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úvOdem

vážené čtenářky,  
vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vás srdeč-
ně pozdravila a představila 
krátce další číslo našeho ino-
vačního newsletteru. 
v kontextu příchodu velké-
ho počtu uprchlíků vyžadují 
otázky (ne)dostupnosti byd-
lení, podpory zaměstnanosti 
nebo prevence předčas-

ných odchodů ze vzdělávání naši neutuchající pozornost, přičemž 
současně akcentují ty problémy a úkoly, které v této oblasti řešíme 
dlouhodobě. právě o některých krocích, které jsme ve spolupráci 
s našimi partnery v rámci realizace projektu „Agentura pro sociál-
ní začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, 
reg. č. Cz.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191 (dále jen „projekt“), 
v těchto tématech udělali, se můžete dočíst v tomto čísle. 
dále se v něm můžete začíst do dalšího dílu volné série textů  
odborného garanta projektu miloslava macely o financování sociál-
ního začleňování. představujeme také poslední aktivity  
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v projektu „inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vy-
loučenými lokalitami“, který jsme úspěšně k 30. dubnu 2022 ukon-
čili nebo krátké prezentace aktivit na podporu vzdělávání žáků ze 
sociálně vyloučeného prostředí.
pro příští měsíce jsme pro vás připravili mj. cyklus workshopů za-
měřený na dostupné zdroje informací o sociálně vyloučených loka-
litách, bytové nouzi a dalších tématech. workshopy se budou konat 
naživo s možností bezprostřední diskuze mezi účastníky.
přeji všem inspirativní čtení a v neposlední řadě hodně sil pro zvlád-
nutí všech výzev, kterým v oblasti sociálního začleňování aktuálně 
čelíme.

srdečně zdraví
markéta benešová 
pověřená vedením odboru pro sociální začleňování
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z prOJektu
aneb co se nám společnými silami v projektu 
daří, na čem pracujeme a co připravujeme dál

v libereCkém krAJi se 
upírá pOzOrnOst zeJménA 
k dluhOvé prOblemAtiCe 
A bydlení

v libereckém kraji je aktuálně v procesu schvalování 
zjednodušená grafická verze strategie sociálního začleňování 
libereckého kraje 2021+.  
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neJdůležitěJší 
sdělení 
z půvOdníhO 
200stránkOvéhO 
dOkumentu 
v někOlikA 
infOgrAfikáCh
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Jak budeme sledovat 
naplňování strategie?

do monitoringu a eVaLuace budou 
zapoJeni VŠichni aktéři. Jak Se daří 

Strategii napLŇoVat, budeme hodnotit 
periodicky. hodnotící ukazateLe budou 

SoučáStí akčních pLánů. 

obce

kraj

evaluaceaktéři, kteří pracují  
s cílovou skupinou

3

bezpečí  
a zdraVí

bydLení

1 bezpečná komunita: podpora dobrého 
sousedství, občanského soužití 
a komunitního života v kraji

4 zajištění asistence a prevence ztráty 
bydlení (sociální práce a sociální služby)

2 bezpečné a kvalitní prostředí pro rodinu: 
zajištění podmínek pro fungování rodin, 
volný čas dětí a mládeže a kulturní vyžití 
sociálně vyloučených osob v kraji

5 koordinace aktérů v oblasti sociálního 
bydlení

3 kvalitní život pro jednotlivce: podpora 
zdraví sociálně vyloučených osob v kraji 
v souvislosti se sportem a zdravým 
životním stylem

6 podpora rozšiřování a dostupnosti 
bytového fondu

podporu, pomoc a ochranu potřebuJí děti, 
doSpěLí i Senioři. probLémy Je potřeba neJen 
řeŠit, aLe také Jim předcházet. poStupuJeme 

koordinoVaně a koncepčně. Snažíme Se 
tak předcházet SociáLnímu VyLoučení 

a SnižoVat dopady VyLoučení V žiVotě těch 
neJohroženěJŠích.

Jaké máme cíle?

1

Jaká je situace 
v Libereckém kraji?

Vycházíme z dat o míře chudoby, 
potížích S bydLením, nezaměStnanoSti, 

zadLuženoSti a Výpadcích ze VzděLáVání. 

*  čísla zachycují situaci lidí, o kterých víme. pravděpodobně se jich však s těmito 
problémy potýká ještě víc.

** odhadem

V průměrném měsíci roku 
2019 bylo vyplaceno 2 623 
příspěvků na živobytí, přičemž 
jedna dávka v průměru 
odpovídá dvěma osobám 
v hmotné nouzi.

5 200 Lidí
V chudobě*

podle zprávy o vyloučení 
z bydlení bylo v roce 2018 
v Libereckém kraji 4 727 lidí 
vyloučeno z bydlení, tj. bez 
střechy, v azylovém domě či 
v bytové nouzi. z toho 1 252 
byly děti. 

4 727 Lidí
VyLoučeno 
z bydLení**

počet nezaopatřených dětí 
v okruzích Spo u příspěvku na 
živobytí v červnu 2021.

2 244 dětí
V chudobě*

počet nezaměstnaných 
nad 6 měsíců v evidenci Úp 
v průměrném měsíci roku 
2019.

3 039 Lidí
VyLoučeno 

z trhu práce*

V roce 2020 ukončilo zŠ 
bez dosaženého základního 
vzdělání 187 dětí. každý rok 
je to přibližně 200 dětí.

187 dětí
předčaSně 

odeŠLo ze zŠ počet lidí v exekuci v roce 
2020, z toho 7 787 lidí 
bylo zatíženo 10ti a více 
exekucemi.

36 583 Lidí
V eXekuci

počet evidovaných uchazečů 
o zaměstnání ve věku 15–19 
let k 1. 1. 2021.

519 mLadých 
Lidí mimo 
VzděLání 

i zaměStnání*

4 879 Lidí
V SociáLně 
VyLoučené 

LokaLitě

1

Strategie sociálního 
začleňování Libereckého 
kraje 2021+

Vize SoLidárního příStupu 
a koncepční pomoci SociáLně 

VyLoučeným Lidem při náVratu 
do SpoLečnoSti pro roky 

2021–2025
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https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/SZLK_info_p%C5%99ip..pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/SZLK_info_p%C5%99ip..pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/SZLK_info_p%C5%99ip..pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/SZLK_info_p%C5%99ip..pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/SZLK_info_p%C5%99ip..pdf
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pracovní skupina pro sociální začleňování a zaměstnanost 

pod regionální stálou konferencí libereckého kraje chystá 
zakázku na mapování a vyhodnocení oddlužení v rámci akce 
milostivé léto. to proto, aby se mohli relevantní aktéři lépe 
připravit na podzim 2022, kdy by se měla oddlužovací akce 
opakovat. smyslem šetření, které proběhne mezi obcemi a klí-
čovými aktéry v libereckém kraji, je blíže popsat, zda a jak se 
informace o možnostech oddlužení dostávaly k cílové skupi-
ně, kdo ze zadlužených tuto šanci nejvíce využil, či jaké byly 
největší limity tohoto programu. se zjištěnými informacemi 
bude následně pracovat krajský mikrotým zaměřený na dluho-
vou problematiku, aby se podařilo při podzimním běhu milos-
tivého léta co nejvíce využít potenciálu této akce. zadlužení je 
významným problémem obyvatel libereckého kraje – v roce 
2020 zde bylo až  36 583 lidí v exekuci. k celkovému vyhod-
nocení akce milostivé léto doporučujeme článek institutu pre-
vence a řešení předlužení. 

téma dostupného bydlení, které liberecký kraj řeší  
dlouhodobě, se nyní stává ještě palčivější v souvislosti s pří-
chodem válečných uprchlíků z ukrajiny do čr. s ohledem na 
urgentnost situace věnujeme dostupnosti bydlení další set- 
kání pracovní skupiny. v souvislosti se strategií sociálního 
začleňování libereckého kraje pro období 2021+ bude také 
zřízena samostatná krajská platforma pro sociální bydlení. 
bez adekvátních kapacit v bydlení, zmapovaných na úrovni 
kraje, se nejen při integraci ukrajinských uprchlíků neobejde-
me. v tomto směru liberecký kraj naváže na výzkumné šet-
ření, které v roce 2020 provedl lukáš průcha ve spolupráci 
s kolegy z regionálního centra střed Asz. kvantitativní sběr 
dat v oblasti bydlení na úrovni obcí libereckého kraje proběhl 
za finanční podpory regionální stálé konference libereckého 
kraje iii. šetření se zúčastnilo 152 obcí (70,7 % všech obcí 
v libereckém kraji), což reprezentuje 407 905 obyvatel, tedy 
91,9 % všech obyvatel kraje. díky tomuto průzkumu má již 
nyní liberecký kraj přesnou představu o velikosti bytového 
fondu na úrovni obcí. A také ví, kolik obcí má zpracována  

