
 

 

MAP Karlovarsko II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) 

Seminář pro členy Řídícího výboru 

Datum: 12. 5. 2021, od 14 h 

Místo: on line v Google Meet 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Cílová skupina: členové Řídícího výboru 

Cíl semináře: Poznatky odboru sociálního začleňování MMR v oblasti inkluzivního 

vzdělávání, přenositelnost poznatků na Karlovarsko, diskuze. 
 

Lektor: Mgr. Mikuláš Tichý 

Mgr. Mikuláš Tichý seznámil účastníky s daty, která se týkají předčasných odchodů ze 

vzdělávání a wellbeingu, a to včetně dopadů na výsledky vzdělávání. 

Byl vymezen pojem předčasných odchodů, tak že žák má splněnou povinnou devítiletou školní 

docházku, ale základní školu ukončí v 8. nebo 7. ročníku z důvodu opakování jednoho nebo 

dvou ročníků. Ohledně předčasných odchodů ze vzdělávání si nechalo Ministerstvo pro místní 

rozvoj zpracovat analýzu. ORP Karlovy Vary dosahuje v součtu průměrných ukazatelů 

v porovnání s údaji za celou ČR, ale území správního obvodu tohoto ORP je různorodé a situace 

se liší v K. Varech a okrajových částech území. V Karlovarském kraji dosahuje nejhorších 

hodnot ORP Aš. Do úvah je potřeba zahrnout také žáky, kteří navštěvují speciální školy. Tito 

žáci mají rovněž ztížené podmínky k dalšímu vzdělávání a uplatnění na trhu práce. 

Wellbeing je poměrně nové téma, covid doba je šancí, jak některé věci změnit. Rovněž byl pro 

pochopení souvislostí vymezen pojem wellbeing, ačkoliv neexistuje exaktní definice tohoto 

pojmu. Byla prezentována data z výzkumů ohledně wellbeingu a dopadu na vzdělávací 

výsledky žáků. Důležitou roli hraje rovněž přesvědčení učitele o schopnostech žáků, to má 

zásadní vliv na úspěšnost žáků. Zazněla také informace o Strategii vzdělávací politiky ČR do 

roku 2030+ a jejích opatřeních k podpoře wellbeingu na školách.  

V rámci diskuze se účastníci dotazovali na zdroj dat, která byla prezentována. Bylo domluveno, 

že členům Řídícího výboru bude zaslána prezentace s daty a zdroji. Jako jeden ze zdrojů 

souhrnných informací byly doporučeny prezentace z veletrhu Úspěch pro každého žáka 2021. 

Bylo řečeno, že prezentovaná data potvrzují pozorování z praxe. Další diskuze se týkala tématu 

supervize ve školství. 

 

 

Zapsaly: M. Hendrichová, M. Turková 

 

 


