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Logický a evaluační rámec 
Číslo výzvy: 01 
Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.17 
Název globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II 
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost // Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání  
Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Projekt: Model komunitního a  inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu   
Cíle projektu:  

- zajistit žákům ze sociálně znevýhodňujícího prostředí přístup ke kvalitnímu vzdělání ve školách hlavního vzdělávacího proudu v podmínkách inkluzivního 
vzdělávacího prostředí škol 

- zajistit žákům a jejich rodičům v místě zřízení škol vzdělávací a poradenské služby, naplňovat roli kulturního centra v místě zřízení  
- ověřit model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro děti a žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí   
- ověřit obecně použitelný model komunitního a inkluzivního vzdělávání (použitelný pro žáky se zdravotním postižením a  zdravotním a sociálním 

znevýhodněním) - model postavený na  individuálně  nastavené vzdělávací péči o děti a žáky, vycházející z reflexe jejich vzdělávacích potřeb  
- implementací modelu komunitního a inkluzivního vzdělávání zajistit rovnost příležitostí pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Výstupy:  
- model vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí v prostředí inkluzivní a komunitní školy 
- model komunitního a inkluzivního vzdělávání vytvořený s ohledem na použitelnost  pro děti a žáky se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním 

znevýhodněním a žáky nadané 
- návrh  systému financování vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí v prostředí inkluzivní a komunitní školy 
- vytvoření sítě škol v rámci Jihomoravského kraje, které vzdělávají žáky ze sociálně znevýhodňujícího prostředí (výměna zkušeností, příkladů dobré praxe, 

…)  
- vytvoření sítě škol a dalších subjektů sociálně aktivizačních služeb v rámci JMK, koordinace činností a odborné poradenství směrem k poskytovatelům  

těchto služeb 
- konference Vzdělávání žáků  ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, sborník z konference   
- stabilizace pedagogického sboru, vyšší motivovanost pedagogů, prevence vyhoření, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního 

vzdělávání  
- efektivní vzdělávání a rovné příležitosti ke vzdělání v běžných školách pro a) romské žáky, b)  sociálně znevýhodněné žáky, c) žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáky nadané 
Východiska (proč právě naše školy) 

- podpora aktivit ze strany reprezentace statutárního města  Brna  
- dlouhodobá zkušenost obou škol s prací s cílovou skupinou 
- šíře záběru v rámci cílové skupiny (od předškolního vzdělávání po kurzy pro získání základního vzdělání) 
- fungující přípravné ročníky, týmy asistentů pedagoga, celodenní programy, vzdělávací programy  vycházející z RVP ZV(program ZaS, Nová škola, …), poradenství  
- dlouhodobá spolupráce s institucemi pracujícími v sociálně vyloučeném prostředí  (Drom-romské středisko, …) 
- dlouhodobá spolupráce (partnerství) se školami našeho typu v ČR i zahraničí (Most-Chánov, Ústí nad Labem – Předlice, Praha, Přerov, Ostrava, Karviná, Wien, …) 
- spolupráce s MŠMT v oblastech včasné péče a inkluzivního vzdělávání (expertní skupiny zabývající se akčním plánem včasné péče a NAPIV) 
- dlouhodobá zkušenost v dotačních řízeních (projekty JMK, MŠMT, ESF, …)  
- doplnění projektových aktivit aktivitami dalších projektů, ve kterých školy uspěly či uspějí, a které zvýší efektivitu vynaložených prostředků (OP RLZ, OP VK, 

dotační programy MŠMT, …) 



Cílová skupina (klíčová slova) – podrobněji kapitola monitorovací indikátory 
1. děti a žáci MŠ a přípravných tříd (včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami/dále SVP a dětí a žáků mimořádně nadaných) 

včasná péče, poradenství, inkluzivní vzdělávací prostředí, edukativně stimulační skupiny, komunitní role  
2. děti a žáci ZŠ hlavního vzdělávacího proudu  (včetně dětí a žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných) v rámci formálního a neformálního vzdělávání  

poradenství, inkluzivní vzdělávací prostředí, celodenní programy,  další vzdělávání pedagogických pracovníků/dále DVPP, spolupráce s školami v rámci JMK 
3. žáci, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání  

poradenství, inkluzivní vzdělávací prostředí, kurzy pro získání základního vzdělávání 
 
Přímými adresáty projektových aktivit jsou děti a žáci obou škol v centru Brna,  nepřímo zasáhne realizace projektových aktivit děti a žáky se SVP v JMK. 
 

4. pracovníci škol a školských zařízení (včetně vedoucích pracovníků), absolventi pedagogických oborů vysokých škol 
poradenství, DVPP, spolupráce s školami v rámci JMK, rozvoj učitelských kompetencí v roli odborných asistentů v inkluzivním prostředí škol 
 
Přímými adresáty projektových aktivit jsou pedagogičtí pracovníci obou škol v centru Brna a další školy v rámci vytvořené sítě škol v JMK ,  nepřímo zasáhne realizace 
projektových aktivit pedagogické pracovníky škol v JMK, kteří vzdělávají žáky se SVP. 
 

5. rodiče dětí a žáků  
poradenství, komunitní vzdělávání  
počet sociálně vyloučených obyvatel brněnské lokality – cca. 8000 obyvatel (z toho cca. 6000 Romů) 
 
Přímými adresáty projektových aktivit jsou rodiče dětí a žáků obou škol v centru Brna, nepřímo zasáhne realizace projektových aktivit rodiče dětí a žáků v sociálně 
vyloučených lokalitách v Brně a JMK, popř. rodiče dětí a žáků se SVP  ve školách v JMK. 
 
 

6. pracovníci organizací, působících v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dětí a mládeže („doučování“, volný čas, …)  
poradenství, odborná pomoc, řízení koordinace činností   
Ratolest http://www.ratolest.cz/, DROM www.drom.cz, IQ Roma Servis www.iqrs.cz, Teen Challenge www.teenchallenge.cz, Muzeum Romské kultury 
http://www.rommuz.cz/, Armáda spásy http://www.armadaspasy.cz/, Středisko integrace menšin Brno http://www.strediskasim.cz/, Společenství Romů na Moravě 
http://www.srnm.cz/ 
Realizace projektových aktivit vytvoří odborné zázemí nejen pro děti, žáky a rodiče, ale i  pro subjekty (NNO, ..) ,  které mají ve svých programech vzdělávání.  



