Příloha č. 4 – KA 4

Pololetní zpráva hlavních metodiků projektu KIPR o tvorbě sítě
krajských metodiků ŠPZ
za období
od 16. 11. 2016 do 15. 5. 2017
1. Fungování krajské metodické sítě
Na základě vytvořené metodické sítě hlavní metodici spolupracovali především s vedoucími krajskými
metodiky, kteří dále komunikovali a plnili pracovní úkoly spolu se svými metodiky v rámci jednotlivých
krajů. Nastavená hierarchická struktura metodického vedení se osvědčila. Vedoucí krajští metodici
dostávali pravidelně informace a zadané úkoly s termíny plnění prostřednictvím e-mailů, také probíhala
telefonická či osobní komunikace s metodiky o detailech zadaných úkolů. V průběhu tohoto období také
docházelo k postupnému obsazení posledních pozic metodiků v krajích. Z hlediska komunikace
a spolupráce již metodická síť fungovala velmi dobře. Postupně docházelo i k seznamování se zapojenými
školami v jednotlivých krajích.

2. Účast na setkání Řídícího výboru projektu KIPR
Hlavní metodici se dále zúčastňovali pravidelných setkání řídícího týmu (ŘT) projektu KIPR, při kterých
byly postupně definovány úkoly, harmonogram i metody práce na stanovených úkolech.
Konkrétně se jednalo o tato jednání ŘT v NÚV:
•

22. 11. 2016 – hlavní metodici se dohodli na zadání zpracování připomínek k připravovanému
dotazníku k personálnímu standardu (metodické zprávě) a také k samotnému textu personálního
standardu. Dále budou vedoucí krajští metodici požádáni, aby zajistili ve svých krajích metodiky,
kteří by byli v budoucnu ochotni a schopni realizovat DVPP v oblasti podpůrných opatření a nové
legislativy pro školy (výchovné poradce, ředitele škol). Stejně tak vedoucí krajští metodici zajistí
příklady realizovaných Snímků školy v krajích, aby bylo možné je analyzovat a následně provést
zhodnocení možných forem přístupů. Pro potřeby projektu se také počítá s dalšími pracovníky ŠPZ,
kteří budou v rámci DPP pracovat na dílčích úkolech projektu.

•

13. 12. 2016 – byl předložen seznam škol v krajích, které by se měly do projektu zapojit, vyjasněna
byla role Agentury pro sociální začleňování a kritéria pro výběr škol. Metodici poskytovali
k seznamu zpětnou vazbu, analytici dostali za úkol vytvořit klíč pro zprůměrování podle velikosti
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krajů. Dle výše uvedeného pak bude následovat oslovení jednotlivých škol, dále bude třeba naplnit
pozice metodiků – školních psychologů a speciálních pedagogů v počtu 30. Dr. Zapletalová
informovala o stavu dokumentů zpracovaných bývalým hlavním manažerem dr. Jurovatým, bude
nutné revidovat některé pojmy, které byly uváděny. Dále proběhla informace o chystaném
celostátním setkání, naplánovaném v první polovině ledna, které se bude týkat Podpůrných
opatření v ŠPZ. Vzhledem k informacím z terénu bude vyžádána informace o stavu dodržování
lhůt vyšetření v ŠPZ. Byly odsouhlaseny termíny pravidelných setkání ŘT pro 1. pololetí 2017.
Dále byla zaslána do metodické sítě metodická zpráva 1 – Jednotná pravidla v oblasti personální
a na ŘT se diskutoval záměr vytvořit pro MŠMT podklad pro rozhodování o způsobu financování,
pro ČŠI v oblasti kontroly, pro zřizovatele v oblasti přijímání nových pracovníků. Byla diskutována
potřeba výkladu k připravenému dotazníku a termín odevzdání.
•

