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Ing. Zuzana Žitná 
Hlavní manažer projektu  

Implementace Krajského akčního plánu I. v Karlovarském kraji 
 

Zástupce příjemce podpory v rámci OP VVV 
Výzva Implementace krajských akčních plánů I. 

 

 

Závěr z hodnocení Školské inkluzivní koncepce Karlovarského kraje  
 

Odborná platforma společného vzdělávání na základě posudků tří hodnotitelů a po jejich projednání dne  
24. 6. 2019 schválila s doporučeními předloženou Školskou inkluzivní koncepci Karlovarského kraje. Detailní 
hodnocení materiálu bylo dáno k dispozici hlavní manažerce projektu.  
 
Doporučení: 
 

1. Zpřehlednit strukturu dokumentu od vizí, přes dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle až po 
konkrétní opatření k jejich naplňování. Formulovat cíle a opatření tak, aby byly měřitelné a konkrétní. 

2. Datovou část koncepce v některých částech zredukovat co do množství tabulek (např. není třeba 
uvádět delší časový úsek než tři roky) a doplnit či upřesnit o informace, které chybějí. Zvážit umístění 
této části do přílohy dokumentu. 

3. Doplnit datovou část o shrnutí klíčových problémů identifikovaných v území, na které koncepce 
reaguje.  

4. Detailněji popsat procesy a zajištění naplňování koncepce (zodpovědnost, milníky naplňování 
opatření, termíny, způsob kontroly apod.).  

5. Zahrnout do koncepce konkrétní podporu školských poradenských zařízení (ŠPZ ) v oblasti identifikace 
nezdravotních překážek v učení (odlišné kulturní a jiné životní podmínky žáka) a včasné identifikace 
potřeb dětí s těmito speciálními vzdělávacími potřebami (včetně nalezení účinné spolupráce ŠPZ 
a zákonných zástupců dětí). 

 

Odborná platforma společného vzdělávání: 

a) očekává zprávu, jak bylo s doporučeními hodnotící komise Odborné platformy společného vzdělávání 

naloženo, 

b) žádá, aby dokument ŠIK Karlovarského kraje nebyl zveřejňován bez výše uvedených doporučení či bez jejich 

vypořádání. 
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V Praze dne 1. 7. 2019 

 

 

 

Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D.  

Projektový manažer   

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

 

Národní institut pro další vzdělávání 

Senovážné náměstí 872/25 

110 00 Praha 1 