https://www.institut-predluzeni.cz/novinky/vysledky-milostiveho-leta-jsou-uspechem-53/
https://www.institut-predluzeni.cz/novinky/vysledky-milostiveho-leta-jsou-uspechem-53/
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1089688/2021-01-15%2014:07:49.000000
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1089688/2021-01-15%2014:07:49.000000
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pravidla na přidělování bytů, i kolik je zde ubytoven zřizova-
ných obcemi. díky těmto datům bude nyní nastavování dal-
ších opatření a strategií pro oblast podpory bydlení jednoduš-
ší a hlavně přesnější. v rámci plánované platformy pro sociální 
bydlení bude docházet k výměně zkušeností mezi všemi ak-
téry v kraji, vzájemné inspiraci a předávání informací o nových 
trendech v této oblasti. klíčovým vodítkem v tomto bude kraj-
ská strategie sociálního začleňování, která se dotýká začleňo-
vání nejohroženějších obyvatel. Jako zdroj inspirace poslouží 
také nová publikace pAQ research: integrace ukrajinských 
uprchlíků v čr 2022+. důstojné bydlení je jednou z hlavních 
podmínek úspěšné integrace. dalšími ukazateli jsou možnosti 
zaměstnání, či dostupnost sociální a zdravotní péče, včetně 
školských zařízení.  

pracovní skupina se zabývala také zásadním tématem za-
městnanosti a zaměstnávání obtížně zaměstnatelných osob 
na volném či chráněném trhu práce. smyslem je posilovat síť 
zaměstnanosti pro podporu zaměstnávání osob dlouhodobě 
nezaměstnaných a zvlášť ohrožených na trhu práce, včetně 
mladých lidí, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávání, skrze 
veřejně prospěšné práce jakožto časově omezené pracovní 
příležitosti nabízené obcemi. za tím účelem se zintenzivní 
spolupráce s paktem zaměstnanosti a krajským ředitelstvím 
úřadu práce. 
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2. Bydlení 

Autoři: Daniel Prokop, Matyáš Levinský (oba PAQ Research), Gabriela 
Lazárková, Alexandre Reznikow (oba České priority) 

Přispěvatelé a konzultanti 

2.1. Executive summary 

V oblasti bydlení po konzultaci s experty počítáme, že v rámci dvou scénářů (postupný 
příchod 300 až 500 tisíc uprchlíků) si maximálně ⅓ příchozích zajistí dostatečně kvalitní 
dlouhodobější ubytování přes existující ukrajinskou diasporu komerčně či bez asistence 
(tedy mimo ubytovny a zcela nevyhovující přeplněné nájmy). Za těchto podmínek to 
znamená řešit krátkodobě bydlení pro 165 až 330 tisíc uprchlíků, tedy zhruba pro 55 až 110 
tisíc domácností (předpoklad tří členů). Při předpokládaném setrvání ⅔ pak pro 110 až 220 
tisíc uprchlíků, respektive 35 až 70 tisíc domácností dlouhodobě.    

Hlavními riziky neřešené otázky bydlení je přechod rodin s dětmi do ubytoven a jiných 
nevyhovujících forem bydlení vč. bezdomovectví; tlak na okamžitý zisk agenturní / 
prekarizované / low-skilled či i pololegální formy práce, posílení závislosti na  
zprostředkovatelích těchto prací a nevyužití potenciálu kvalifikací pracovníků z Ukrajiny; 
vysoká mobilita rodin a koncentrace v místech nízkokvalifikované práce, která povede  
k prostorovému a sociálnímu vyloučení; a dlouhodobě pak také všechny dopady 
tohoto  vyloučení na horší začlenění do vzdělávání, zdravotní stav a v dalších oblastech. 

Úkolem opatření bydlení je uvolnění maximálního množství dočasných ubytovacích 
kapacit a posílení nabídky a dostupnosti nájemního bydlení a dalších forem bydlení  
ve středně a dlouhodobém měřítku, a to pro ukrajinské uprchlíky i další zranitelnou českou 
populaci.    

Obecně doporučujeme regionálně delegovat odpovědnosti a finance – tedy například 
definovat očekávané kapacity, které mají zajistit kraje a jim podřízené celky, a vyčlenit jim 
na to finance.  

Okamžitá opatření – mobilizace rychle dostupných forem dočasného bydlení 

V mobilizaci okamžitých kapacit je třeba počítat s vyšší finanční náročností a řídit pořadí 
těchto kapacit tak, aby nejvíce nevyhovující a poškozující formy bydlení (např. masové 
bydlení ve stanových táborech) přišly na řadu jako poslední a na co nejkratší dobu. 
Doporučujeme: 
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1. Předpoklady 
úspěšné integrace 

Autoři: Daniel Prokop (PAQ Research), Ladislav Frühauf, Monika Jirotka (oba 
České priority), Jakub Backa  

Přispěvatelé a konzultanti 

1.1. Dlouhodobé a komplexní zaměření 
integrace 

V naší studii vycházíme z předpokladu, že většina uprchlíků, kteří v Česku zůstanou v řádu 
měsíců, zde může zůstat dlouhodobě. Toto očekávání je založeno na studii předchozích 
uprchlických vln (70 % uprchlíků zůstává v hostitelských zemích 10 a více let), ničivém 
průběhu konfliktu na Ukrajině i faktu rozsáhlé ukrajinské diaspory v ČR. Dlouhodobější 
setrvání předpokládáme u nízkého i vysokého migračního scénáře (300, respektive 500 tisíc 
uprchlíků) s tím, že u vyšších scénářů předpokládáme nutnost relokace v rámci EU. 

Z těchto předpokladů, zkušeností z postupů během minulých zahraničních uprchlických vln 
i rozhovorů s experty vycházejí některá obecná doporučení v hlavních principech integrace: 

/ 1 / Nesoustředit se primárně na redukci prvotních veřejných nákladů. Kromě etické 
pochybnosti je třeba vnímat, že dlouhodobé společenské náklady a přínosy přijetí 
uprchlíků z Ukrajiny závisí na kvalitě jejich integrace do české ekonomiky  
a vzdělávání a ty násobně překračují možné vstupní náklady na zajištění bydlení, 
asistenci na trhu práce či ve vzdělávání. 

/ 2 / Vyčlenit ve všech hlavních oblastech dostatečné prostředky na integraci uprchlíků. 
Analýzy předchozí integrace uprchlíků v Evropě ukazují, že čím kvalitnější začlenění 
do společnosti proběhne, tím vyšší je návratnost ve střednědobém  
a dlouhodobém horizontu pro hostitelskou zemi a její ekonomiku. Jen rozdíl  
na odvedených sociálních a zdravotních odvodech a daních určený budoucí výší  
a legalitou příjmů může činit zhruba 10 miliard korun ročně u 100 tisíc 
pracujících2 a další přínosy – využití kvalifikací pro konkurenceschopnost 
ekonomiky, vyrovnání stárnutí populace, přínosy druhé generace dobře 
vzdělaných imigrantů – jsou ještě mnohonásobně vyšší. 

 
2  Modelový příklad rozdílu mezi odvody a daněmi z průměrné mzdy a minimální mzdy či částečně 
zdaněné činnosti. 

 

Integrace 
ukrajinských 
uprchlíků v ČR 
2022+  
 
/ Bydlení, trh práce, vzdělávání 
 
  

   

pAQ reseArCh: 
integrACe 
ukrAJinskýCh 
uprChlíků v čr 2022+

https://www.paqresearch.cz/post/integrace-ukrajinskych-uprchl%C3%ADku-v-cr-2022
https://www.paqresearch.cz/post/integrace-ukrajinskych-uprchl%C3%ADku-v-cr-2022
https://www.paqresearch.cz/post/integrace-ukrajinskych-uprchl%C3%ADku-v-cr-2022
https://www.paqresearch.cz/post/integrace-ukrajinskych-uprchl%C3%ADku-v-cr-2022
https://www.paqresearch.cz/post/integrace-ukrajinskych-uprchl%C3%ADku-v-cr-2022
https://www.paqresearch.cz/post/integrace-ukrajinskych-uprchl%C3%ADku-v-cr-2022
https://www.paqresearch.cz/post/integrace-ukrajinskych-uprchl%C3%ADku-v-cr-2022
https://www.paqresearch.cz/post/integrace-ukrajinskych-uprchl%C3%ADku-v-cr-2022