10. 1. 2017 – pro projekt byly získány nové personální posily na analýzu a statistiku dat
(Mgr. Gorčíková, Mgr. Vinter). Proběhla zpětná vazba o došlých status reportech zaměstnanců
a zopakována byla informace, kteří pracovníci zpracovávají status reporty. Hlavní metodici byli
pověřeni úkolem získat ze svých krajů podněty k vyhlášce č. 27/2016 Sb. Proběhla informace
o připravovaném webu projektu KIPR, dále se řešila nutnost nákupu softwaru pro analytiky,
stanovené výběrové řízení na funkci hlavního manažera projektu. Hlavní metodici informovali
o stavu sběru dat k personálnímu standardu. MŠMT požádalo o vytvoření metodiky ve vztahu
k počtu pracovníků ŠPZ vůči počtu klientů. Dále proběhla informace o provedení podstatných
změn v projektu – hlavní manažer musí disponovat certifikátem PRINCE2, ovšem zástupce HPM,
který je ustanoven na dobu určitou disponovat certifikátem PRINCE2 nemusí. V rámci projektu
KIPR budou ŠPZ propláceny náklady na tlumočení a překlady pro žáky z odlišného kulturního
prostředí. Byl diskutován program připravovaného celostátního setkání. Dr. Plšková informovala
o stavu oslovování jednotlivých škol pro spolupráci a dále o zájmu projektu MAP-SRP o účast SPC
na jejich seminářích. Dr. Šmejkalová nabídla zdarma logopedické kurzy všem MŠ. Dále byla
diskutována potřeba vlaječek EU/ČR pro aktivity projektu KIPR v krajích.

•

24. 1. 2017 – informace dr. Plškové o 2. kole výběru škol, v 1. kole značná část škol nereagovala.
Byly probírány náležitosti pro konání akcí – vlaječky, informované souhlasy pro pořizování
fotografií. Diskutovány byly vzdělávací akce pro školy a potřeba zajistit zpětnou vazbu z těchto
akcí – bylo domluveno, že akce budou namátkově navštěvovat hlavní metodici a vedoucí krajští
metodici. V krajích úspěšně probíhají semináře projektu SRP za účasti krajských metodiků KIPR.
Dr. Zapletalová a hlavní metodici, Mgr. Mrázková, dr. Hanák, informovali o stavu odevzdání
a zpracování metodické zprávy – 70 % PPP a téměř 100 % SPC odevzdalo požadovanou zprávu,
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probíhá analýza. Dále byla řešena problematika financování podpůrných opatření a jeho úprav
v rámci § 161 ŠZ, proběhla informace o dokumentu Situační zpráva ke společnému vzdělávání,
který má NÚV připomínkovat. Hlavní metodici byli pověřeni zjištěním situace kolem zajištění
vzdělávacích programů pro školy v jednotlivých krajích.
•

13. 2. 2017 – řešeny byly připomínky MŠMT ke 2. monitorovací zprávě, které se týkaly především
formy zpracování tříměsíčních výkazů. Na základě připomínek byl vytvořen návod pro vyplňování
(slovní rozepisování skupiny činností, sepsání možností formulací, požadavek neopakování
skupiny činností více než 1x). Byl představen interní evaluátor Mgr. Šťastný, diskutovala se
metodika evaluace, její časové rozložení a bylo rozhodnuto o zasílání evaluace k připomínkám dr.
Zapletalové.

•

7. 3. 2017 – dr. Zapletalová informovala o stavu monitorovacích zpráv, byly odevzdány
připomínky ke 2. monitorovací zprávě a řešena pouze částečná spokojenost s odevzdanými dílčími
podklady za jednotlivé klíčové aktivity. Dále byli členové ŘT seznámeni s funkcí síťového grafu
a s materiály Řízení projektu, které jsou nezbytnou součástí monitorovací zprávy. Členové ŘT
dostali novou verzi materiálu Indikátory k výzvě č. 02-15_001IPs. Také bylo naplánováno další
setkání vedoucích krajských metodiků a proběhla diskuse o obsahu setkání. Dále bylo uloženo
hlavním metodikům, aby začali pracovat na návrzích obsazení pracovních skupin dle jednotlivých
pédií. Dr. Plšková informovala o tom, že první školy zapojené do projektu KIPR již začaly
podepisovat smlouvy, bude potřeba oslovit ještě další školy dle stanovených kritérií.
Mgr. Mrázková oznámila, že ze zdravotních důvodů ukončí své působení v projektu ke konci
března 2017.

•

18. 4. 2017 – PhDr. Alena Plšková informovala, že v současné době stále běží výběrové řízení na
hlavního projektového manažera (další termín 24. 4. 2017) a na administrativně-organizačního
pracovníka (19. 4. 2017).