Aktivity: 
1) Zajištění  včasné péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami  
 
2) Zajištění komunitních a inkluzivních rolí školy v rámci formálního i neformálního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování 

systému „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání 

a) Zvýšení efektivity počátečního vzdělávání - inkluze ve vzdělávání – metody a formy práce 
b) Zvýšení efektivity počátečního vzdělávání - posílení odborného týmu pedagogických pracovníků (snížení průměrného počtu žáků na 1 pedagoga) 
 

3) Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, vybudování systému „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání 

4) Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání 

 
Vazba projektu na strategické dokumenty: 
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - část D - vzdělávání žáku se sociálním znevýhodněním (podmínky vzdělávání žáku se sociálním znevýhodněním) 
školská legislativa 
- zákon 561/2004Sb. (školský zákon v aktuálním znění) 
- vyhlášky 48/2005Sb.o základním vzdělávání, 73/2005Sb.o vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, 74/2005Sb o zájmovém vzdělávání, 317/205Sb. o 
DVPP, 492/2005 Sb. o krajských normativech  v aktuálních zněních 
usnesení vlády (č.1145/2001) - škola s celodenním programem 
usnesení vlády (č.243/2003) - koncepce romské integrace 
Strategie pro zlepšení vzdělávání romských dětí (r.2001) - podpora průběhu povinné školní docházky 
Dekáda romské inkluze – podpora vzdělávání romských žáků 
Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání – projekt včasné péče 
Zpráva o přístupu vlády k integraci Romů - listopad 2008 
Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2007 
Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v ČR a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti (GAC spol. s r. o. – Nová škola, o. p. s.) 
Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže (GAC spol. s r. o) 
Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žáků a žákyň ZŠ v okolí vyloučených romských lokalit (GAC spol. s r. o) 
Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (GAC spol. s r. o) 
Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy ve městě Brně (zadavatel Úřad vlády ČR, 11/2008) 
Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (Člověk v tísni, 2009) 
Evaluace projektů zaměřených na problematiku romských komunit (Navreme Boheme, 2008) 
Systémová doporučení Ligy lidských práv (č.2,4) 
Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v ČR – moravské lokality (MU Brno) 
Navrhovaná opatření MŠMT (2009) – žáci ze sociálním znevýhodněním 
Národní akční plány inkluzivního vzdělávání a včasné péče 
Výstupy ze zasedání Rady pro záležitosti romské menšiny 
Zpráva o stavu inkluzivního vzdělávání (CPIV, 2010) 
Zprávy vlády ČR k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva 
Zprávy ČŠI (výroční, tématické/z kontrolní činnosti na bývalých ZvŠ,  
 
 
 
 
 



 
Východiska 
A. SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY 
Celkový počet sociálně vyloučených romských lokalit v ČR – 310  
Lokality v Jihomoravském kraji: Brno, Znojmo, Zastávka, Břeclav, Ivanovice na Hané, Vyškov, Hodonín 
(zkoumané lokality  - 2005/06 – projekt ESF, zadavatel MPSV, realizace GAC, Nová škola)  
 
charakteristiky vyloučených lokalit, ovlivňující edukaci 
Bydlení 

� Bydlení v nestandardních podmínkách (ubytovny, „holobyty“, azylové domy, přeplněné byty, bydlení u příbuzných) 
� Nízká kvalita bydlení (malometrážní byty nižší kategorie, nedostatečně vybavené byty) 
� Nevyhovující hygienické podmínky „vybydlené“ bydlení 
� Vysoké ceny bydlení, neplatičství 
� etnická homogenizace lokalit 

Trh práce 
� Nízká kvalifikace (konkurence v segmentu nekvalifikované práce) 
� Nízké sociální kompetence 
� Špatný zdravotní stav 
� Syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti 
� Solidární sítě fungující na bázi příbuzenství 
� Demotivace vyplývající z vysoké míry zadlužení  (exekuce, lichva) 
� Demotivace vyplývající ze špatně nastaveného sociálního systému, práce „na černo“ 
� „neformální ekonomické aktivity“ (sběr surovin, kriminální aktivity – prostituce, krádeře, drogy, …) 
� Diskriminace ze strany zaměstnavatelů 
� Nízká prostorová mobilita 

Vzdělávání  
� nízká míra motivace ke vzdělávání 
� absence předškolní přípravy (pouze polovina romských dětí absolvuje nějakou formu předškolní přípravy, u dětí neromských se jedná cca. o 90%) 
� vysoká absence žáků  (absence romských dětí jsou 3x vyšší v porovnání s jejich vrstevníky¨) 
� problémy sociálně vyloučené lokality (viz bydlení, trh práce) - jejich vliv na vzdělávání 
� nedostatečná znalost českého jazyka, absence domácí přípravy, chybějící pozitivní vzory v lokalitě,  zanedbaná  zdravotní postižení a znevýhodnění, nespolupráce 

rodičů při řešení SPU, migrace 
zdroje dat:         
Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti (GAC, Nová škola 2006) 
Čísla převzata  ze závěrečné zprávy projektu Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žáků a žákyň, GAC, 2009/ 
 
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, ZŠ a MŠ Křenová 21 jsou „spádovými“ školami sociálně vyloučené lokality v centru Brna (Brno-střed, Brno-sever) 
 Jedná se o školy vzdělávající žáky podle vlastních ŠVP (RVP ZV). Školy jsou navštěvovány převážně dětmi z těchto lokalit (kolem 90%). Počet sociálně vyloučených osob 
se pohybuje kolem 10000. Významnou část sociálně vyloučených osob tvoří Romové (až cca ¾ obyvatel lokalit).  
 
Vybrané sociálně demografické ukazatele vztahující se k lokalitě Brno - střed: 

� Vzdělání: 0,3% (vysokoškolské vzdělání), 96% (neukončené nebo ukončené ZŠ), ostatní bez vzdělání nebo vyučen, popř.SŠ 
� Počet osob v jednom bytě: průměrně 5 – 6osob 
� Průměrná výše nájmu: 7500,- Kč 
� Byty odpovídající III.a IV. kategorii: 60% 



� Nezaměstnanost: mezi 65% - 85% 
� Zadlužené domácnosti: 47% (průměrná výše zadluženosti: 220 000,-Kč) 
� Problémy lokality: kriminalita (i dětská), prostituce (i dětská), návykové látky (pervitin, heroin, toluen), gamblerství, zadluženost rodin (i lichva), nedostatek 

relaxačních zón (parky, hřiště …), kumulace patologických služeb (herny, zastavárny), hluk, hygienické problémy (potkani, plísně v bytech, zdevastované byty, 
odpadky – krádeže popelnic …).  

Data převzata ze závěrečné zprávy výzkumu Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy ve městě Brně (zadavatel Úřad vlády ČR, 11/2008). 
 

Obě školy jsou zatíženy všemi důsledky sociálního vyloučení a problémy, které vyplývají z výše uvedených dat se promítají do každodenní práce pedagogických pracovníků 
škol.  
Děti ze sociálně vyloučené lokality v centru Brna (ostatní vyloučené lokality v kraji i v celé ČR jsou na tom podobně) jsou situací v lokalitě (demografické ukazatele) 
znevýhodněny – navrhované projektové aktivity se snaží toto znevýhodnění vyrovnávat, resp. definovat a ověřit potřebné kroky k vyrovnání znevýhodnění ve 
vzdělávání. 
 
