
Specifikace problému Závažnost
Popis cíle opatření – čeho chceme v rámci opatření v 

území dosáhnout
Návrhy aktivit Zdroj/zdůvodnění výběru

Vazba na cíle 

MAP 
Silné str. Slabé str. Příležitost Hrozby

Nedostatečně vzdělaní asistenti 

pedagoga. Školní poradenské pracoviště 

(ŠPP) + vzdělávání učitelů (MŠ, 1.st, 

2.st). 

1 Zajištění odborné podpory pedagogům, 

asistentům pedagoga a chůvám pro 

rozvoj kompetencí v oblasti práce s dětmi 

a žáky se speciálně vzdělávacími 

potřebami. Zlepšení dostupnosti 

poradenských služeb zvýšením počtu 

odborných poradenských pracovníků 

přímo na školách.

Realiztace vzdělávání, metodického vedení, 

supervizí, stáží, příkladů dobré praxe a 

spolupráce, dostatečné zajištění finančních 

prostředků na tuto odbornou podporu včetně 

úhrady nepřímých výdajů s tím souvisejících a 

materiálů ke vzdělávání. Nastavení systému 

financování poradenských služeb, posílení 

intervenční a poradenské části tohoto 

systému.

Dotazníkové šetření 

MAP Praha 13. 

Nedostatečně 

vzdělaní pedagogové, 

asistenti pedagoga ve 

speciální pedagogice v 

MŠ i ZŠ.

2.1., 2.6. Kvalitnější pomoc pro děti a 

žáky. Včasná diagnostika

Metodické vedení ŠPP učitelů 

v rámci školy.

Nedostatek fyzických 

osob na pozici APOD. 

Nebezpečí migrace 

odborně vzdělaných 

učitelů do ŠPZ a 

komerční sféry.

Dotace. Nedostatek 

institucí, které 

systematicky 

připravují APOD. 

Nedostatek 

financí.

Velký počet dětí a žáků ve třídách. 2 Snížení počtu dětí a žáků ve třídách, což 

umožní inkluzivní vzdělání.

Snížení počtu dětí a žáků ve třídách, aby bylo 

možné efektivně integrovat žáky s SVP, 

vybudovat speciální učebny pro individuální 

práci s žáky.

Dotazníkové šetření 

MAP Praha 13. 

Analýza dotazníku 

MŠMT.

1.1., 1.4., 2.1 

.

Kooperace celého systému Nedostatek zkušených 

pedagogů

Dotace. Nedostatek 

financí

Kompenzační pomůcky na školu nikoli 

na žáka, dítě.

1 Zkvalitnění práce se žáky s SVP. Systémové zajištění na nákup a obnovu 

kompenzačních pomůcek pro žáky s SVP, 

vytvoření systému jejich sdílení v případě 

odchodů žáků ze školy nebo přestupů na jinou 

školu, systém proškolování pracovníků v jejich 

používání. 

Dotazníkové šetření 

MAP Praha 13. 

Analýza dotazníku 

MŠMT.

1.1., 1.4., 

1.7., 2.1.

Usnadnění kvalitního a 

efektivního vzdělání 

konkrétního dítěte, žáka.

Nedostatek 

metodického vedení, jak 

s kompenzačními 

pomůckami pracovat. 

Nedostatečná 

informovanost učitelů o 

konkrétních pomůckách 

(jaké jsou a k čemu je 

lze využít).

Dotace. Nedostatek 

financí na 

kompenzační 

pomůcky, 

metodiku, 

metodiky 

vzdělávání 

učitelů.

Systematická a dlouhodobá příprava 

českého jazyka u dětí a žáků cizinců.

1 Zajištění odborné podpory tj. vzdělávání 

v oblasti výuky českého jazyka – čeština 

jako cizí jazyk, jazykové vzdělávání v cizích 

jazycích, metodického vedení 

pedagogických pracovníků v oblasti práce 

s dětmi a žáky – cizinci.

Příprava pedagogů pro vzdělávání českého 

jazyka – čeština jako cizí jazyk, jazykové 

vzdělávání v cizích jazycích, metodické vedení, 

supervize, stáže. Dostatečné zajištění 

finančních prostředků na tuto odbornou 

podporu včetně úhrady nepřímých výdajů 

s tím souvisejících a finanční zajištění přesahu 

mezi školou a organizacemi zajišťujícími 

jazykovou a kulturní integraci cizinců, 

především zajištění tlumočení při jednání s 

rodinou.

Dotazníkové šetření 

MAP Praha 13.

2.3., 2.8 Při přechodu do školského 

systému snížení rizika selhání.

Možnost oslabení 

v ostatních předmětech 

(chodí do školy, ale má 

jenom češtinu).

Dotace. Nedostatek 

financí.

Mimoškolní vzdělávání. 2 Zajistit, aby základní umělecké školy, 

zájmové vzdělávání a volnočasové 

aktivity nabízely programy vhodné i pro 

žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, sociálně znevýhodněné.

Spolupráce mezi subjekty poskytujícími 

formální a neformální vzdělávání s funkčním 

systémem vzájemné komunikace, navýšení 

aktivit pro žáky se SVP.

Dotazníkové šetření 

MAP.

2.4. Prevence rizika sociálně 

patologických jevů, podpora 

úspěšného zvládnutí nároků 

školy (doučování, nácvik soc. 

pat. dovedností atd.)

Přetíženost. 

V organizacích mimo 

školu se hledí příliš na 

výkon (jsou placeni ze 

zastřešujících 

organizací).

Dotace. Nedostatek 

financí.

Nedostatečné prostorové, materiálové a 

finanční prostředky pro vytvoření 

podmínek k inkluzi.

1 Bezbariérové prostředí, modernizované 

učebny s dostatečnou kapacitou a 

přizpůsoboné pro práci s dětmi a žáky s 

SVP, dostatečné a kvalitní kapacity včetně 

doprovodné infrastruktury.

Tvorba zázemí pro mimoškolní aktivity, 

stavební úpravy zajišťující bezbariérové 

prostředí, modernizace učeben s cílem vytvořit 

učebny s dostatečnou kapacitou pro žáky a 

vhodné prostory pro práci s žáky s SVP.

Dotazníkové šetření 

MAP. Kulatý stůl.

1.1. - 1.7. Některé školy mají vytvořeno 

prostorové zázemí pro 

inkluzivní vzdělání.

Nedostatečné 

prostorové, finanční 

prostředky pro 

vytvoření podmínek k 

inkluzi.

Dotace. Nedostatek 

fianncí.

Návrh problémových oblastí a klíčových problémů SWOT analýza

Inkluzivní vzdělávání