8

O
lo

m
ou

ck
ý 

kr
aj

nAdále pOdpOruJeme 
OlOmOuCký krAJ v řešení 
dluhOvé prOblemAtiky 

Cílem naší spolupráce s Olomouckým krajem je vytvořit 
návrhový dokument, který bude zaměřen na možné druhy 
podpory dluhového poradenství v kraji. v rámci sběru dat 
a potřeb obcí jsme se zapojili do informačních seminářů, 
které organizuje kraj spolu s člověkem v tísni. průběžně tak 
seznamujeme zástupce samospráv a územních celků s vý-
sledky dotazníkového šetření „intervence v oblasti předlužení 
klientů sociálních služeb a dluhových poraden v Olomouckém 
kraji“. O identifikovaných problémech s nimi zároveň vedeme 
diskuze a sbíráme jejich potřeby a podněty, jak by jim kraj 
v oblasti sociálního začleňování mohl pomoci. dvě inspira-
tivní a milá setkání již proběhla (22. března v horním újezdě 
a 12. dubna v prostějově) a několik dalších se ještě do konce 
června uskuteční. 

v králOvéhrAdeCkém 
krAJi A v ChOmutOvě stále 
řešíme dOstupné bydlení

v královéhradeckém kraji ověřujeme potřeby obcí v ob-
lasti investičních záměrů orientovaných na dostupné bydlení. 
nejčastějšími tématy jsou zmírnění limitu veřejné podpory 
(de minimis), rozšíření podmínek pro čerpání finančních pro-
středků ze státního fondu podpory investic (sfpi) a možnos-
ti financování stavebních prací v objektech, které nejsou ve 
vlastnictví obcí. 

možnosti zmírnění limitu veřejné podpory, s výchozí před-
stavou zvýšení limitu o 30 %, ověřujeme v institucích eu. kr

ál
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O optimalizaci podmínek sfpi jednáme s pracovníky fon-
du a s partnery projektu – se zástupci obcí v královéhradec-
kém kraji, se zástupci Ciri a se zástupci města Chomutov.  

financování stavebních prací v objektech, které nejsou ve 
vlastnictví obcí, bylo předmětem březnové online diskuze, ke 
které se připojilo cca 40 účastníků. toto téma je právně slo-
žité a v samosprávách obcí bývá tabuizované. důvodem jsou 
oprávněné obavy z trestněprávní odpovědnosti. v konfliktu 
s těmito obavami se samosprávy dostávají do situací, ve kte-
rých se „investice do cizího majetku“ jeví jako nutné pro za-
bezpečení některé z důležitých funkcí obce. pro takové přípa-
dy se snažíme najít a ověřit právně bezpečný rámec, v kterém 
by toto financování bylo možné.   

v Chomutově probíhá dílčí část projektu hodnotící ukon-
čenou bezdoplatkovou zónu a v dubnu byla zahájena další 
fáze zaměřená na experimentální kategorizaci bytů. 

v kArlOvArském krAJi 
prOběhlO někOlik AkCí 
A pOkrAčuJe mApOvání 
kApACit krAJskéhO úřAdu

dne 16. 2. 2022 proběhl v krajském úřadu seminář na 
téma „komunitní práce pohledem kraje“. bc. peter hančin 
z krajského úřadu moravskoslezského kraje sdílel své zkuše-
nosti z desetiletého budování sítě služeb poskytujících ko-
munitní práci. hovořil o koordinační roli kraje, o vzniku centra 
metodické podpory a realizaci vlastních krajských dotačních 
titulů. 

dne 28. 3. 2022 jsme představili metodiky projektu inklu-
zivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými 
lokalitami. krajští pracovníci, zástupci poskytovatelů služeb 
a pracovníci škol se mohli seznámit s obsahem metodik,  ka
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https://www.google.com/url?q=https://komunitniprace.msk.cz/centrum-metodicke-podpory/&sa=D&source=docs&ust=1649250769411200&usg=AOvVaw0LR-K4XVWnLuvcY0mNmnQm
https://www.google.com/url?q=https://komunitniprace.msk.cz/centrum-metodicke-podpory/&sa=D&source=docs&ust=1649250769411200&usg=AOvVaw0LR-K4XVWnLuvcY0mNmnQm
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-9250/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-9250/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-socialne-vyloucenymi-lokalitami/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-socialne-vyloucenymi-lokalitami/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-socialne-vyloucenymi-lokalitami/
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klíčovými doporučeními a příklady dobré praxe. více informací 
o metodikách najdete dále v sekci z Agentury.

dne 19. 4. 2022 se uskutečnilo setkání pro pracovníky 
krajského úřadu v karlových varech. hlavním tématem byly 
předčasné odchody ze škol a jejich pojetí ze strany mpsv 
a mšmt. dále jsme představili výzkumy Asz na téma odchodů 
ze zš, přestupů na sš a podpůrných opatření.

nadále vedeme individuální rozhovory s pracovníky kraj-
ského úřadu o obsahu jejich agend, které se týkají oblasti 
sociálního začleňování. Cílem je, aby se jejich činnosti zby-
tečně nepřekrývaly. společně tak definujeme, které oblasti 
jsou pokryté a kterým je potřeba věnovat pozornost. tyto 
podklady budou využity při tvorbě krajské strategie sociální-
ho začleňování. 

v čísleCh: děti OhrOžené 
sOCiálním vylOučením 
A škOlním neúspěChem

v rámci spolupráce s platformou pro rovné příležitosti 
ve vzdělávání nAkAp libereckého kraje jsme identifikovali 
základní datové ukazatele pro předčasné odchody ze vzdě-
lávání v kontextu socio-ekonomického znevýhodnění. tyto 
ukazatele mohou sloužit k prvnímu pohledu do situace  

kOmunitní práCe pOmáhá 
lidem pOmOCi si vlAstními 
silAmi. zde nAJdete 
pOtřebné infOrmACe.

https://komunitniprace.msk.cz/centrum-metodicke-podpory/
https://komunitniprace.msk.cz/centrum-metodicke-podpory/
https://komunitniprace.msk.cz/centrum-metodicke-podpory/
https://komunitniprace.msk.cz/centrum-metodicke-podpory/
https://komunitniprace.msk.cz/centrum-metodicke-podpory/
https://komunitniprace.msk.cz/centrum-metodicke-podpory/
https://komunitniprace.msk.cz/centrum-metodicke-podpory/
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v území  a poukázat na oblasti, které se jeví jako problema-
tičtější a vyžadují naši pozornost, ať už za účelem dalšího 
zkoumání nebo při nastavování intervencí. v další fázi mohou 
ukazatele napomoci sledovat vývoj a trendy, a to jak v čase, 
tak při porovnání jednotlivých území. Je však třeba brát v po-
taz, že pro komplexní zhodnocení dopadů intervencí je nutné 
nastavovat další indikátory v souvislosti s konkrétními cíli a ve 
spolupráci se všemi zapojenými aktéry.

záklAdní dAtOvé ukAzAtele:
 · předčasné odchody – počet žáků, kteří ukončí docházku 

do základní školy bez dokončeného základního stupně 
vzdělání;

 · počet žáků opakujících ročník a zvlášť počet žáků opakují-
cích 1. ročník zš;

 · počet dětí zapsaných v mš podle věku;
 · počet nezaopatřených dětí v hmotné nouzi – tj. počet dětí 

v okruzích spO u příspěvku na živobytí;
 · počet nezaměstnaných v evidenci úp ve věku 15–18 let.

počet předčasných odchodů vyjadřuje asi nejjednodu-
šeji důsledky školního neúspěchu v období povinné školní 
docházky. počet žáků opakujících ročník potom dává mož-
nost problém zaznamenat dříve, než se projeví naplno ve 
svém důsledku. ukazatel počtu žáků opakujících 1. ročník zš 
ilustruje rozsah nerovností na startovní čáře školní docházky. 
rozdíly v počtu dětí zapsaných v mateřské škole podle věku 
v území poukazují na to, do jaké míry rodiny využívají před-
školní vzdělávání jako přípravu na základní vzdělávání. v logice 
socio-ekonomických determinantů školní úspěšnosti počet 
nezaopatřených dětí v hmotné nouzi vyjadřuje minimální 
velikost potenciální cílové skupiny pro podporu dětí v jejich 
rozvoji. A počet nezaměstnaných v evidenci úřadu práce ve 
věku 15–18 let představuje předpokládané dopady školního 
neúspěchu – je to údaj o skupině mladých lidí bez zaměstnání 
a mimo vzdělávání. 
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grAf 1: vývOJ pOčtu předčAsnýCh OdChOdů ze zš — běžné třídy 
— libereCký krAJ

grAf 2: vývOJ pOdílu předčAsnýCh OdChOdů ze zš — běžné třídy 
— libereCký krAJ

grAf 3: vývOJ pOčtu žáků OpAkuJíCíCh rOčník — běžné třídy zš — 
libereCký krAJ
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grAf 4: vývOJ pOčtu žáků OpAkuJíCíCh 1. rOčník zš — libereCký 
krAJ

grAf 5: pOčty dětí v hmOtné nOuzi v Orp libereCkéhO krAJe — 
pOčet nezAOpAtřenýCh dětí dO 15-ti let věku v OkruzíCh spO 
u příspěvků nA živObytí vyplACenýCh zA červen 2021