 
B. KOMUNITNÍ A INKLUZIVNÍ ROZMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Komunitní škola  

� škola plní roli vzdělávacího, poradenského a kulturního centra v místě svého zřízení   
� škola reflektuje v nabídce vzdělávacích aktivit specifika spádové oblasti (v našem případě specifika sociálně vyloučené lokality) 
� škola vnímá multikulturní rozměr své práce jako důležitý 
� školu navštěvují žáci různých národností (Slovensko, Srbsko, Kosovo, Ukrajina, Mongolsko, Rumunsko, …) 

 
Inkluzivní škola  

� škola vytváří inkluzivní vzdělávací prostředí - na základě diagnostiky vzdělávacích potřeb žáků individualizuje vzdělávací péči 
� etnicita nevypovídá nic o vzdělávacích potřebách žáků  
� míra individualizace vzdělávací péče je přímo úměrná vytvořeným proinkluzivním podmínkám na školách (mezi zásadní patří posílení poradenství a nižší počty žáků 

ve třídách)  
� východisko inkluze, jak mu rozumíme na našich školách - pracujeme s dětmi, které k nám chodí – bez výběru  

 
Bariéry rozvoje inkluzivního vzdělání 

- vysoký počet žáků ve třídách   
�  řeší předkládaný projekt  

- omezené kompetence učitelů k výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  
� řeší předkládaný projekt  

- nenaplnění potřeb učitelů je příčinou nízké motivace škol k uplatňování inkluzivního přístupu 
� řeší předkládaný projekt 

- nedostatek asistentů pedagoga 
� řeší rozvojový program MŠMT asistent pedagoga  
� řeší předkládaný projekt („odborní“ asistenti – projektoví učitelé ve třídách)  

- nedostatečné materiální vybavení, technické a prostorové bariéry 
� řešeno našimi školami především prostřednictvím jiných projektů (ESF, MŠMT, JMK) 

- nedostatek speciálních pedagogů, nízká míra poradenství a podpory, zejména ze strany školských poradenských zařízení, její obtížná dostupnost – služby školských 
poradenských pracovišť nemají dostatečnou kapacitu a jejich dostupnost je omezená 

� řeší předkládaný projekt 
- neochota pedagogů či předsudky ve vztahu k dětem se SVP 



� není zásadním problémem našeho typu škol, řeší předkládaný projekt (DVPP)  
- Pro – segregační tlak rodičovské veřejnosti - kombinace dlouhodobého a výrazného podfinancování vzdělávacího systému a jeho spíše pro-segregačně orientované 

tradice 
� řeší předkládaný projekt 

- Vzájemně provázané a posilující se bariéry nejsou dostatečně kompenzovány odpovídající mírou systémové podpory 
� řeší předkládaný projekt 

 
Potřeby pedagogů v oblasti rozvoje inkluzivního přístupu 

- navýšení objemu finančních prostředků – zvýhodnění pro-inkluzivně orientovaných programů škol zaměřených na žáky se SVP – individualizace vzdělávací péče  
� řeší předkládaný projekt – všechny projektové aktivity (včasná péče, komunitní a inkluzivní formální i neformální vzdělávání, poradenství, DVPP)  

- zajištění kvalifikovaného personálu – motivace k inkluzivnímu přístupu  
� řeší předkládaný projekt – všechny projektové aktivity (včasná péče, komunitní a inkluzivní formální i neformální vzdělávání, poradenství, DVPP), 

motivační je i práce s nižším počtem žáků (pedagogický úspěch)  
� měl by řešit rozvojový program MŠMT Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním 

znevýhodněním (motivace pedagogů) 
- dostupné odborné poradenství a diagnostika  

� řeší předkládaný projekt – posílení personálních kapacit školních poradenských pracovišť 
- vytvoření prostoru pro výraznější individualizaci práce s dětmi se SVP 

� řeší předkládaný projekt – všechny projektové aktivity (včasná péče, komunitní a inkluzivní formální i neformální vzdělávání, poradenství, DVPP) 
� řešeno v jiných projektech (další vzdělávání pedagogických pracovníků, partnerství škol – výměna zkušeností, práce se školním kurikulem, včasná 

péče, neformální vzdělávání, dělená výuka, tandemové vyučování, asistenti pedagoga, … ) 
- odstranění prostorových bariér, zkvalitnění vybavení školy 

• řešeno v jiných projektech 
- podpora v oblasti přípravy a administrace projektů 

� není řešeno  
- zvyšování kompetencí pedagogů k podpoře žáků se SVP 

� řeší předkládaný projekt – všechny projektové aktivity (včasná péče, komunitní a inkluzivní formální i neformální vzdělávání, poradenství, DVPP) 
- podpora v oblasti řešení výchovných problémů 

� řeší předkládaný projekt – všechny projektové aktivity (včasná péče, komunitní a inkluzivní formální i neformální vzdělávání, poradenství, DVPP) 
- podpora v oblasti sociální dimenze integrace  

� řeší předkládaný projekt – všechny projektové aktivity (včasná péče, komunitní a inkluzivní formální i neformální vzdělávání, poradenství, DVPP) 
- podpora v oblasti komunikace s problémovými rodiči  

� řeší předkládaný projekt – všechny projektové aktivity (včasná péče, komunitní a inkluzivní formální i neformální vzdělávání, poradenství, DVPP) 
 

Další doporučení, která řeší výše uvedené potřeby jsou např.: zvýšení hodinového úvazku výchovných poradců a metodiků prevence, podpora spolupráce školy 
s poskytovateli sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pilotní ověření  programu zaměřeného na kooperaci školních a sociálních služeb, podpora efektivního 
zvyšování kompetencí a sdílení zkušeností v oblasti práce s dětmi se SVP (např. prostřednictvím stáží), pilotní ověření programu na podporu reintegrace žáků dle ŠVP 
vytvořeného podle RVP ZV LMP do běžných ZŠ, podpora neformálního vzdělávání … - tato doporučení jsou také řešena v rámci předkládaného projektu (kooperace 
školních a sociálních služeb, sdílení zkušeností), popř. byla řešena našimi školami v minulosti (sdílení zkušeností, reintegrace žáků ze ZvŠ na ZŠ). 
Data –  definované bariéry a potřeby -  převzata ze závěrečné zprávy Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, Člověk v tísni, 2009 

 
 
 
 



 
Aktivity projektu  
Má-li být běžná škola schopna nabídnout sociálně znevýhodněným žákům efektivní inkluzivní vzdělávání měly by být vytvořeny školám podmínky – např. ty, jež jsou 
definovány v závěrečné zprávě vypracované pro MŠMT ČR (Člověk v tísni)  
 

1. Zajištění  včasné péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

• poskytování včasné péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům - komplexní služby zahrnující pedagogickou a sociální intervenci 
• pilotní ověřování a realizace včasné péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami - podpora inkluzívního vzdělávání v mateřských školách a přípravných 

třídách, zvyšování kompetencí rodičů pro přípravu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na úspěšné zahájení školní docházky; rozvoj spolupráce mezi rodiči 
a poskytovatelem předškolního vzdělávání; zvýšení počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami absolvujících předškolní přípravu 

• vyrovnávání jazykového handicapu, jazykové vzdělávání pro děti se sociokulturním znevýhodněním 
• tvorba metodických materiálů pro práci s rodiči sociálně znevýhodněných dětí a žáků v oblasti vzdělávání 
• vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků s dětmi a mládeží zaměřeného na osobnostní dovednosti v oblasti komunikace s osobami pocházejícími ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí (v rámci aktivity 4 – DVPP) 
• nastavení systému vzájemné spolupráce vzdělávacích zařízení, OSPOD, Policie ČR, terénních pracovníků, … 

Podrobný popis aktivity: 
Dílčí cíl/účel (dosažená 
změna/cílový,procesní  
stav - kriterium)   

Výstup  
 

Aktivita (oblast evaluace) indikátor/ukazatel 
(měřitelný) 

Nástroj  Termín / 
periodicita 
(časový 
plán) 

Zvýšení efektivity včasné 
péče 

- uplatňování metod pedagogiky 
orientované na dítě (např. 
program Začít spolu /ZaS) 
- ŠVP PV přizpůsobený potřebám 
sociálně znevýhodněných žáků 
(těžiště - inkluzivní prostředí) 
- existence funkčního 
provázaného systému včasné péče 
o děti (MŠ – přípravný ročník – 
ZŠ) 
- existence efektivně pracujících 
edukativně – stimulačních skupin 
- zpracovaná kapitola závěrečného 
metodického materiálu – popsaný  
a ověřený model  