Z Řídícího výboru bylo zadáno k vypořádání 26 připomínek ke 3. ZoR. Metodická síť se podílela na
vypořádání některých připomínek.
Byla projednána příprava prezentace projektu KIPR pro zasedání Monitorovacího výboru, který se koná
dne 11. 5. 2017. Termín odevzdání prezentace je 25. 4. 2017.
Na poradě byly řešeny pokyny k vyplňování tříměsíčních výkazů v metodické síti.
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V rámci DVPP bylo za minulé období uspořádáno 105 seminářů a 36 seminářů, které si organizovali krajští
metodici ve svých regionech.
Přehled škol zapojených do projektu KIPR: celkově bylo ve spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování vytipováno 220 škol, které byly osloveny s nabídkou zapojení do projektu KIPR. Cíl počtu
škol byl stanoven na 72 zapojených škol. Na základě této aktivity byly dosud uzavřeny smlouvy
o spolupráci se 42 školami, s dalšími se jedná.
25. 4. 2017 se uskutečnil zahajovací seminář pro metodiky v zapojených školách. Na semináři se
diskutovala problematika podpůrných opatření, vzdělávání cizinců, nadaných žáků a autistů.
Vzdělávací kurzy jsou na 1. pololetí vyvěšeny na webu, na 2. pololetí budou včas oznámeny. Byla
připravena náplň práce pro metodiky ve školách, vyplývající z dílčích cílů dle charty KIPR.
Jednotlivým účastníkům byla zdůrazněna nutnost včasného doplňování podkladů dle klíčových aktivit do
adresáře: Intranet (M) / KIPR / 4. ZoR KIPR – příprava, aby byly připraveny pro definitivní zpracování
v předepsaném termínu, do 31. 5. 2017. Konečný termín pro dodání podkladů je do 20. 4. 2017. Jedná se
mimo jiné o předložení zprávy o pilotáži jednotných pravidel (personální standard) a intervenční standard.
Dle charty KIPR je nutno zpracovat 2 metodické zprávy za rok.

Supervize
Hlavní metodici a krajští metodici obdrželi pravidla supervizní práce ve školských poradenských
zařízeních, včetně kontaktů na supervizory ČIS a ČMISK.
Hlavním metodikům byl představen PaedDr. Ivo Kalvínský, který bude v projektu KIPR zastřešovat
problematiku supervize. Proběhla debata o organizačních aspektech této činnosti. PaedDr. Kalvínský
vytvoří organizační pravidla pro poskytování supervize. S Ing. Kopeckou bylo projednáno, že je možno,
aby supervizoři pracovali jak na DPP/DPČ, tak aby své výkony fakturovali (v rámci peněz uvedených
v rozpočtu projektu). V rámci projektu bude vykazována jednotka supervize. PaedDr. Kalvínský
komunikuje se supervizory, vyjednává podmínky spolupráce.
Dotazník k jednotným pravidlům v oblasti metodické podpory ŠPZ
Hlavní metodici ve spolupráci s analytiky připravili návrh dotazníku, který byl následně v elektronické
verzi zaslán všem metodikům. Vyplnění a vyhodnocení získaných dat proběhlo v měsíci květnu (viz závěry
šetření).
Analytikům byl zadán úkol připravit výzkum žáků s mentálním postižením a způsoby jejich vzdělávání a
začlenění do tříd běžného vzdělávacího proudu. Na řešení tohoto úkolu se bude podílet také metodická síť.
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3. Setkávání s krajskými metodiky – vedoucími krajských metodiků v projektu KIPR
Setkávání metodiků s hlavními metodiky probíhalo jednak v rámci regionálních setkání, jednak v rámci
celostátních seminářů projektu KIPR. Uskutečnilo se také dvoudenní celostátní setkání pro řídící
pracovníky ŠPZ.
Podrobněji: Mgr. Mrázková, doc. Kucharská – setkání metodiků pražských SPC a dalších pracovníků SPC
na zasedání v Praze, SPC, nám. Míru.
Obsahem těchto setkání bylo představení projektu KIPR, vypořádávání dotazů a připomínek k legislativě),
PhDr. Zapletalová (za účasti dalších členů řídícího týmu) – semináře projektu KIPR – 23. 11. 2016,
5. 12. 2016, PPP Francouzská – obsahem bylo kromě diskutovaných výkladů legislativy též práce
s formulářem Doporučení a také prezentace informací, které mohou budoucí školitelé uplatňovat při
vzdělávání pro školy.
V rámci těchto seminářů probíhaly prezentace a následovaly diskuse především k procesu nastavování
podpůrných opatření, k výkladu legislativy, k organizaci budoucího DVPP pro školy. Hlavní metodici se
opakovaně a průběžně zabývali konzultacemi k výše uvedenému a na schůze řídícího týmu přinášeli
zpětnou vazbu z terénu.
Celostátní setkání – 13. – 14. 1. 2017 v hotelu DUO, Praha 9. Na setkání vystoupili zástupci systémových
projektů OPVVV SRP, KAP, PUČ, dále zástupci Agentury pro sociální začleňování.
Dále byly prezentovány příspěvky:
•