grAf 6: vývOJ pOčtu uChAzečů O zAměstnání 15—18 let pO 
OkreseCh — libereCký krAJ
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mApA 1: pOčet dětí ve věku 3—4 rOky zApsAnýCh v mš nA 1000 
dětí dAnéhO věku v sO Orp, 2018/2019

mApA 2: pOčet dětí ve věku 4—5 let zApsAnýCh v mš nA 1000 dětí 
dAnéhO věku v sO Orp, 2018/2019

zdroj: rejstřík mšmt — statistický výkaz s 1-01 o mš, čsú

zdroj: rejstřík mšmt — statistický výkaz s 1-01 o mš, čsú

poznámka: Odlišná škála obou kartogramů vyplývá z odlišné hladiny, na které se hodnoty pohybují. 
tuto skutečnost je třeba brát v úvahu i při jejich vzájemném porovnání.
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uspOřádAli Jsme setkání 
pArtnerů k témAtu práCe 
s infOrmACemi

dne 31. 3. 2022 proběhlo setkání partnerů projektu 
s názvem „informovaný kraj jako aktér změny“. Cílem diskuzí 
a prezentací bylo sdílet zkušenosti z krajů při práci s informa-
cemi při sociálním začleňování. za náš projektový tým jsme 
shrnuli výstupy dosavadních diskuzí k rolím kraje v sociálním 
začleňování a k monitoringu intervencí sociálního začleňo-
vání. svůj příspěvek přednesla také expertka Agentury pro 
oblast sociálních služeb Jana Chovancová. zástupci partnerů 
projektu přispěli svými zkušenostmi se získáváním informací 
relevantních pro sociální začleňování a jejich využitím v praxi. 
marcela erbenová z člověka v tísni prezentovala práci mobil-
ního týmu v Olomouckém kraji; Jana černá z krajského úřadu 
libereckého kraje se ve své prezentaci zabývala daty k pre-
venci předčasných odchodů ze vzdělávání, a tereza pásková 
z krajského úřadu karlovarského kraje hovořila o analýzách, 
výzkumech a statistikách k přestupkům, kriminalitě, pocito-
vým mapám a průzkumům pocitu bezpečí. za královéhradec-
ký kraj proběhly tři prezentace – tomáš merta z Ciri 

výše uvádíme datové ukazatele v kontextu situace v libe-
reckém kraji. první čtyři grafy týkající se předčasných odcho-
dů a opakování ročníků jsou zde uvedené jako příklad sledo-
vání vývoje jevu v čase; počet dětí v hmotné nouzi je zobrazen 
jako porovnání výskytu jevu v území; vývoj počtu nezaměst-
naných mladých lidí ve věku 15–18 let je potom zobrazen jako 
kombinace předchozích dvou pohledů, tj. porovnání výskytu 
v území ve dvou časových okamžicích. k počtu dětí zapsaných 
v mš podle věku doporučujeme analýzu od Oddělení evaluací 
mpsv z roku 2020. 
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představil datový portál královéhradeckého kraje; Jiří zeman 
z krajského úřadu se zaměřil na to, jak v kraji probíhají prů-
zkumy potřebnosti sociálních služeb, a pohled krajského ko-
ordinátora na praxi ve sběru dat pro úřad vlády zprostředkoval 
Jiří svěrák.

na březnové setkání partnerů navážeme workshopovým 
cyklem „práce s informacemi při sociálním začleňování“. šest 
navazujících workshopů se uskuteční prezenčně v prostorách 
Akademie veřejného investování mmr v praze. registrace na 
workshopový cyklus již byly uzavřeny. 

Workshopový cyklus 
už běží a volná místa 
nejsou. ale tady 
najdete výstupy: WWW.
socialni-zaclenovani.cz/
Workshopovycyklus/

https://www.datakhk.cz/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/WS-cyklus_pozvanka.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/WS-cyklus_pozvanka.pdf
http://www.socialni-zaclenovani.cz/workshopovycyklus/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/workshopovycyklus/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/workshopovycyklus/
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inisz internetový 
newsletter inovací 
v sociálním 
začleňování

zAuJAlO
nás

nOvá zprávA ChArity čr 
O trhu práCe v sOuvislOsti 
s ChudObOu, prekArizACí, 
zAdluženOstí A sOCiálním 
pOdnikáním

Oficiální statistiky 
nezachycují plnou míru 
„chudoby pracujících“, 
(angl. zkratka iwp,  
„in-work at-risk-of- 
-poverty rate“), protože 
nezohledňují exekuce, 
tedy srážky ze mzdy. 

v únoru vyšla nejnovější ze série zpráv 
o chudobě Caritas CAres, jež je založená na 
zkušenostech pracovníků sociálních služeb. 
tematické zprávy vychází jednou za dva roky. 
Aktuální zpráva má název „vstřícnější pra-
covní trh: Jistota, že nikdo nezůstane stra-
nou“ a jejím tématem je inkluzivní pracovní 
trh a sociální ekonomika jako součást sociál-
ních modelů různých evropských států. 

zpráva je založena na datech eurostatu 
o vývoji míry nezaměstnanosti u různých 
skupin obyvatel čr dle věku a pohlaví, včet-
ně srovnání se zeměmi eu. eurostatem uvá-
děná míra nezaměstnanosti cca 3 %  
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a podobně nízká míra ohrožení chudobou pracujících je dle autorů 
ve skutečnosti pravděpodobně vyšší, pokud zohledníme počet lidí 
v exekuci – ve statistikách eurostatu totiž nefigurují srážky ze mzdy 
(za účelem splátky dluhu). Chudoba pracujících (tzv. „in-work at- 
-risk-of-poverty rate“, zkratka iwp) tak nejspíše ohrožuje více lidí, 
než oficiální statistiky naznačují.  

mezi další výzvy na českém pracovním trhu zpráva řadí: ohrožení 
určitých skupin na pracovním trhu (lidé nízkokvalifikovaní, starší, se 
zp); vylučování lidí z pracovního trhu (lidé dlouhodobě nezaměst-
naní, předlužení, romové, obyvatelé svl); a pracovní vykořisťování 
a zneužívání, týkající se především pracovních migrantů.  

součástí zprávy jsou také výsledky vlastního výběrového šetření 
provedeného mezi více než 500 zástupci sociálních služeb Charity 
čr. průzkum byl realizován během třech týdnů v březnu a dubnu 
2021 a zjišťoval hlavní problémy, s nimiž se potýkali klienti sociál-
ních služeb během pandemie Covid-19. za nejzávažnější respon-
denti označili tyto problémy (tyto reportovalo nad 25 % respon-
dentů — zástupců soc. služeb Charity čr):  sociální izolace, vznik 
či prohloubení psychických obtíží, zhoršení fyzického zdraví, nedo-
stupnost úřadů.

zpráva se dále věnuje tématu sociálního podnikání. poukazuje 
na problémy a výzvy, s nimiž se sociální podnikání potýká v rovině 
obecné i ve vztahu k pandemii Covid-19, a zmiňuje vybrané příklady 
dobré praxe charitních sociálních podniků v různých částech čr. 

závěr zprávy tvoří sada doporučení vytvořených na základě roz-
boru politických opatření ve vztahu k zaměstnanosti na úrovni států 
i eu. zpráva vyšla v české a anglické verzi, obě jsou ke stažení na 
webu Charity čr. 

nOvá zprávA O ChudObě 
„vstříCněJší prACOvní trh: 
JistOtA, že nikdO nezůstAne 
strAnOu“
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nastavení systému sociálních dávek, které nutí 
osoby k práci mimo formální rámec (viz kapitola 
1.1.2). Na eliminaci neformální ekonomiky cílí 
konkrétní legislativa a přijatá opatření. Jedná 
se např. o přijetí zákona o EET, centrální evi-
denci účtů, působení vládního útvaru Daňová 
kobra či novelu insolvenčního zákona. Jako 
prostředek k odstranění nelegální práce jsou 
zavedeny finanční sankce pro pracovníka 

i zaměstnavatele. Tyto sankce však neřeší 
příčiny, které vedou osoby k práci mimo řádné 
pracovněprávní vztahy, a nevytváří podmínky 
pro přesun této pracovní síly na formální pra-
covní trh..