- pokračující práce na ŠVP PV 
(pedagogika orientovaná na 
dítě/inkluzivní prostředí, …)  
- koordinace systému včasné péče (MŠ, 
přípravný ročník, 1. stupeň ZŠ) 
- práce s rodiči a dětmi v edukativně 
stimulačních  skupinách 
- logopedická a další speciálně 
pedagogická, psychologická a asociálně 
pedagogická péče 
 

- všichni pedagogové MŠ a 
přípravných tříd pracují 
metodami aktivního učení 
(např. program ZaS) 
- koordinátoři včasné péče se 
setkávají na pracovních 
schůzkách (min. čtvrtletně) 
- pravidelná spolupráce s min. 
10 rodiči (jejich dětmi) 
v edukativně stimulačních 
skupinách 
- každoroční postupné 
zvyšování počtu dětí , které 
přecházejí z MŠ a přípravného 
ročníku – připravené - do 1. 
ročníku ZŠ hlavního 
vzdělávacího proudu – naplnění 
kapacity včasné péče při 
školách 

- zápisy z pozorování při 
vzdělávacích činnostech (vedení 
školy, koordinátoři včasné péče, 
koordinátoři ŠVP) 
- zápisy z pracovních schůzek 
koordinátorů včasné péče, porad 
vedení, pedagogických rad, 
porad metodické rady školy 
- každoroční plány práce a jejich 
vyhodnocení (vyhodnocení 
jednotlivých integrovaných 
bloků) 
zpracovaná kapitola závěrečného 
metodického materiálu – 
popsaný  a ověřený model 

04/2013-
03/2015 

Zdůvodnění potřebnosti: V období mezi 3. a 6. rokem je důležité rozvíjet řeč, poznávací funkce, psychomotorické dovednosti a osobnostní stránku dítěte (jsou kladeny základy sociálních 
vztahů, které nejsou omezeny pouze na rodinu - izolace v rámci vyloučené lokality). Je potřebné být v kontaktu s rodiči a poskytnout jim informace o možnostech předškolní přípravy dětí a její 
důležitosti pro bezproblémový start povinné školní docházky. Je také nutné rozvíjet rodičovské kompetence při přípravě dětí na školní docházku v rámci rodinného prostředí. Efektivitu včasné 
péče o děti se sociálním znevýhodněním zvyšuje plánování a koordinace činností  (propojení MŠ, přípravného ročníku, 1.,2. ročník ZŠ) a vzdělávací program vycházející z principů pedagogiky 



orientované na dítě (ŠVP PV, ŠVP ZV – např. program ZaS). Dále je vhodné, aby děti stojící mimo předškolní přípravu v MŠ nebo přípravném ročníku (většinou se jedná o děti 
nezainteresovaných rodičů)  absolvovali alespoň nějakou přípravu na povinnou školní docházku - spolu se svými rodiči (edukativně stimulační skupiny). 
„Určující a nezastupitelnou roli v předcházení neúspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí ve škole (zejména při vstupu do 1. tříd základní školy) nesporně 
sehrává adekvátní předškolní příprava dětí dané cílové skupiny a práce s celou rodinou, zejména však s matkou dítěte v předškolním věku – tedy včasná péče o děti ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí. Jedním z úskalí realizování předškolní přípravy je nezájem či neochota rodičů děti do mateřských škol přihlásit. 
K zajištění především pravidelné předškolní přípravy dětí je třeba interdisciplinárního přístupu – spolupráce pracovníků resortů školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních 
věcí - pracovníků orgánů sociálně právní ochrany, případně i pracovníků nestátních neziskových organizací, které se profilují v dané oblasti“ (viz koncepce Včasné péče o děti ze sociokulturně 

znevýhodňujícího  prostředí v oblasti vzdělávání). Tyto činnosti je nutné koordinovat (plánovat, vyhodnocovat a řídit). Odborné koordinační činnosti by se měly vrátit do škol (eliminace roztříštěnosti  a 
neodbornosti provádění realizovaných aktivit,  zamezení překrývání se a kontraproduktivnosti realizovaných aktivit, v konečném efektu i úspora finančních prostředků). 
Inkluze je ve včasné péči je zabezpečena: 

standard nadstandard – jiné financování nadstandard - projekt 
pedagogičtí pracovníci (státní rozpočet – normativ) 
 

asistenti pedagoga (rozvojový program MŠMT - asistent 
pedagoga)  
 

pedagogičtí pracovníci a asistenti pedagoga – koordinace 
činností, edukativně stimulační skupiny  
  

Inovace: Inovace spočívá v koordinaci činností jednotlivých subjektů včasné péče (naše škola /2 MŠ, přípravný ročník, počáteční ročníky ZŠ/, partnerské školy, DROM, romské středisko a další 
subjekty včasné péče), koordinaci vzdělávacích programů (kompetence, výstupy, vzdělávací strategie). Inkluzivní přístup umožní nastavení individuální vzdělávací péče. 
 Dále bude usnadněn start povinné školní docházky dětem, které dosud stojí mimo předškolní vzdělávání v edukativně stimulačních skupinách. Zajistíme tak rovné příležitosti žáků nastupujících 
k základnímu vzdělávání. 
Popis opatření/aktivity:Aktivita je zaměřena na úzkou a efektivní spolupráci školy s rodinou ve všech oblastech včasné péče – na vytváření a upevňování vztahu důvěry mezi školou a rodinou, 
dále na funkční, provázaný systém spolupráce subjektů včasné péče – MŠ, přípravných tříd s přesahem do 1.a 2. ročníku. Koncepcí včasné péče na naší ZŠ je provázaný systém dvou MŠ, tří 
přípravných tříd úzce spolupracujících s pedagogy 1.tříd, asistenty a rodinou, podpora motivace rodičů v kooperaci se subjekty poskytujícími sociální intervenci či s poskytovateli sociálních a 
vzdělávacích služeb pro danou cílovou skupinu. Nástroji ke zvýšení efektivity včasné péče jsou pravidelné kolegiální návštěvy, koordinačně pracovní schůzky se závěry, účast na pořádaných 
akcích školy,MRŠ,PR,spolupráce s manažery,sestavení a zhodnocení ročních plánů. Koordinátor Včasné péče je zodpovědný za dosažení cílů a naplnění výstupů v této oblasti.Průběžně sleduje 
indikátory, pracuje s nástroji.Činnost koordinátora (každoroční plánování činností-vyhodnocování plánů) vychází z logického a evaluačního rámce projektu. Zodpovídá za písemný výstup 
závěrečného metodického materiálu – popis modelu včasné péče pro děti a žáky se SVP. .Práce koordinátora je řízena manažery projektu. Součástí včasné péče je i oblast dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, posílení kvalifikace. Významnou roli ve včasné péči hraje poradenství – spolupráce se školním poradenským pracovištěm - efektivní spolupráce s logopedem -český 
jazyk je pro tyto děti základním integračním nástrojem, je třeba věnovat zvýšenou pozornost rozvíjení jeho porozumění. Důležitou součástí je i koordinace činností v oblasti sociálních služeb a 
odborné poradenství subjektům sociálních služeb (NZDM-DROM,PAVLAČ,Dětský dům Zábrdovice(Fara)-úzká spolupráce, doučování, depistáž dětí pro ESS,zpětná vazba o spokojenosti 
rodičů).  

