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NÁZEV: 
 

Doplnění Místního plánu inkluze 

 

ANOTACE: 
Vzhledem k postupnému naplňování stanovených cílů a postupnému ukončování spolupráce 
města s Agenturou pro sociální začleňování je potřebné aktualizovat Strategický plán sociálního 
začleňování vč. Místního plánu inkluze. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění Místního plánu inkluze o aktivitu 
Koordinátor inkluze ve škole, pro potřeby ZŠ Komenského 6. 
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Popis 

V rámci žádosti o podporu projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou bude do Místního plánu inkluze 

vložena aktivita „Koordinátor inkluze ve škole.“ Na základní škole Komenského 6 bude tuto funkci 

vykonávat stávající speciální pedagog, který ve škole dlouhodobě působí. Mzdové náklady jsou 

v dnešní době rozděleny mezi město (0,5 úvazku) a školu (0,5 úvazku). Prostřednictvím projektu 

může město získat dotaci na 0,5 úvazku., a to od 1. 2. 2019. Pracovník bude především 

poskytovat podporu pedagogickým pracovníkům formou konzultací v oblasti přípravy a vytvoření 

individuálního vzdělávacího plánu, či přípravy a průběžných úprav podmínek pro integraci žáků se 

zdravotním postižením. Dále bude poskytovat konzultace pedagogům a rodičům zaměřené na 

průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Průběžně bude komunikovat s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Bude poskytovat služby pro rodiče a pedagogické pracovníky školy. Bude koordinovat tvorbu 

zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve 

škole a sestavování prognóz včetně případného zavádění a uplatňování nových speciálně 

pedagogických metod. Pracovník úzce spolupracuje s koordinátorem inkluze pro obec.  

 
  



 

Geneze případu 

Město Žďár nad Sázavou mělo zájem řešit složitou situaci ve Žďáře nad Sázavou 3, proto podalo 
na konci roku 2015 přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Město bylo 
agenturou vybráno Agenturou ke spolupráci, proto se realizovaly další kroky. 

 Zastupitelstvo města dne 25. 2. 2016 schválilo toto usnesení: 

 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výsledcích Monitorovacího výboru 
 Agentury pro sociální začleňování o tom, že město Žďár nad Sázavou bylo vybráno ke 
 spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování do 4. vlny Koordinovaného přístupu k 
 sociálně vyloučeným lokalitám. 
 Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhlášené výběrové řízení na pozici „Manažer 
 Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou“. 
 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu, a to navýšením položky Místní správa - 
 limit osobních výdajů o částku ve výši 417 tis. Kč a limit věcných výdajů ve výši 61 tis. Kč 
 na pokrytí výdajů tohoto zaměstnance z rezervy rozpočtu Zastupitelstvo města schvaluje 
 Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR včetně 
 Prointegračních záměrů města Žďáru nad Sázavou. 
 
Tím byla zahájena vzájemná spolupráce mezi městem a Agenturou pro sociální začleňování. 
Agentura od února do června roku 2016 mapovala město, a zpracovávala Situační analýzu stavu 
vyloučení a jeho příčin. Tato analýza byla představena v srpnu a výstupy byly poskytnuty členům 
pracovních skupin, aby s nimi mohli pracovat při tvorbě Strategického plánu sociálního 
začleňování. 
 

 Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního plánu inkluze, byl dne 9. 11. 2016 

projednán v Komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní s tímto usnesením: 

 Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální se seznámila s prezentací Ing. Navrátilové 
 o Místním plánu inkluze, a doporučuje Radě města schválení Strategického plánu 
 sociálního začleňování a jeho části Místní plán inkluze. 

 Hlasováni: pro: 11 zdržel se: 0, proti: 0 
 

 Rada města schválila Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze na své 

54. schůzi konané 28. 11. 2016, a to usnesením (Usn. 859/2016/OS): 

 Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán 
 sociálního začleňování včetně Místního plánu inkluze, který je integrální přílohou 
 dokumentu. 

 Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze byl schválen Zastupitelstvem 

města na svém 18. zasedání konaném 15. 12. 2016, s tímto usnesením (18/2016/OS/3): 

 Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního 
 plánu inkluze, který je integrální přílohou dokumentu. 

 Hlasování: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0 

 
Schválením Strategického plánu sociálního začleňování společně s Místním plánem inkluze 
získalo město Žďár nad Sázavou možnost čerpat finanční prostředky v rámci Koordinovaného 
přístupu na aktivity v těchto dokumentech uvedené. V současné době jsou ve spolupráci s řediteli 
ZŠ, MŠ a odboru školství, kultury a sportu projekty, které mohou Místní plán inkluze Strategického 
plánu sociálního začleňování Žďáru nad Sázavou naplňovat. 

  



 

 Rada města schválila podání projektové žádosti na podporu inkluzivního vzdělávání na své 
62. schůzi konané 13. 3. 2017, a to usnesením (Usn. 990/2017/OS): 

 Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci vedoucí 
 k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci Operačního programu 
 Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 

 Zastupitelstvo města schválilo financování spoluúčasti projektu na svém 20. zasedání 

konaném 23. 3. 2017, a to usnesením (Usn. 20/2017/OS/21): 

 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti Města Žďár nad 
 Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu 
 sociálního začleňování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 Hlasování: pro: 21, proti: 0, zdržel se: 1 

 Doplnění Místního plánu inkluze bylo projednáno Radou města na 84. schůzi konané 26. 2. 

2018, a to následujícím usnesením (Usn. 1439/2018/OS): 

 Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit doplnění Místního 
 plánu inkluze o aktivitu Koordinátor inkluze ve škole, pro potřeby ZŠ Komenského 6. 

 Hlasování: pro:7, proti: 0, zdržel se: 0 

Návrh řešení 

schválit navrhované doplnění Místního plánu inkluze 
 
Varianty návrhu usnesení 

nejsou 
 
Doporučení předkladatele 

viz návrh usnesení 

Stanoviska  

Odbor sociální revizi podporuje. 

Odbor školství, kultury a sportu revizi podporuje. 
 