Další klíčovou otázkou je výše minimální mzdy, 
která je nezbytná k zajištění důstojných pracov-
ních a životních podmínek, předcházení chu-
době pracujících a omezení prekérních forem 
práce. Aktuální výše minimální mzdy v České 
republice není přiměřená. Česká republika patří 
mezi šest členských států EU, jejichž minimální 
mzda je nižší než polovina mediánu výdělků 
(Eurostat, 2021b). Minimální mzda v České 
republice pro rok 2021 činí cca 586 eur, resp. 
15 200 Kč (poznámka české redakce: Zpráva 
Caritas CARES byla finalizována před zvýšením 
minimální mzdy na 16 200 Kč, ke kterému došlo 
k 1.  1.  2021) a podle Charity Česká republika 
nelze považovat tuto částku za důstojnou. 
Před několika lety definovala skupina českých 
odborníků pojem nazvaný „minimální důstojná 
mzda“ (MDW). MDW je vymezena jako „odmě-
na za standardní osmihodinovou pracovní 
dobu, která poskytuje pracovníkům a jejich 
domácnostem přiměřené finanční prostředky 
pro život, který je většinou společnosti vnímán 
jako základní“ (Minimální důstojná mzda, 2021). 
Pro rok 2020 byla MDW vypočtena na 1 250 EUR 
(32 438 Kč), což je mnohem více než 60 % me -
diánu mzdy, který by měl obecně představovat 
mzdu, jež „umožňuje samostatně žijícímu pra-
covníkovi pracujícímu na plný úvazek vyhnout 
se životu v chudobě bez spoléhání se na státní 
příspěvky“ (EMPL, 2020).

K zajištění přiměřenější úrovně minimální mzdy 
v celé Evropě by mohla napomoci evropská 
směrnice7 vztahující se k zásadě č. 6 (Odměňo-
vání) evropského pilíře sociálních práv. Avšak 
vzhledem k tomu, že směrnice nestanovuje 

7 EUROPEAN COMMISSION. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on 
Adequate minimum wages in the European Union. Brussels, 28.10.2020 COM(2020) 682 final.

zvýšení minimální mzdy v jednotlivých člen-
ských státech, ale spíše společný rámec pro 
minimální standardy v celé EU, Charita Česká 
republika se nedomnívá, že by současný návrh 
směrnice vedl k výraznější podpoře inkluze na 
českém trhu práce. Charita Česká republika by 
uvítala takový návrh směrnice, který by stanovil 
minimální mzdu nad hranicí chudoby.

Charita Česká republika zároveň podporuje 
zvýšení mezd sociálních pracovníků a pracov-
níků v sociálních službách. Sociální sektor je 
velmi feminizovaný (Kodinská, 2021) a zároveň 
zde působí velký počet zaměstnanců. Zvýšení 
zaručené mzdy by tak přispělo ke snížení rozdílů 
v odměňování žen a mužů a ke snížení chu-
doby žen. Poskytovatelé sociálních služeb však 
zároveň potřebují stabilní a včasné financování 
ze strany státu, aby bylo zvýšení mezd možné. 
Proto je nutné legislativně zakotvit pro všechny 
sociální služby jednotné mandatorní financová-
ní. Současně je nutné nastavit stabilní podporu 
i pro sociální podniky, neboť nedávný výzkum 
ukázal, že zvýšení minimální mzdy je sociálními 
podnikateli vnímáno jako rizikový faktor (Kročil, 
2021: 51).

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je 
v České republice udávána poměrně nízká míra 
šedé ekonomiky. To však neznamená, že této 
oblasti není třeba věnovat pozornost. Vzhledem 
k pandemii lze očekávat nárůst šedé ekonomiky. 
Klíčovými faktory, které vedou lidi k setrvání 
v šedé ekonomice a pobírání sociálních dávek, 
jsou v ČR: nízká minimální mzda, předluženost 
a nastavení systému exekucí a insolvencí a také 

Foto: Azylový dům pro matky s dětmi v tísni v Prachaticích. Autor snímku: Jakub Žák
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O Charitě Česká republika

Foto: Azylový dům pro matky s dětmi v tísni a volnočasové aktivity  
pro děti FCH Kralupy nad Vltavou. Autor snímku: Lubomír Kotek

Kontakty

Kontaktní osoba: Tomáš Nyč
Funkce: analytik pro sociální oblast
E-mail: tomas.nyc@charita.cz
Telefon: +420 734 681 129
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Zpráva Caritas CARES 
za rok 2021 pro Českou republiku

VSTŘÍCNĚJŠÍ PRACOVNÍ TRH:  
JISTOTA, ŽE NIKDO NEZŮSTANE 
STRANOU
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https://www.charita.cz/res/archive/031/003955.pdf?seek=1645018079
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mpsv pOřádá kOnferenCi 
k témAtu bydlení A hOusing 
first

zAmyšlení nAd veřeJnými 
rOzpOčty v kOnteXtu 
sOCiálníhO zAčleňOvání

ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s platformou 
pro sociální bydlení zvou na konferenci „housing first a budoucnost 
sociálního bydlení v čr“. Akce se uskuteční 23. a 24. května 2022 
v Akademii veřejného investování mmr v praze (pařížská 4).

program nabídne zkušenosti realizátorů projektů housing first 
i závěrečné výsledky těchto projektů. zazní také zkušenosti se so-
ciálním bydlením v zahraničí. na konferenci bude také představena 
nová výzva na bydlení financovaná z Operačního programu zaměst-
nanost plus (Opz+). A účastníci se mohou těšit i na večerní hudební 
program.

přesný program, odkaz na registrační formulář a další detaily 
budou zveřejněny na stránkách mpsv. konference bude přenášena 
také online. 

v minulém newsletteru jsem publikoval 
údaje o celkových výdajích veřejných rozpo-
čtů v oblasti sociálního začleňování a pří-
slibil jsem podrobnější informace v dalších 
vydáních. zde tedy jsou. prvním tématem 
je financování sociální práce vykonávané 
územními samosprávami. komplikova-
nost českého systému lze demonstrovat 
na skutečnosti, že v rámci jednoho úřadu 
(či dokonce odboru) působí sociální 

český systém je 
komplikovaný. sociální 
pracovníci působí 
v rámci jednoho úřadu 
ve třech právních 
režimech. 

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novinky/437-konference-housing-first-a-budoucnost-socialniho-bydleni-v-cr
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pracovníci ve třech právních režimech (zákony o sociálních služ-
bách, o pomoci v hmotné nouzi, o sociálně-právní ochraně dětí). to 
se promítá do způsobu financování, vykazování výkonů a podobně. 
zatímco ostatní agendy vykonávané obcemi a kraji v přenesené 
působnosti jsou financovány souhrnným příspěvkem na výkon 
státní správy, výsadou sociální oblasti jsou samostatné účelové 
dotace. 

činnost cca 1 400 sociálních pracovníků místních úřadů za-
jišťuje příspěvek mpsv určený „na výkon sociální práce s výjimkou 
agendy sociálně-právní ochrany dětí“. podle tabulky 1 se jeho objem 
v letech 2019–2021 pohyboval mezi 400,0 mil. až 487,5 mil. kč. 
většina prostředků (v průměru 84 %) směřuje k obecním úřadům 
obcí s rozšířenou působností, obce s pověřenými úřady se na celko-
vé sumě příspěvku podílejí cca 12 % a kraje necelými 4 %.  

Cílovými skupinami sociální práce obcí nejsou jen osoby ohrožené 
sociálním vyloučením. výkazy evidují přes 400 tisíc klientů. problém 
je, že jednotlivé cílové skupiny se prolínají a jejich četnost nelze zjis-
tit prostým součtem (jedna osoba či rodina je započítána ve více 
kategoriích). velkou skupinu klientů představují osoby se zdravot-
ním znevýhodněním nebo senioři. druhou tvoří lidé, kteří se potýkají 
s problémy typickými pro sociální vyloučení: nejisté či neadekvátní 
bydlení (včetně bezdomovectví), neschopnost splácet závazky a po-
hledávky, nezaměstnanost, ohrožení rizikovým způsobem života. 
podle údajů z výkazu o výkonu sociální práce jsou tyto dvě skupiny 
zhruba stejně početné. do celkových nákladů veřejných rozpočtů na 
sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením tak lze 
započítat cca 50 % státní dotace. 

tAbulkA 1: příspěvek nA výkOn sOCiální práCe 
v leteCh 2019 Až 2021 (v tisíCíCh kč).