příjemce dotace partner Financování – projekt 
DPČ • Metodik včasné péče 

(DPČ: 10 h/měsíc//200,-Kč/hodina/24 měsíců) 
• Vedení edukativně stimulačních skupin – pedagog  (DPČ: 12 h/měsíc 

= 2 hodiny/týden +1 hodina/příprava/týden) – každé oddělení MŠ, 
každá přípravná třída = 1 pedagog (4 pedagogičtí pracovníci) 

(DPČ: 12 h/měsíc//160,-Kč/hodina/20 měsíců) x 4 ped. 
• Vedení edukativně stimulačních skupin – asistent pedagoga (DPČ: 16 

h/měsíc = 3 hodiny/týden +1 hodina/příprava/týden) – každé oddělení 
MŠ, každá přípravná třída -1 pedagog (4 pedagogičtí pracovníci) 

(DPČ: 12 h/měsíc//160,-Kč/hodina/20 měsíců) x 4 asistenti 

• Metodik včasné péče 
(DPČ: 10 h/měsíc//200,-Kč/hodina/24 měsíců)  

• Vedení edukativně stimulačních skupin – pedagog  (DPČ: 12 h/měsíc = 2 
hodiny/týden +1 hodina/příprava/týden) – každé oddělení MŠ, každá 
přípravná třída = 1 pedagog (2 pedagogičtí pracovníci) 

(DPČ: 12 h/měsíc//160,-Kč/hodina/20 měsíců) x 2 ped. 
• Vedení edukativně stimulačních skupin – asistent pedagoga (DPČ: 12 

h/měsíc = 2 hodiny/týden +1 hodina/příprava/týden) – MŠ a přípravná 
třída -1 pedagog (1 pedagogický pracovník) 

(DPČ: 12 h/měsíc//160,-Kč/hodina/20 měsíců) 
Celkové náklady (přímé 
náklady) 

1920 hodin/20 měsíců/projekt (pouze edukativně stimulační skupiny) 720 hodin/20 měsíců/projekt (pouze edukativně stimulační skupiny) 

 



 
 

2. Zajištění komunitních a inkluzivních rolí školy v rámci formálního i neformálního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování 
systému „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání 

• nastavení systému inkluzivního vzdělávání, realizace opatření překonávajících bariéry inkluzivního vzdělávání  
� rozvíjení takových metod a forem práce ve třídě, které zvyšují šance pro rovné zapojení dětí a žáků z kulturně či sociálně odlišného prostředí do 

škol hlavního vzdělávacího proudu. 
� rozvíjení individuálního přístupu v rámci vzdělávání (rozvoj forem a metod práce se žáky s SVP, tvorba individuálních vzdělávacích plánů). 
� rozvíjení metod a forem práce v rámci školní výuky zaměřené na vyhledávání a práci s mimořádně nadanými dětmi a žáky, včetně tvorby 

individuálních vzdělávacích plánů. 
� Podpora zlepšování organizačních forem výuky, individuální terapie, logopedie apod. 
� realizace navzájem se prolínajících aktivit formálního a neformálního vzdělávání v rámci celodenních programů 

Podrobný popis aktivity: 
Dílčí cíl/účel (dosažená 
změna/cílový,procesní  
stav - kriterium)   

Výstup  
 

Aktivita (oblast evaluace) indikátor/ukazatel 
(měřitelný) 

Nástroj  Termín / 
periodicita 
(časový 
plán) 

a) Zvýšení efektivity 
počátečního vzdělávání - 
inkluze ve vzdělávání – 
metody a formy práce 
 

- uplatňování metod aktivního učení, 
zohlednění individuálních 
vzdělávacích potřeb žáků (program 
ZaS, integrovaná tematická výuka, 
projektové vyučování) 
- ŠVP ZV přizpůsobený potřebám 
sociálně znevýhodněných žáků (těžiště 
- inkluzivní prostředí) 
- je vytvořen systém předávání 
informací (vstupní, výstupní 
diagnostika žáků, hodnocení a 
sebehodnocení žáků) mezi pedagogy 
- ve škole pracuje tým vedoucích 
předmětových skupin 
- zpracovaná kapitola závěrečného 
metodického materiálu – popsaný  a 
ověřený model – popsaný  a ověřený 
model 
- ve škole pracují předmětové skupiny 
(řízeny správci kurikula)  
- je nastaven a funkční střední článek 
řízení organizací (správci kurikula)  

-program Začít spolu na 1. stupni 
základní školy (popř. jiný 
vycházející z pedagogiky 
orientované na dítě)  
- integrovaná tematická výuka, 
projektová výuka (kooperativní 
učení) na 2. stupni ZŠ a v kurzu 
pro získání základního vzdělání 
- pokračující práce na školním 
kurikulu (ŠVP ZV/inkluzivní 
prostředí) 
- vytváření inkluzivního 
vzdělávacího prostředí ve třídách  

- 100% pedagogů 1. st., pracuje 
metodami aktivního učení 
- ve škole pracuje metodik ZaS 
(lektor ZaS, popř. metodik 
jiného alternativního 
vzdělávacího programu) 
- více než 80% pedagogů 2. 
stupně používá metody 
aktivního učení  
- ve škole pracují předmětové 
skupiny (řízeny správci 
kurikula)  
- je nastaven a funkční střední 
článek řízení organizací 
(správci kurikula)  
 
 

- zápisy z pozorování v hodinách 
(vedení školy, koordinátoři ŠVP) 
- zápisy z porad vedení, 
pedagogických rad, porad 
metodické rady školy, 
předmětových skupin 
- každoroční plány práce a jejich 
vyhodnocení 
- reporty (předávaná evaluační 
dokumentace) 
- zpracovaná kapitola 
závěrečného metodického 
materiálu – popsaný  a ověřený 
model 
 

04/2013-
03/2015 



Zdůvodnění potřebnosti: Trpělivou, dlouhodobou prací kompetentních pedagogů v inkluzivním prostředí těchto škol lze naplnit ideu rovnosti příležitostí ve vzdělávání. Nejedná se nám o 
vytváření speciálních škol se speciálními programy pro speciální děti, kteří budou vzděláváni speciálními pedagogy … – jde nám o nastavení systému v rámci vzdělávání žáků se sociálním 
znevýhodněním, který zajistí, že tito žáci svého osobního maxima dosáhnou. Inkluzivní prostředí, metody učení, při kterých je žák aktivní, koordinace činností pedagogů v rámci školy, mezi 
školami, přizpůsobení vzdělávacích programů směrem k potřebám našich žáků (nikoli v oblasti naplnění výstupů, rozvoje klíčových kompetencí, ale spíše v oblasti výběru vzdělávacích obsahů, 
postavení učebního plánu, způsobu organizace výuky) je nutné pro to, aby ze škol odcházeli vzdělaní a kompetentní žáci, kteří se uplatní na středním stupni vzdělávání a trhu práce (naši školu 
navštěvují žáci se SPU, žáci nadaní, žáci s diagnostikovanou LMR, žáci s psychiatrickými diagnózami, žáci z různých sociálních poměrů, žáci zatížení nezaměstnaností, kriminalitou, sociálně 
patologickými jevy svých rodičů – žáci často kopírují rodičovský vzor).  
 