Inkluze a role vedení školy – Doc. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

•

Projekt KIPR – příležitost pro změny i tradici v ŠPZ – PhDr. Jana Zapletalová

•

Role revizního pracoviště – Mgr. Martina Školníková

•

Dílčí výstupy analytického šetření podpůrných opatření v ŠPZ - Mgr. Jakub Jelínek

•

Doporučení pro vzdělávání žáků se SVP – reflektující sdělení – PhDr. Jana Zapletalová; Mgr. et
Mgr. Matěj Seifert; Mgr. Jakub Jelínek

•

Společné vzdělávání – šance a rizika změny poradenství – prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

•

Aktuální otázky a odpovědi – PhDr. Jana Zapletalová; Mgr. Zuzana Žampachová; Mgr.
Baldrmannová; PaedDr. Hana Šmejkalová; PhDr. Alena Plšková; Mgr. et Mgr. Bc. Milada Krejčí

•

Předměty speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence (odborné sdělení a diskuse) –
Mgr. Jana Mrázková; PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.; doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Následně navazovaly workshopy na aktuální témata (Poradenská péče o cizince, Spolupráce PPP a SPC
v péči o klienty a spolupráce zařízení v péči o klienty s více druhy postižení, Spolupráce s OSPOD a PČR,
Doporučení pro vzdělávání žáků se SVP).
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Celostátní setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ v NÚV v Praze 28. 3. 2017.
•

Na setkání metodiků byly prezentovány hlavními metodiky projektu výsledky sběru dat ze šetření
jednotných pravidel v personální oblasti.

•

Hlavní metodici představili vedoucí pracovních týmů pro zpracování intervenčního standardu.

•

Na tomto setkání byla oznámena změna na pozici hlavního metodika pro SPC, místo Mgr. Jany
Mrázkové od 1. 4. 2017 nastoupil dr. Petr Petráš.

•

Metodikům byly prezentovány také výstupy z oblasti KA DVPP a byly představeny školy, které
jsou partnerem v projektu.

•

Dr. Zapletalová informovala metodiky o navrhovaných změnách v technické novele vyhlášky
č. 27/2016 Sb.

4. Řešení odborných úkolů projektu KIPR
Odborné oblasti, které byly řešeny:
1) Jednotná pravidla v personální oblasti (tzv. personální standard) – metodická síť pracovníků
ŠPZ se vyjádřila k již vytvořenému standardu, následně vyplnila dotazník, který mapoval situaci
v jednotlivých krajích, resp. zařízeních. Tato data byla analyzována s tím, že výstupy budou
použity pro potřeby MŠMT, ČŠI a další potřeby projektu. Bylo analyzováno zejména zastoupení
jednotlivých profesí v PPP a SPC, spolu s dalšími podklady budou data dále zpřesňována tak, aby
mohl být vytvořen model počtu pracovníků v kontextu objemu práce na 1 odborného pracovníka.
2) Problematické oblasti, které řeší ŠPZ v ČR v souvislosti se změnami školské legislativy po
1. 9. 2016. Podkladem pro tento obsah jsou jednak průběžné osobní formy komunikace mezi
hlavními metodiky SPC a PPP a metodiky krajskými, jednak materiály, které měli krajští metodici
zpracovat. Podklady jsou následující:
•

připomínky k vyhlášce č. 27/2016 Sb.,

•

připomínky k jednotlivým podpůrným opatřením,

•

připomínky k formuláři Doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, k diagnostickým kategoriím a číselníku.