příjemce 2019 2020 2021

kraj 14 881,99 14 999,99 18 099,99

Obec s rozšířenou působností 338 046,88 334 999,90 408 499,90

Obec s pověřeným úřadem 47 070,97 49 999,94 60 899,93

Celkem 399 999,84 399 999,83 487 499,82
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dalším transferem je příspěvek na výkon sociálně-právní ochra-
ny dětí, zavedený v roce 2007. ten je však určen pouze pro obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností. v letech 2019 až 2021 se po-
hyboval v rozmezí od 1 463,3 tis. kč do 1 680,0 tis. kč. podle údajů 
z roku 2019 je naprostá většina dotace (92,49 %) využívána na krytí 
osobních nákladů více než 2 600 sociálních pracovníků. (Oproti roku 
2013 se personální kapacity této agendy zvýšily o 120 %!) činnost 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí lze rozdělit do několika hlavních 
okruhů. první z nich je práce s ohroženými dětmi včetně některých 
preventivních aktivit a sociální kurately pro děti a mládež. další 
agendou je náhradní rodinná péče. třetí oblastí je opatrovnictví, 
zpravidla zastupování dětí v právních sporech mezi rodiči (rozvo-
dová řízení atd.). do oblasti sociálního začleňování lze zahrnout 
činnosti spadající do prvního ze jmenovaných okruhů. z tabulky 2 
je zřejmé, že podle výkazu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
představují sociální kurátoři pro děti a mládež 21,5 % personálního 
obsazení orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Agenda 2020 podíl v %

kurátoři pro děti a mládež 580 21,5

náhradní rodinná péče 749 27,8

Ochrana týraných a zneužívaných dětí 330 12,2

Ostatní agendy 1 037 38,5

Celkem 2 696 100,0

tAbulkA 2: pOčet sOCiálníCh prACOvníků 
pOvěřenýCh ObeCníCh úřAdů A ObeCníCh úřAdů 
ObCí s rOzšířenOu půsObnOstí nA úseku sOCiálně-
-právní OChrAny dětí v rOCe 2020.

k tomu je možno připočíst i cca polovinu zaměstnanců vykonávají-
cích další agendy s výjimkou náhradní rodinné péče. Celkový podíl 
činnosti související s cílovou skupinou sociálního začleňování lze tím-
to způsobem odhadnout na 46,8 % výkonů orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí. ve finančním vyjádření jde o částku od 684 mil. kč do 
786 mil. kč v letech 2019 až 2021 (viz tabulku 3). 
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v případě krajských úřadů je agenda sociálně-právní ochrany dětí 
financována prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy. Ana-
lýza mpsv z roku 2019 vyčíslila na základě podkladů od regionálních 
samospráv náklady krajů a hlavního města prahy na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí za rok 2018 na 97 365 tis. kč. dotace 
mpsv na výkon sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí po-
krývají jen část nákladů územních samospráv spojených s výkonem 
těchto agend. Co se týče oblasti sociálně-právní ochrany dětí, mpsv 
odhaduje, že výše spoluúčasti obcí na financování této agendy se 
v roce 2018 pohybovala v rozmezí od 323 mil. kč do 598 mil. kč (to 
znamená mezi 18 % až 29 % celkových nákladů).

Celkové výdaje na sociální práci (včetně spoluúčasti samospráv) 
tak dosahují cca 2,5 mld. kč ročně. financování činností souvise-
jící se sociálním začleňováním lze odhadnout na zhruba 50 % této 
sumy. 

 miloslav macela,  odborný garant

mApA vzdělávACíhO  
ne/úspěChu pOukAzuJe 
nA velké nerOvnOsti

nová analýza společnosti pAQ research uka-
zuje, jak je (ne)úspěch dětí ve škole podmí-
něn zázemím, ve kterém žijí. děti rodičů, kteří 
např. řeší problémy s exekucemi nebo bytovou 
nouzí, mají často špatné školní výsledky.  

2019 2020 2021

Obec s rozšířenou působností 1 463 339,45 1 574 045,55  1 680 000,00

z toho výkony zaměřené na cílovou skupinu 
sociálního začleňování 684 842,83 736 653,29 786 240,00

tAbulkA 3: dOtACe nA výkOn sOCiálně-právní 
OChrAny dětí v leteCh 2019 Až 2021 (v tis. kč).

paradoxně školy 
s nejpotřebnějšími 
žáky jen těžko shání 
podporu.
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výzkumníci dále upozorňují na to, že školy v regionech, ve kterých je 
špatná socio-ekonomická situace, dosahují na nižší finanční pod-
poru než školy v prosperujících oblastech. v české republice tak 
dochází k paradoxu – čím větší pomoc dítě od školy potřebuje, tím 
obtížněji se škola dostává k potřebným prostředkům. 
na webu www.mapavzdelavani.cz jsou k dispozici všechny datasety, 
mapy a grafy ke stažení. 

nA interAktivní mApě 
si můžete zObrAzit 
výsledky AnAlýzy prO 
JednOtlivé ObCe A pOdle 
čtyř výzkumnýCh Otázek 

www.mapavzdelavani.cz
ttps://www.mapavzdelavani.cz
https://www.mapavzdelavani.cz
https://www.mapavzdelavani.cz
https://www.mapavzdelavani.cz
https://www.mapavzdelavani.cz
https://www.mapavzdelavani.cz
https://www.mapavzdelavani.cz
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inisz internetový 
newsletter inovací 
v sociálním 
začleňování

inspirACe
nAtOčili Jsme videO- 
-rOzhOvOry s lidmi, kteří 
pOmáhAJí dětem OhrOženým 
škOlním neúspěChem

v návaznosti na listopadové setkání partnerů projektu jsme připra-
vili sérii krátkých video-rozhovorů, abychom přispěli k přenosu dob-
ré praxe v podpoře dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdě-
lávání. můžete se tak podívat, jak se s pomocí organizace Aufori, učí 
celá rodina; jak dětem ohroženým školním neúspěchem pomáhá 
magistrát města Chomutov či jakou podporu v této oblasti poskytu-
je mAs hradecký venkov. rozhovory vedla odborná konzultantka pro 
předčasné odchody ze vzdělávání lenka svobodová. 

s pOmOCí lenky 
mAtOuškOvé 
(vlevO) se učí Celá 
rOdinA.

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/1_Aufori-o.-p.-s..mp4
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/1_Aufori-o.-p.-s..mp4
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/1_Aufori-o.-p.-s..mp4
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/1_Aufori-o.-p.-s..mp4
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/1_Aufori-o.-p.-s..mp4
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/1_Aufori-o.-p.-s..mp4
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/1_Aufori-o.-p.-s..mp4
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JAnA merglOvá 
z ChOmutOvskéhO 
mAgistrátu stAví 
mOsty mezi škOlOu 
A rOdinOu.

evA vAšákOvá 
A lenkA tiChá 

dělAJí kOmunitní 
sOCiální práCi nA 

venkOvě. 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/magistrat-mesta-chomutova/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/hradecky-venkov-o-p-s/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/magistrat-mesta-chomutova/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/magistrat-mesta-chomutova/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/magistrat-mesta-chomutova/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/magistrat-mesta-chomutova/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/magistrat-mesta-chomutova/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/magistrat-mesta-chomutova/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/hradecky-venkov-o-p-s/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/hradecky-venkov-o-p-s/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/hradecky-venkov-o-p-s/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/hradecky-venkov-o-p-s/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/hradecky-venkov-o-p-s/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/hradecky-venkov-o-p-s/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/magistrat-mesta-chomutova/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/hradecky-venkov-o-p-s/


26 z Agentury

internetový 
newsletter inovací 
v sociálním 
začleňování

prOJekt ikv dOběhl úspěšně  
dO finále

závěrečnou online konferencí 23. 2. 2022 se uzavřel projekt „inklu-
zivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, 
reg. č. Cz.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 financovaný evropským 
sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj 
a vzdělávání. na akci s názvem „Cesty k inkluzi: systémová podpora obcí 
při rozvoji kvalitního vzdělávání“ byly představeny výstupy klíčových ak-
tivit, jejich realizace a dílčí dopady do území. Cílem konference bylo skr-
ze sdílení výsledků a příkladů dobré praxe propojit jak relevantní odbor-
níky na místní, regionální i státní úrovni, tak i členy odborného panelu. 
více informací o konferenci včetně videozáznamů naleznete zde. 

vyšly dvě nOvé metOdiky 
prO pOdpOru inkluzivníhO 
A kvAlitníhO vzdělávání

na konci března vyšla metodika rozvoje inkluzivního a kvalitního 
vzdělávání v obcích, která se týká hlavně činnosti zřizovatelů škol,  
a metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na 
místní úrovni, který je založený na příkladech dobré praxe a nabízí pohle-
dy jednotlivých škol. materiály se tedy do jisté míry doplňují a je vhodné 
pracovat s oběma dohromady. 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/cesty-k-inkluzi/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/predstavujeme-metodiku-rozvoje-inkluzivniho-a-kvalitniho-vzdelavani-v-obcich/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/predstavujeme-metodiku-rozvoje-inkluzivniho-a-kvalitniho-vzdelavani-v-obcich/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/predstavujeme-metodicky-manual-pro-rozvoj-inkluzivniho-a-kvalitniho-vzdelavani-na-mistni-urovni/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/predstavujeme-metodicky-manual-pro-rozvoj-inkluzivniho-a-kvalitniho-vzdelavani-na-mistni-urovni/
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„metodika rozvoje inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích“ je 
členěna do pěti obsahových celků. vychází z poznatků, které Asz získala 
při realizaci projektu „inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se so-
ciálně vyloučenými lokalitami“. rozvíjí myšlenku řízení škol, resp. vzdě-
lávání na regionální úrovni. „region“ však metodika striktně nedefinuje 
a rozumí jím především samosprávné územní celky v roli zřizovatelů škol, 
zejména pak větší obce iii. stupně (Orp), které zřizují několik základních 
a mateřských škol. základní principy, které jsou v metodice popsané, ale 
mohou využít i menší Orp, případně naopak i kraje či další subjekty, kte-
ré se do vzdělávací sítě zapojují.

„metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání 
na místní úrovni“ v úvodu stručně popisuje obecné principy, na nichž 
lze stavět rozvoj kvality vzdělávání v jednotlivých školách a lokalitách 
a následně je ilustruje na konkrétních příkladech dobré praxe. praktické 
příklady pokrývají škálu od přípravy na předškolní vzdělávání po ukon-
čování základního vzdělávání. čtenáři zde najdou příklady aktivit škol 
a školských zařízení, ale i aktivity měst, neziskových organizací a dalších 
aktérů ve vzdělávání.

Obě publikace vznikly v rámci projektu „inkluzivní a kvalitní vzdělá-
vání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu  
Cz.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 financovaného evropským  
sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj 
a vzdělávání a jsou volně ke stažení na stránkách Agentury. 
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Bližší posouzení umožňují u  těchto výsledků činnosti ve výchovných předmětech, v projektech 
a aktivitách vyžadující samostatnost, sebeřízení, vlastní volbu postupu či tématu, spolupráci ve 
skupinách, řešení reálných (nesimulovaných) problémů. Ukazovat na ně mohou zapojení žáků 
do mimoškolních aktivit, jejich zájmy, postoje k  různým rizikovým či problematickým jevům 
ve společnosti, portfolia aktivit žáků a iniciativy, se kterými žáci přichází. Je možné porovnání 
výsledků žáků s  kompetencemi a  průřezovými tématy podle kurikula, posouzení umožňují 
i některé testy zaměřené na kompetence. Přínosné je mapování toho, jaké aktivity škola realizuje 
pro rozvoj těchto výsledků žáků a jak se v těchto aktivitách žákům daří.

Škola utváří vztah ke vzdělávání u žáků: v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 
vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy [MŠMT], 2021) jej odráží klíčová 
kompetence k  učení. Mimo konkrétních dovedností v  oblasti učení rozvíjí i  postoj žáka 
ke vzdělávání, resp. přeneseně k řešení životních situací pomocí rozvoje vědění a dovedností. 
Uvádíme zde tuto oblast jmenovitě vzhledem k  tomu, jak výraznou hodnotu představuje. 
Velký vliv na vztah ke vzdělávání má rodina, přístup pedagogů a školy je však také významný 
(Zíková et al., 2011; Felcmanová et al., 2015).

Poukazovat na vztah ke vzdělávání mohou dotazníková šetření mezi žáky zaměřená na klima 
školy, vztah k  předmětům, hodnocení pedagogů. Naznačuje jej aspirace žáků ve školní práci 
a v přechodu na další stupně vzdělávání, úzkosti a obavy spjaté se vzděláváním, rozsah absencí 
(skrytá a neomluvená absence i nemocnost), mimoškolní činnost a zájmy žáků apod. Významné 
jsou i poznatky pedagogů, kteří se žáky pracují.

Při posouzení uvedených výsledků vzdělávání se často pracuje se srovnáním vůči ostatním 
ve skupině žáků, tříd či škol, ve smyslu umístění v pořadí např. od nejslabšího po nejlepšího   
– tzn. výsledky vyjádřenými relativním pořadím.

Příkladem relativního hodnocení jsou percentil průměrného výsledku žáků ve třídě 
v didaktickém testu v porovnání s ostatními třídami testovanými v ČR, pořadí žáka podle počtu 
získaných bodů v testu u všech žáků jeho ročníku, pořadí podle průměrů známek ve skupině 
žáků apod.

Představme si špičkový sportovní tým – všichni jeho hráči jsou nadprůměrně dobří, přesto lze 
zpravidla určit hráče v  týmu, kteří zrovna mají lepší či horší formu. Pouze relativní výsledky 
ve smyslu „patří k nejslabším“ by v tomto případě byly zavádějící a je vhodné posoudit i absolutní 
úroveň výsledků, a to ověřením vůči nějakému standardu. Zdánlivě horší umístění v relativním 
hodnocení může být přijatelné, jestliže byly dosaženy cíle popsané standardem. Nepříznivý je až 
moment, kdy nejsou výsledky dobré relativně (patří mezi nejméně úspěšné ve skupině), ale také 
absolutně (výsledky se neblíží dosažení výstupů, které jsou předpokládány standardem).8
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Cíl publikace

Aktivity projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami 
mají za cíl vytvářet podmínky pro rozvoj a dlouhodobé udržení činností podporujících kvalitu 
a inkluzivitu vzdělávání v obcích a městech, které navázaly spolupráci s Odborem pro sociální 
začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Kvalita vzdělávání je však téma podstatné 
i  mimo tyto lokality  – pro všechny, kdo vnímají vzdělávání jako významný prvek podpory 
sociální mobility, rozvíjející zásadně možnosti životního uplatnění jedince v naší společnosti. 
Zajištění dobré kvality vzdělávání napříč vzdělávacím systémem úzce souvisí s plnohodnotným 
naplněním práva na vzdělání a rovným přístupem ve vzdělávání.

V textu hovoříme o kvalitním vzdělávání. Vnímavost k osobitosti „charakteristik, zájmů, schopností 
a učebních potřeb“ každého dítěte a snaha naplnit při vzdělávání v místě bydliště co nejlépe z nich 
vyplývající potřeby  – proinkluzivní přístup  – je samozřejmou součástí kvalitního vzdělávání 
(UNESCO, 1994, viii; viz také Tannenbergerová, 2016).

Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a  kvalitního vzdělávání na místní úrovni nejprve 
stručně popisuje obecné principy, na kterých lze stavět rozvoj kvality vzdělávání v jednotlivých 
školách a  lokalitách, a  ty poté ilustruje konkrétními příklady dobré praxe. Ty jsme volili 
v rozpětí od přípravy na předškolní vzdělávání po konec základního vzdělávání. Popisují nejen 
činnost škol a  školských zařízení, ale také aktivity měst, neziskových organizací a  dalších  
aktérů ve vzdělávání. Zaměřujeme se zde zejména na jednotlivé školy a menší lokality, protože 
řízení rozvoje většího počtu škol popisuje Rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích 
(Beňák et al., 2021), která je dalším metodickým výstupem našeho projektu.

Tuto příručku mohou ve své práci využít ředitelky a ředitelé škol a školských zařízení, zřizovatelé 
škol, učitelé, speciální pedagogové, psychologové a další pracovníci, kteří pomáhají zajišťovat 
kvalitu vzdělávání ve školách a jednotlivých obcích. Uživateli budou i pracovníci Odboru pro 
sociální začleňování MMR ČR, kteří působí ve školství.

První kapitola publikace nejprve uvádí, jaké výsledky a charakteristiky činnosti jsou typické pro 
kvalitní školy. Poté zařazené tabulky umožňují orientační (sebe)hodnocení školy. Na rozdíl od 
běžně dostupných zdrojů, orientovaných výlučně na popis dobré kvality, zmiňujeme i některé 
podoby činnosti školy, které nejsou ideální. Nastavený postup hodnocení umožňuje hodnotit 
z  perspektivy čtenáře, nebo využít názor více osob. Výstupem hodnocení je upozornění 
na  oblasti, které naznačují příležitost ke zlepšení, a  dále identifikace oblastí, kde hodnocení 
nasvědčuje dobré či výborné činnosti školy.

Publikace poté popisuje doporučení k  rozvoji kvality školy. Jsou uvedeny kroky, které k  této 
agendě neodmyslitelně patří (např.  evaluace školy, stanovení a  ověření cílů, zohlednění role 
učitelů a vedení školy v dosažení kvality). Zdůrazňujeme též význam postojů – s čím ke změnám 

PRO ROZVOJ INKLUZIVNÍHO  
A KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
NA MÍSTNÍ ÚROVNI

METODICKÝ MANUÁL

PRINCIPY A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
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JAKÉ JSOU KOMPETENCE OBCE V ROLI ZŘIZOVATELE

Cílem této kapitoly je představit postavení zřizovatele škol v  rámci vzdělávacího systému ČR 
a legislativní úpravu kompetencí zřizovatele. S ohledem na zaměření tohoto dokumentu se bude 
věnovat výhradně pozici obce v roli zřizovatele, nikoliv všem zřizovatelským subjektům.