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním zásadně ovlivňují:  

� nemotivovanost: „Problémem je malá schopnost žáků přijmout vzdělávání jako cílevědomý proces. To zdaleka není samozřejmé ani u majority, kde však tuto, v období školní docházky 
nevyvinutou a chybějící strategii, vnutí danému dítěti společenský tlak, zejména ze strany rodiny a jejího okolí. Pro příslušníka minority nebo žáka pocházejícího ze sociálně 
vyloučeného prostředí zpravidla neexistuje žádný takový mechanismus doplňující roli školy jako instituce. O to větší význam mají návyky, které může v rámci svého působení pomoci 
vytvořit škola. Opakovaně se v tomto smyslu mluví o klíčovém jevu – schopnost přijetí postupů inkluze spočívá ve vytvoření samozřejmé důvěry v účinnost mechanismu odloženého 
efektu – v samozřejmosti přesvědčení, že nyní má smysl se snažit o to, aby se daný efekt mohl projevit v budoucnu, v době, která ale teprve nastane.“  

Převzato ze závěrečné zprávy projektu Evaluace projektů zaměřených na problematiku romských komunit, Navreme Boheme, 2008/  
� absence předškolní přípravy (pouze polovina romských dětí absolvuje nějakou formu předškolní přípravy, u dětí neromskými se jedná cca. o 90% dětí),  
� vysoká absence (absence romských dětí jsou 3x vyšší v porovnání s jejich vrstevníky) 
� migrace, jazykové problémy, zatížení problémy vyloučené lokality,… 

Čísla převzata  ze závěrečné zprávy projektu Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žáků a žákyň, GAC, 2009/ 
� zajímavým zjištěním je zhoršení výkonnosti romských žákyň/žáků na 2. stupni základní školy bez ohledu na míru koncentrace romských žáků ve škole 

Převzato: Sociologický výzkum zaměřený na analýzu  podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, GAC, 2009 
 
Inkluze ve formálním vzdělávání je zabezpečena: 

standard nadstandard – jiné financování nadstandard - projekt 
pedagogičtí pracovníci (státní rozpočet – normativ)  
 

pedagogičtí pracovníci  (rozvojový program MŠMT- 
inkluze – motivační složka)  
asistenti pedagoga (rozvojový program MŠMT - asistent 
pedagoga)  

Projektoví (odborní) pedagogičtí pracovníci a asistenti 
pedagoga – inkluze,  koordinace činností 
 

 
Inovace: Inovace spočívá v koordinaci činností jednotlivých subjektů vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (naše a partnerská škola  - tzn. 3 MŠ, 4 přípravné třídy, plnotřídní základní školy 
hlavního vzdělávacího proudu, kurz pro získání základního vzdělání, další subjekty zabývající se vzdělávání romských dětí), koordinaci vzdělávacích programů (ŠVP PV, ŠVP ZV) a jejich 
přizpůsobení individuálním potřebám žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Inkluzivita prostředí je zajištěna vhodnou diagnostikou, hodnotícími a sebehodnotícími postupy žáků a 
učitelů, předáváním reportů, prací s portfolii, individuální plány rozvoje dítěte apod.   
Popis opatření/aktivity: Tato aktivita bude realizována v rámci metodické rady školy/dále MRŠ. MRŠ je poradním orgánem vedení školy a tvoří ji vedoucí předmětových skupin, popř. 
koordinátoři, metodici jednotlivých vzdělávacích oblastí. 

role cíl  
Koordinátor včasné péče   zvýšení efektivity včasné péče o děti se sociálním znevýhodněním MŠ Stará, Osmec, 

přípravný ročník,  
1.-2. ročník  + zápis do 1.roč. 
3.-5.ročník  
jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyky A,N 
jazyk a jazyková komunikace – český jazyk Č,Čjs 
matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie M, Inf 

člověk a příroda Ch,F,Př,Z 
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člověk a společnost 

zvýšení efektivity systému vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním  (ZŠ, 
kurz pro získání základního vzdělání) 

D,Ov,Rv 



umění a kultura Hv,Vv 
člověk a svět práce Pč 
člověk a zdraví Tv  

Koordinátor programu Začít spolu   
Koordinátor dramatické výchovy   
Koordinátor neformálního vzdělávání Zvýšení kompetencí žáků prostřednictvím  neformálního vzdělávání v rámci  

celodenního programu školy pro sociálně znevýhodněné žáky 
 

Koordinátor práce školního poradenského pracoviště   
Osobnostní a sociální výchova  
Výchova demokratického občana    
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech   
Multikulturní výchova   
Environmentální výchova  

G
ar

an
t 

pr
ů
ře

zo
vé

ho
 

Mediální výchova 

garantuje, že 
- všechna PT jsou zařazena do vzdělávání jak na 1. stupni, tak na 2. stupni 
- PT se realizují v průběhu 1. a 2. stupně v libovolných ročnících tak, aby na 
konci 1. stupně i na konci 2. stupně žáci prošli všemi průřezovými tématy a do 
konce 9. ročníku se seznámili se všemi tematickými okruhy PT 

 
Úkoly předmětových skupin: 
- Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání. 
- Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. 
- Koordinují tématické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů. 
- Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. 
- Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. 
- Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. 
- Plánují DVPP. 
- Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků. 
- Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. 
- Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. 
- Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu 
- Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí.  
- Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy. 

Úkoly vedoucích předmětových skupin: 
- Vytvářejí koncepci práce PS, vypracovávají plány práce a jejich zhodnocení. 
- Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů skupiny a usilují o jejich aktivní zapojení. 
- Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemná pozorování. 
- Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů.  
- Řídí v rámci své PS asistenci v hodinách (asistenti, tandemy)  
- Řídí v rámci své PS spolupráci s ŠPP  

příjemce dotace partner Financování – projekt 
DPČ  
 
 

Koordinátoři/metodici: 
• Koordinátor ŠVP ZV - 1.-2. ročník  
• Koordinátor ŠVP ZV - 3.-5.ročník 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblast jazyk a jazyková 

komunikace – cizí jazyky 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblast jazyk a jazyková 

komunikace – český jazyk 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblast matematika a její 

Koordinátoři/metodici 
• Koordinátor ŠVP ZV - 1.-2. ročník  
• Koordinátor ŠVP ZV - 3.-5.ročník 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace – 

cizí jazyky 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace – 

český jazyk 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblast matematika a její aplikace, 



aplikace, informační a komunikační technologie 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblasti člověk a příroda 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblasti člověk a společnost 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblasti umění a kultura 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblasti člověk a svět práce 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblast člověk a zdraví 
• Koordinátor vzdělávacího programu  Začít spolu 
• Koordinátor dramatické a projektové výuky 

Garanti/metodici průřezových témat: 
• Garant průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova  
• Garant průřezového tématu Výchova demokratického občana 
• Garant průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech  
• Garant průřezového tématu Multikulturní výchova  
• Garant průřezového tématu Environmentální výchova 
• Garant průřezového tématu Mediální výchova 

(DPČ: 10 h/měsíc//200,-Kč/hodina/24 měsíců)  

informační a komunikační technologie 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblasti člověk a příroda 
• Koordinátor ŠVP ZV – vzdělávací oblasti člověk a společnost 