Všechny připomínky byly zadány do všech krajů ČR a následně analyzovány. Návratnost
připomínek za SPC byla 100 %.
Část problematických oblastí byla řešena formou prezentace a následné diskuse na Celostátním
setkání (Snímky školy, Předměty speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, práce
s formulářem Doporučení pro vzdělávání žáků se sp. vzděl. potřebamí, k diagn. kat. a číselníku).
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3) Supervize – poptávka po službě supervize byla v krajích velmi rozdílná, mnozí pracovníci
poukazovali na časovou vytíženost, pro kterou teď nevidí prostor na realizaci supervize, jiní
pracovníci měli o její realizaci zájem. V průběhu diskuse s metodiky vyplynula potřeba přesněji
definovat obsah a rozsah supervize pro účely jejího poskytování v rámci projektu, včetně definice
procesu poskytování a zveřejnění seznamu supervizorů. V rámci metodické sítě se zjišťoval zájem
o supervizi, garantem této aktivity v rámci projektu je dr. Kalvinský.
4) Vzdělávací aktivity pro školy – vedoucí krajští metodici ve svých krajích zajišťovali realizaci
vzdělávacích aktivit pro školy. Zastoupení vzdělávacích aktivit bylo napříč kraji velmi rozdílné.
Někde byl problém zapojit lektory, kteří by byli ochotní vzdělávání realizovat, jinde lektoři narazili
na nezájem ze strany škol.
5) Jednotná pravidla v oblasti intervenční (intervenční standard) – došlo k definování pracovních
skupin a jejich vedoucích v rámci jednotlivých pédií.
Byly určeny koordinátorky všech prací za jednotlivé oblasti. Pro oblast SPC je koordinátorkou
Mgr. Lenka Motlová, která povede tyto vedoucí pracovních týmů:
•

mentální postižení: Mgr. Miloš Majer – metodik z Jihočeského kraje, SPC Strakonice,

•

více vad: Mgr. Jitka Jarmarová – metodička ze Zlínského kraje, SPC Kroměříž,

•

sluchové postižení: Mgr. Jana Barvíková – metodička z Moravskoslezského kraje, SPC
Ostrava,

•

PAS: Mgr. Zuzana Žampachová – metodička z Jihomoravského kraje, SPC Brno,

•

zrakové postižení:

Mgr. Petra Holá – metodička z Jihočeského kraje, SPC České

Budějovice,
•

vady řeči: Mgr. Renata Vrbová, Ph.D. – metodička z Olomouckého kraje, SPC Olomouc,

•

tělesné postižení: Mgr. Eva Čadová – metodička z Jihomoravského kraje, SPC Brno.

Pro oblast PPP je koordinátorkou doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.:
•

poruchy učení a chování – J. Novák, V. Brychtová, H. Plachtová, M. Švecová (HK),
Svozilová R. (KV), H. Rothová, H. Nováková (UK),

•

vzdělávání cizinců – Pražáková Věra (JM), S. Holá (HK), J. Maráková (Plzeň),

•

odlišné životní podmínky – I. Krabcová (HK), B. Pekařová (UK),

•

vzdělávání žáků s psych. dg – Pařenicová Zuzana (JM), J. Jebousková (HK), P. Gistrová,
B. Hylánová (UK),

•

školní zralost – Soňa Baldrmanová, M. Poláková (HK),

•

nadaní a mimořádně nadaní – M. Svobodová, I. Skalková, V. Čermáková (HK), V.Svoboda
(Plzeň), Tereza Beníšková (UK).
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Okomentoval(a): [u1]: V následující metodické zprávě
byla uvedena Mgr. Lenka Říhová - chyba, nebo se vdala? ☺

Aktivity metodické sítě v KA 3
•

Metodická síť připomínkovala návrh jednotných pravidel pro personální oblast.

•

V oblasti jednotných pravidel ŠPZ byl distribuován do metodické sítě dotazník pro personální
oblast. Za oblast SPC jej vyplnilo celkem 92 SPC, což je více než 80% návratnost ze všech
zřízených SPC. Na základě vyhodnocení a interpretace získaných dat byl navržen materiál, který
je výstupem v rámci KA 3 za toto období.

•

Pro oblast tvorby intervenčního standardu byly vytvořeny pracovní skupiny podle pedií včetně
vedoucích týmů a koordinátora prací na standardu;

Aktivity metodické sítě v KA 4
•

Podněty metodické sítě k technické novele vyhlášky č. 27/2016 Sb. s důrazem na zavádění
podpůrných opatření do praxe škol a školských poradenských zařízení.

•

Komentování jednotlivých podpůrných opatření z pohledu jejich realizace v praxi.

•

Popis zkušeností s využitím elektronického formuláře Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se SVP
ve škole pracovníky SPC v ČR.

Hlavní metodici v projektu KIPR:
PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.,
Mgr. Jana Mrázková, PaedDr. Petr Petráš,
PhDr. Jana Zapletalová (zastupující hlavního metodika pro PPP),
na zpracování se podílela doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
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