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ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

rozvoj inkluzivního  vzdělávání 

PROJEKTU LEPŠÍ KLIMA PRO BOHUMÍNSKO 

 
 

Datum:  24. duben 2017 

Místo konání: MěÚ Bohumín, zasedací místnost č. dv. 243 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Host: p. Biháriová Erika 

 

Program jednání: 

1. Přivítání a sdílení  

2. Společné plánování                                                                                                   

(SWOT analýza, odůvodnění a cíle jednotlivých témat, investiční záměry) 

3. Připomínkování vize MAP  

4. Výhled činnosti pracovní skupiny na další období 

5. Diskuse, dotazy 

6. Závěr 

 

Ad 1) P. Horváthová přivítala všechny přítomné, poděkovala za zaslání SWOT 

analýz a seznámila přítomné s programem jednání 

Ad 2) Na základě prezentace p. Horváthová přednesla výsledky SWOT analýzy 

- Vnitřní stránky – silné, slabé 

- Vnější stránky – příležitosti, hrozby 

- Cíle – posílení lidských zdrojů, podpora vzdělávání pedagogů, podpora 

volnočasových aktivit, prevence neúspěšnosti žáka 

- Investice – do lidských zdrojů, do inkluzivních učeben, do stavebních 

úprav, do školních a mimoškolních aktivit 



 
 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 
Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

 
 

   

Ad 3) p. Vozňáková představila návrh vize MAP k připomínkám a odsouhlasení 

všem přítomným. Vznesené drobné návrhy byly zapracovány.  

Ad 4) p. Skokanová vyzvala všechny členy pracovní skupiny, aby na MěÚ zaslali 

náměty  na lektory DVVP a seznámila přítomné s plánem dalších akcí. 

Ad 5) Proběhla diskuse k níže uvedeným tématům a problémům: 

- Bezbariérovost. 

- Spolupráce s odborem sociální služeb, např. možnost informovat školy o 

dětech s hendikepem, či jiným postižením (několik let dopředu). 

- Koordinace mezi školami v oblasti inkluze. 

- Sdílení zkušeností. 

- Spolupráce s aktéry v oblasti vzdělávání, volnočasových a mimoškolských 

akivit. 

 

Ad 6) p. Horváthová poděkovala všem za aktivní účast na 2. setkání pracovní 

skupiny Inkluzivní vzdělávání. 

 

 

Příloha: Prezenční listina 

              Prezentace 

 

V Bohumíně  dne 27. 4. 2017 

 

                                                                     Mgr. Drahomíra Horváthová 

                                                              Koordinátor PS Inkluzivní vzdělávání 

 

 

 