Garanti/metodici průřezových témat: 
• Garant průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova  
• Garant průřezového tématu Výchova demokratického občana 
• Garant průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech  
• Garant průřezového tématu Multikulturní výchova  
• Garant průřezového tématu Environmentální výchova 
• Garant průřezového tématu Mediální výchova 

(DPČ: 10 h/měsíc//200,-Kč/hodina/24 měsíců)  

Celkové náklady (přímé 
náklady) 

4560 hodin/24 měsíců/projekt (včetně koordinace včasné péče) 3360 hodin/24 měsíců/projekt (včetně koordinace včasné péče) 

 

Dílčí cíl/účel (dosažená 
změna/cílový,procesní  stav - 
kriterium)   

Výstup  
 

Aktivita/opatření  indikátor/ukazatel 
(měřitelný/počty) 

Nástroj  Termín / 
periodicita 
(časový plán) 

b) Zvýšení efektivity 
počátečního vzdělávání - 
posílení odborného týmu 
pedagogických pracovníků 
(snížení průměrného počtu 
žáků na 1 pedagoga) 
 
 

- individuální přístup k žákům 
- práce s nadanými žáky a žáky 
s SPU 
- motivovanější učitelé, asistenti 
- vyšší motivovanost žáků a jejich 
rodičů 
- stabilizace pedagogického sboru 
- snížení rizika předčasného 
odchodu ze vzdělávání 
- snížení rizika odchodu žáků 
mimo hlavní vzdělávací proud  
- zpracovaná kapitola závěrečného 
metodického materiálu – popsaný  
a ověřený model 
 

- realizace proinkluzivních opatření 
ve třídách v prostředí s nižšími počty 
žáků (průměrný počet cca. 15 žáků) 
 
 

- sociálně znevýhodnění žáci  
- žáci s speciálními vzdělávacími 
potřebami 
- žáci nadaní 
- odchod žáků mimo hlavní 
vzdělávací proud a předčasný 
odchod ze vzdělávání  
- úkony třídních, učitelů, výchovné 
poradkyně, metodika prevence, 
speciálního pedagoga, sociálního 
pracovníka, … 
- přijímací řízení na SŠ, SOU 
- neformální vzdělávání (kroužky, 
kluby, doučování) 
- kvalifikovaní pracovníci 
v přepočtu na 1 žáka (dělení tříd 
na skupiny, tandemové vyučování, 
asistence) 
- zlepšení prospěchu žáků 

- statistické výkazy (k 
30.9.) 
- zpráva poradenského 
pracoviště 
- rozvrhy hodin 
-zápisy z pozorování při 
vzdělávacích činnostech 
(vedení školy, správci 
kurikula) 
- zápisy z pracovních 
schůzek a porad (vedení, 
pedagogické rady, 
metodická rada školy, 
předmětové skupiny) 
- každoroční plány práce 
a jejich vyhodnocení  
- pracovní schůzky 
koordinátorů aktivit 
jednotlivých 

04/2013-
03/2015 



- snížení absence žáků 
- přehled stability pedagogického 
sboru 

projektových a 
partnerských škol 
- zpracovaná kapitola 
závěrečného 
metodického materiálu– 
popsaný  a ověřený 
model 

Zdůvodnění potřebnosti:  K inkluzivnímu vzdělávání, tedy maximálně efektivnímu vzdělávání nezávislému na podobě speciálních potřeb žáků, je nutné vytvořit podmínky.  Mezi odbornou 
veřejností obecně uznávaným proinkluzivním opatřením ječ snížení průměrného počtu žáků ve třídě. Méně žáků na jednoho učitele zvyšuje možnosti individuálního přístupu k žákům, tzn. 
efektivnější reflexi individuálních vzdělávacích potřeb žáků.  
Naši i partnerskou školu navštěvují žáci se SPU, žáci nadaní, žáci s diagnostikovanou LMR, žáci s psychiatrickými diagnózami, žáci z různých sociálních poměrů, žáci zatížení nezaměstnaností, 
kriminalitou, sociálně patologickými jevy svých rodičů – žáci často kopírují rodičovský vzor. Rozpětí „diagnóz“ vyžaduje individuální přístup pedagogů, který při počtech převyšujících 
v průměru 20 žáků na třídu není možný. 
Inovace:  
Výstupem projektu není pouze zkvalitnění vzdělávání ve dvou školách v Brně, ale použitelný model inkluzivního vzdělávání, který by se mohl stát významným krokem k zabezpečení rovných 
příležitostí v přístupu ke vzdělání pro žáky se sociálním znevýhodněním.  
Popis opatření/aktivity:  
Finanční prostředky státního rozpočtu jsou do regionálního školství alokovány  normativně (výkonově) nebo programově (rozvojové programy, pokusná ověřování vyhlášená ministerstvem) 
Normativní financování našeho typu škol není systémově nijak zvýhodněno ve srovnání s běžnými školami. Lze konstatovat, že vůle k úpravě financování existuje, než  naráží na různá úskalí – 
obecný nedostatek finančních prostředků, nejasnosti kolem definování sociálního znevýhodnění, komplikování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb etnicitou, apod. Se stejnými 
problémy se potýká i snaha propojit konkrétní diagnostiku SVP s konkrétním navýšením finančního normativu na žáka., např. prostřednictvím násobku normativu koeficientem „xy“.  Situaci 
neulehčuje ani existence několika normativů (celorepublikový, krajský, ) a komplikovanost výpočtu  normativu. 
Našim cílem je pracovat s dětmi se sociálním znevýhodněním v menších skupinách (12 - 15 žáků/třída), popřípadě pracovat v těchto skupinách tandemově, či je dělit na skupiny (dle jasně 
stanovených kriterií – nadaní žáci, SPU, vyšší absence, styl učení, převažující typ inteligence), lze také rozšířit nabídku volitelných předmětů.  
 
Příklad: Slovensko // Od roku 2005 je mzdový normativ (Slováci rozlišují ještě provozní normativ) kalkulován následujícím způsobem: základní mzdový normativ (určí min. školství) x počet 
žáků x koeficient personální náročnosti pro danou kategorii škol. Pro všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami se počítá 250% normativu (nařízení vlády 2/2004,§4). Do této skupiny 
patří i všechny děti sociálně znevýhodněné. Převzato: Návrh konkrétních změn financování základního školství ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, Liga lidských práv, Čermák, Špondrová, 2006.  
 