1.1  Legislativní rámec

Přestože může vznikat dojem, že je vzdělávací systém ryze vnitrostátní záležitostí každého 
státu, řada smluv uzavřených na půdě OSN i  Rady Evropy 1 zaručuje právo na vzdělání. Tyto 
smlouvy přitom neobsahují požadavky na konkrétní podobu procesu vzdělávání, ale garanci 
výsledku (např.  všichni obyvatelé mají alespoň základní vzdělání) a  podmínky jeho dosažení 
(např. bezplatnost základního vzdělání, dostupnost v místě bydliště, právo na vzdělání v jazyce 
národnostní menšiny  apod.). Rostoucí důraz je přitom kladen na právo na vzdělání každého 
dítěte podle jeho vlastního vzdělávacího potenciálu.

Každý stát je přitom odpovědný nejen za realizaci práva na vzdělání jako naplňování své vzdělávací 
politiky, ale i za celou škálu dalších agend, které se ve vzdělávacím systému vyskytují a realizaci 
práva na vzdělání ovlivňují.

Vliv struktury veřejné správy na realizaci vzdělávací politiky

Jak obecní, tak krajská samospráva mají školským zákonem (zákon č.  561/2004 Sb., zákon 
o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání) jednoznačně 
určenou svou samostatnou působnost i  výkon státní správy v  přenesené působnosti. Podle 
školského zákona do samostatné působnosti spadá zřizování a správa škol na obecní, krajské 
i  celostátní úrovni, do výkonu státní správy v  přenesené působnosti pak spadá agenda 
finančního zajištění poskytování veřejné služby vzdělávání a  agenda statistického zjišťování 
(§ 183 školského zákona).

Pro systém veřejné správy v České republice je příznačná i vysoká míra decentralizace: obce 
v rámci samostatné působnosti nejsou ve své roli zřizovatele podřízeny žádnému nadřazenému 
samosprávnému orgánu (kraji). V  případě samosprávných orgánů totiž mezi kraji a  obcemi 
neexistuje obecně vztah nadřízenosti a  podřízenosti. Struktura a  organizace veřejné správy 

 1 Ze smluv uzavřených na půdě OSN mj.  Mezinárodní pakt o  hospodářských, sociálních a  kulturních právech (vyhláška 
č. 120/1976 Sb.), Úmluva o právech dítěte (sdělení č. 104/1991 Sb.) nebo Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 
(sdělení č. 10/2010 Sb. m. s.), ze smluv Rady Evropy např. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení 
č. 209/1992 Sb.) či Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (sdělení č. 96/1998 Sb.).

1.
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Reálným řešením slabých míst vzdělávacího systému není návrat k  centralizovanému řízení 
a odebírání kompetencí školám a zřizovatelům, ale spíše podpora a pomoc ve snaze o efektivní 
řízení, které zajistí potřebné podmínky a podporu pro všechny aktéry tak, aby získali dostatek 
informací, měli důvěru v systém i sami v sebe a byli ochotní vzájemně komunikovat a spolupracovat. 
(Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, MŠMT, 2020, s. 58)

Tato metodika vychází z  poznatků, které Odbor (Agentura) pro sociální začleňování 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR nabyl v  průběhu realizace projektu Inkluzivní a  kvalitní 
vzdělávání v  územích se sociálně vyloučenými lokalitami.  Metodika rozvíjí myšlenku řízení 
škol, resp. vzdělávání na regionální úrovni. „Region“ přitom striktně nevymezuje, rozumí jím 
však především samosprávné územní celky v roli zřizovatelů škol, zejména pak větší obce III. 
stupně (ORP), které zřizují několik základních a mateřských škol. Základní principy popsané 
v metodice ale mohou využít i menší ORP, případně naopak i kraje či další subjekty, které se do 
vzdělávací sítě zapojují.

Co metodika představuje

Kvalitní vzdělávání dostupné všem lze definovat jako stav, kdy má rodič jistotu, že na kterékoli 
mateřské a  základní škole dostane dítě odpovídající podporu k  rozvoji svého potenciálu 
a  talentu. Dosažení srovnatelného standardu kvality škol ale významně ovlivňují podmínky 
jednotlivých škol, například zastoupení žáků vyžadujících zvýšenou podporu ve vzdělávání. 
Zásadní doporučení pro sjednocení kvality a  zároveň návratnosti investic do vzdělávání je 
tedy ve vyvažování zatížení škol i z hlediska podílu žáků z rodin s nízkým socioekonomickým 
statusem tak, aby nároky pro pedagogický výkon byly srovnatelné.

Kromě kapitoly věnované kompetencím zřizovatele obsahuje metodika další tři hlavní části, 
které odpovídají na otázky proč, co a  jak. Druhá kapitola vysvětluje, proč je kvalitní a  všem 
dostupné vzdělání pro společnost výhodné, třetí kapitola nabízí vymezení kritérií kvality  – 
o co má vzdělávání usilovat. Nabízí způsob nastavení kritérií, podle kterých lze sledovat kvalitu 
pedagogického přístupu, nastiňuje překážky kvalitního vzdělávání a  jejich příčiny. Čtvrtá 
kapitola přináší návrhy, jak kvalitu podpořit a prosazovat cestou střední úrovně řízení systému 
vzdělávání. Představuje základní pilíře regionálního řízení škol (odborné a podpůrné vedení, 
sdílení a spolupráce škol a dalších aktérů vzdělávání a koncepční plánování zohledňující zatížení 
škol). Kvality ve vzdělávání lze těžko dosáhnout jinými cestami než snahou o dosažení jednotného 
standardu jak z hlediska výsledků žáků, tak z hlediska profesionálního výkonu pedagogů. Pro 
zajištění standardů výsledků žáků i výkonu pedagogů je cílené řízení spolupráce škol většího 
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https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-rozvoj-inkluzivniho-a-kvalitniho-vzdelavani-v-obcich-osz-2022/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/page/3/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/page/3/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/page/3/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/page/3/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/page/3/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/page/3/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/page/3/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/page/3/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/page/3/
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Asz nAtOčilA dOkument 
O úspěšné muzikAntCe 
A pedAgOžCe 

rodačka z roudnice nad labem, pavlína matiová, je herečka, zpěvač-
ka a učitelka zpěvu. narodila se jako první z dětí do muzikantské rodiny 
a je absolventskou střední pedagogické školy a konzervatoře v oboru 
zpěv.

Je členkou divadelní skupiny Ara Art. hostovala v divadle na vino-
hradech, v divadle hybernia, v hudebním divadle karlín a v kongresovém 
centru v několika muzikálových titulech. hraje a zpívá v muzikálech  
„rocky“, „sibyla, královna ze sáby“, „Antoinetta, královna francie“ a dal-
ších. v současnosti koncertuje s kapelou lače manuša, spolupracuje 
s držitelem ceny grammy Oranem etkinem a věnuje se vlastní hudební 
tvorbě. na mezinárodní konzervatoři vyučuje populární zpěv, budoucí 
herce učí hlasovou výchovu a vede oddělení world music.

krátký dokument o pavlíně matiové můžete shlédnout na stránkách 
Agentury. vznikl v rámci projektu „inkluzivní a kvalitní vzdělávání v úze-
mích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu Cz.02.3.62/0.
0/0.0/15_001/0000586 financovaného evropským sociálním fondem 
prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

pAvlínA mAtiOvá 
Je první rOmkOu, 
která zpívAlA 
JAkO sÓlistkA 
v prAžském 
rudOlfinu.

https://www.socialni-zaclenovani.cz/pavlina-matiova-konzervator-byl-muj-sen/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/pavlina-matiova-konzervator-byl-muj-sen/
https://www.youtube.com/watch?v=_OwEjvtSCaw
https://www.youtube.com/watch?v=_OwEjvtSCaw
https://www.youtube.com/watch?v=_OwEjvtSCaw
https://www.youtube.com/watch?v=_OwEjvtSCaw
https://www.youtube.com/watch?v=_OwEjvtSCaw
https://www.youtube.com/watch?v=_OwEjvtSCaw
https://www.youtube.com/watch?v=_OwEjvtSCaw


spOlupráCe s libereCkým krAJem
ivAnA hrubá
+420 720 950 066
ivAnA.hrubA@mmr.Cz

spOlupráCe s OlOmOuCkým krAJem
verOnikA žákOvá
+420 775 096 716
verOnikA.zAkOvA@mmr.Cz

spOlupráCe s králOvéhrAdeCkým 
krAJem A ChOmutOvem
pAvel vermACh
pAvel.vermACh@mmr.Cz

spOlupráCe s kArlOvArským krAJem
mArkétA fišArOvá
+ 420 705 689 797
mArketA.fisArOvA@mmr.Cz

newsletter A AkCe prOJektu
eliškA buOCikOvá
+420 704 646 249
eliskA.buOCikOvA@mmr.Cz

kO
n

tA
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y
internetový 
newsletter inovací 
v sociálním 
začleňování

ChCete dOstávAt 
náš newsletter 
prAvidelně?
přihlAste se k Odběru!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3DpfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
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