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Závěr z hodnocení Školské inkluzivní koncepce Středočeského kraje  
 

Odborná platforma společného vzdělávání dne 19. 6. 2020 schválila s doporučeními předloženou 
Školskou inkluzivní koncepci Středočeského kraje.  
 
Na základě posudků tří hodnotitelů a po jejich projednání dne 30. 1. 2020 odborná platforma v první 
fázi neschválila předloženou Školskou inkluzivní koncepci Středočeského kraje. Detailní hodnocení 
materiálu bylo dáno k dispozici vedoucí projektu Krajský akční plán vzdělávání Mgr. Tereze 
Štvanové. Hodnotitelé konstatovali, že předložená koncepce obsahuje celkem obsáhlou popisnou 
část středního vzdělávání, chybí jí však relevantní informace související s problematikou jiných 
stupňů a inkluzivního vzdělávání vůbec. Předložený materiál se mohl stát základem pro vytvoření 
strategického dokumentu. Závěr z hodnocení vypracovaný Odbornou platformou společného 
vzdělávání 7. 2. 2020 obsahoval sedm specifických doporučení k úpravě textu. 
 
Odborná platforma společného vzdělávání v návaznosti na výše uvedené nabídla autorům Školské 
inkluzivní koncepce Středočeského kraje konzultace expertů a následně obdržela 18. 5. 2020 
upravený text Školské inkluzivní koncepce. Z přepracovaného materiálu byla patrná snaha tvůrců o 
vypořádání připomínek, z nichž většina byla zapracována. Vypořádání připomínek bylo hodnotiteli a 
členy Odborné platformy společného vzdělávání vyhodnoceno jako nedostatečné pouze ve dvou 
vzájemně provázaných bodech.  
 
Dne 10. 6. 2020 obdržela Odborná platforma společného vzdělávání vyšší verzi Školské inkluzivní 
koncepce Středočeského kraje, jež reflektovala zbylá doporučení. Jejich zapracování bylo hodnotiteli 
posouzeno jako dostatečné. Na tomto základě byl materiál schválen s doporučeními, která se kraj 
rozhodl doplnit a implementovat v průběhu dalšího období. Jde o tato doporučení: 

 zapojení zástupců MŠ a MAP pro oblast předškolního vzdělávání do jednání pracovní skupiny 
při plánování, realizaci a vyhodnocení koncepce ŠIKK, 

 zpracování analýzy pro oblast předškolního vzdělávání v rámci KAP II, 
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 kontinuální vytěžování aktuálních dat Agentury pro sociální začleňování, MAS, ČŠI a dalších 
subjektů pro průběžné vyhodnocování inkluzivního vzdělávání napříč cílovými skupinami 
v kraji. 

 
V návaznosti na výše uvedené by odborná platforma uvítala zprávu, jak bylo s doporučeními 
naloženo, a také, jakmile to bude relevantní, informaci o průběžném naplňování a implementaci 
koncepce. 
 
 
 
 
 
Mgr. Vladislav Günter  
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