
 

 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

 
Workshop s rodiči se uskutečnil v prostorách základní školy 
Kamenná stezka, která od září 2018 otevřela první třídu 
s programem Začít spolu.  
 
Záměr otevřít na ZŠ Kamenná stezka třídu vzdělávající děti 
v tomto otevřeném metodickém modelu vznikl z iniciativy 
rodičů již na jaře 2017. Škola v době před zápisem do 
prvních ročníků pořádá Kurz Začít spolu pro předškolní děti a 
jejich rodiče. Cílem kurzu je představení principů programu 
Začít spolu a setkání dětí a rodičů s budoucími pedagogy a 
dalšími odborníky. 
 
Ve spolupráci s vedením ZŠ Kamenná jsme již v roce 2019 
vstoupili do příprav kurzu Začít spolu a uspořádali dva 
workshopy pro rodiče. V roce 2020 v této aktivitě 
pokračujeme.  
 
V rámci workshopu diskutovali rodiče, pedagogové a další 
odborníci o inovativních metodách ve vzdělávání (zejména o 
programu Začít spolu) v souvislosti s inkluzivním 
vzděláváním. Začít spolu představuje otevřený didaktický 
systém, který umožňuje každé škole i každému učiteli 
přizpůsobit si jeho podobu tak, aby vyhovoval potřebám 
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Zaměření/téma vzdělávací akce 
Workshop s rodiči – Začít spolu: představení a diskuze o 
programu v souvislosti s rozvojem inkluzivního vzdělávání 
 

Stanovený cíl vzdělávací akce 

Představit účastníkům principy programu Začít spolu. 
Zapojit rodiče do diskuze o kvalitě inkluzivního vzdělávání. 
Ukázat program Začít spolu jako model umožňující společné 
vzdělávání. 

Cílová skupina Rodiče předškolních dětí 

Počet účastníků 14 (dle prezenční listiny) 

Termín zpracování hodnotící zprávy 
(ne dříve než 3 měsíce od realizace 
vzdělávací akce) 

17. 7. 2020 



 

 

konkrétních dětí. Začít spolu klade důraz na individuální 
přístup k dítěti, umožňuje inkluzi dětí se speciálními 
potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými 
poruchami, dětí s postižením, ale i děti z menšin). 
 
Pro rodiče jsme připravili několik diskuzních a dalších aktivit, 
jejichž záměrem bylo podpořit je ve vyjádření jejich 
očekávání či obav a dalších postojů týkajících se jejich dětí a 
nástupu do školy.  
 

Popis přínosů pro cílovou skupinu 
ve vazbě na tvorbu MAP 

 
Téma inkluze je pro ZŠ Kamenná stezka velmi aktuální. 
Škola se již dlouhodobě potýká se špatnou pověstí, kterou 
způsobuje skladba žáků. Přibližně jednu třetinu tvoří děti 
romské národnosti nebo děti jinak sociálně znevýhodněné.  
Program Začít spolu je určen pro všechny děti bez rozdílu. 
Neselektuje děti z různých sociálních prostředí, je otevřen 
všem, kteří se ztotožní s jeho principy.  
 
Workshop otevírá téma vzdělávání znevýhodněných dětí 
v běžných školách široké veřejnosti. Diskuze rodičů, 
pedagogů a dalších odborníků umožní lépe rozumět 
potřebám této cílové skupiny.  
. 

Popis dopadů pro cílovou skupinu ve 
vazbě na tvorbu MAP 

 

Vznik inovativních tříd, ve kterých jsou děti vzdělávány podle 

jiných principů a metod, není novinkou. Poptávka po jiném 

vzdělávání ze strany rodičů se jeví jako velmi aktuální a 

žádaná. Věříme, že program Začít spolu přivede na ZŠ 

Kamenná stezka rodiče dětí nejenom ze spádové oblasti (tj. 

děti s potřebou podpůrných opatření), ale i rodiče dětí, kteří 

mají zájem o inovativní způsob výuky, které na jiné státní 

škole v Kutné Hoře a blízkém okolí nenajdou 
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