkušeností, analyzovaly se také některé konkrétní případy z běžné praxe jednotlivých škol. 

Celkově kulatý stůl směřoval k podpoře vzájemné spolupráce a síťování subjektů 

participujících na projektu. 

Prvního kulatého stolu se účastnilo celkem 25 zástupců (ředitelé a učitelé, školní asistenti, 

koordinátoři inkluze, školní psychologové a speciální pedagogové, lektoři a akademičtí 

pracovníci z FPE, odborný konzultant partnerské NNO). V závěru byli účastníci požádáni 

o zhodnocení aktivity prostřednictvím evaluačního dotazníku. Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že vítají především možnost navazovat užší spolupráci, vyměňovat si konkrétní 

zkušenosti se zaváděním proinkluzivních opatření v praxi, společně sdílet dobrou praxi, 

možnost inspirovat se u kolegů z partnerských škol. Za přínosné považovali dále otevřenost 

diskutujících, získání informací o osvědčených postupech a metodách na jednotlivých 

pozicích projektu (především u pozice koordinátorů inkluze), ale zároveň oceňovali reflexi 

nejčastějších problémů a obtíží v rámci podpory konkrétních žáků (např. při práci 

s nadanými žáky, při vymezování rozsahu kompetencí u jednotlivých pracovních pozic 

apod.). Jako cennou uváděli také následnou diskusi k tomu, jak postupovat, aby tyto 

překážky byly efektivně odstraněny. V dotazníkové položce: „Co vám v obsahu kulatého 

stolu scházelo nebo co byste rádi nalezli v programu příštího setkání“ uvedlo několik 

respondentů požadavek na ještě více příkladů dobré praxe, na ekonomické informace 

k průběhu projektu a jejich řešení (což ovšem není záměrem těchto setkání). Účastníci se 
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dále shodli, že by v rámci příštího setkání uvítali větší časovou dotaci a prostor především 

pro diskusi a rozbor jednotlivých případů (kazuistické analýzy), postupů při práci se žáky, 

s rodinou atd. Organizaci kulatého stolu (program, moderování, průběh, atmosféru atd.) 

hodnotili účastníci velmi pozitivně. V dotazníkové položce: „Váš vzkaz nebo doporučení“ se 

u několika respondentů objevil dokonce návrh na větší časovou dotaci příštího, zřejmý byl 

také zájem o pravidelnou realizaci tohoto typu setkání a ještě větší prostor pro diskusi. 

 

     

 