Příklad zjednodušené kalkulace - navýšení počtu pedagogických pracovníků = snížení počtu žáků na 1 pedagoga (snížení průměrného počtu žáků ve třídách)  

- z níže uvedených dat vyplývá, že se průměrné počty žáků v základních školách pohybují mezi 19 a 20 žáky na třídu.  
Počty tříd a žáků - školní rok 
2009/10 

  Základní školy  
JMK 

Průměrný počet  
žáků/třída 

Základní školy   
Brno-město 

Průměrný počet  
žáků/třída 

Základní školy  
ČR 

Průměrný počet  
žáků/třída 

 Počet zařízení   475  85  4125  
 Počet všech tříd  4593  1349  41941  
 Počet všech žáků   85711 18,66   794459 18,94 
 ZŠ pouze s 1.st. Počet tříd 718  125  4548  
  Počet žáků  10940  2347  68882  
 ZŠ pouze s 2.st. Počet tříd 45  důvěrný údaj  510  

  Počet žáků  840  důvěrný údaj  8053  

 Úplné ZŠ Počet tříd 3830  1214  36883  
  Počet žáků  73931 19,30 23516 19,37 717524 19,45 

Zdroj dat (veřejná databáze ČSÚ) http://vdb.czso.cz/vdbvo 
 



- ze zkušenosti víme, že efektivní inkluzivní prostředí pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (obecněji pro všechny žáky se SVP – v našich třídách se počet žáků se SVP 
blíží 100% - viz příloha SVP žáků) lze vytvářet ve skupinách s počty mezi 12 – 15 žáky 

- koeficient nápočtu normativu se pohybuje mezi 1,29 (19,3:15) a 1,61 (19,3:12) // v průměru tedy někde kolem 1,45 
- pro naše další kalkulace použijme nejnižší koeficient, tedy 1,29 a vycházejme pouze u počtů žáků v ZŠ  

 
další kalkulace lze provádět buď s normativní částkou na 1 žáka nebo např. s normativním počtem pedagogických pracovníků  

- do kalkulací nejsou zahrnuta speciální navýšení – integrace – tyto vícenáklady zahrnujeme do inkluze 
ZŠ  a MŠ Brno, nám. 28. října 22 
2279 

Počet tříd Počet dětí, žáků  Normativní počet ped. prac. Projektový – přepočtený 
normativní počet  ped. 
pracovníků  
koeficient – 1,29 / nejnižší)  

Koeficient  
 

1,45 1,45/ průměrný 

Koeficient  
 
1,61/ nejvyšší 

MŠ  2 53 4,09   
Přípravná třída 3 54 5,40 

 
  

1.stupeň 10 189 10,77 
2. stupeň 8 126 10,19 
Kurz pro získání zákl. vzděl. 2 41 2,25 

23,21x1,29 = 29,94  
navýšení: 6,73 (+ 7 ped.)  

 
navýšení: 10,44  

 
navýšení: 14,16 

ŠD 2 40 1,20    
ŠK 1 25 0,07    

 

ZŠ  a MŠ Brno, Křenová 21 
2256 

Počet tříd Počet dětí, žáků  Normativní počet ped. prac. Projektový – přepočtený normativní 
počet  ped. pracovníků – koeficient 1,45 

  

MŠ  1 21 1,81   
Přípravná třída 1 14 1,40 

 
  

1.stupeň 6 100 6,16 
1.stupeň – spec.třídy 1 11 0,88 
2. stupeň 6 87 7.71 
2.stupeň – spec.třídy 2 22 1,77 
Kurz pro získání zákl. vzděl. - - - 

16,52x1,29 = 21,31 
navýšení: 4,79 (+ 5 ped.) 

  

ŠD 1 30 0,90    
ŠK - - -    

Zdroje dat: obec_rozpocet _2011.pdf (0) 

 
Inkluze ve formálním vzdělávání je zabezpečena:  

standard nadstandard – jiné financování nadstandard - projekt 
pedagogičtí pracovníci (státní rozpočet – normativ) 
 

asistenti pedagoga (rozvojový program MŠMT asistent 
pedagoga) – těžiště práce asistentů pedagoga je 
v oblasti včasné péče 
 

pedagogičtí pracovníci – rozšíření týmu 
pedagogických pracovníků – dle předmětových skupin 
– odbornosti (aprobovanosti) 
 

 
 
 



Náplň práce – projektový učitel (odborný asistent pedagoga)  
učitel/učitelka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, vykonává činnost ve spolupráci s  učitelem – jeho činnost je řízena vedoucím PS 
Ve spolupráci s učitelem, vedoucím předmětové skupiny řídí výchovu a výuku v předmětech a třídách, podle své aprobace  a podle pracovního úvazku přiděleného vedením školy. 
V rámci tohoto vymezení řídící pravomoci odpovídá za celkové plnění výchovně vzdělávacích úkolů v přidělených třídách, především za úroveň dosahovaných výsledků. 
Ve spolupráci s učitelem (vedoucím PS)  řídí a zajišťuje 
- organizaci výchovy a výuky ve třídách (resp. skupinách), podle své aprobace a podle pracovního úvazku přiděleného vedením školy nebo plánem zastupování 
- pedagogickou diagnostiku SVP žáků  
- individualizovanou vzdělávací péči, která reflektuje vzdělávací potřeby žáků a doporučení poradenského pracoviště  
- hodnocení žáků – ve spolupráci s učiteli, vedoucími PS a poradenským pracovištěm školy 
- dozor nad žáky podle pracovního úvazku nebo plánem zastupování 
- bezpečnost žáků při všech činnostech organizovaných školou 
- pracuje v metodických sdruženích a předmětových skupinách 
- dále spolupracuje s výchovnou poradkyní, metodikem prevence, rodiči žáků, pracovníky jiných škol a školských zařízení 
- aktivně se účastní DVPP 
 

 příjemce dotace (navýšení 7 pedagogů)  partner (navýšení 4,5 pedagogů) 
Včasná péče                  

1.-2. ročník  1 pedagog 
 1 pedagog – logopedická péče 
3.-5.ročník 1 pedagog 

1,5 pedagoga - speciální pedagog 

jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyky 
jazyk a jazyková komunikace – český jazyk 

1 pedagog 1 pedagog  

matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie 1 pedagog 1 pedagog 
člověk a příroda 
člověk a společnost 

1 pedagog 1 pedagog 

umění a kultura  
člověk a svět práce  

 Z
V

(p
ře

dm
ět

ov
á 

sk
up

in
a)

 

člověk a zdraví 

1 pedagog – specializace – dramatická výchova  

  
příjemce dotace partner Financování – projekt 

smlouva 
 

• pedagog (7 pedagogických pracovníků) 
(smlouva: úvazek 1,0/ 25600,-/měsíc/24 měsíců)  
 

• pedagog (4,5 pedagogických pracovníků) 
(smlouva: úvazek 1,0/ 25600,-/měsíc/24 měsíců)  
 

Celkové náklady (přímé 
náklady)  

168 jedn.(měsíční plat) /24 měsíců/projekt 108 jedn.(měsíční plat) /24 měsíců/projekt 

 

 

3. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, vybudování systému „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání 

• zkvalitnění diagnostiky, vytváření metodik vyrovnávacích a podpůrných opatření a metodických postupů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Výměna zkušeností pedagogických pracovníků, kteří pracují se žáky se SVP a příkladů dobré praxe 

• rozvoj poradenských, metodických a konzultačních pracovišť při školách  
• „síťování“ odborné veřejnosti v oblasti poradenství, vytváření metodických materiálů, podpora komunikace se sociálními partnery 



• systém nástrojů zamezujících předčasným odchodům ze systému vzdělávání a systém nástrojů umožňujících návrat do systému vzdělávání  
• prevence školní neúspěšnosti a předčasných odchodů ze vzdělávání ve vybraných školách vytvořením systému úzké spolupráce učitelů a poradenských pracovníků. 
• vytváření speciálních diagnosticko-intervenčních programů zaměřených na podporu úsilí ohrožených žáků dokončit vzdělávání, který by obsahoval řadu 

diagnostických metod k identifikaci individuálních potíží žáků i výcvikové metody k prohloubení dovedností nezbytných pro dokončení vzdělávání 
• rozšiřování a prohlubování dovedností pedagogických pracovníků při realizaci speciálních diagnostickointervenčních programů  
• vytváření metodických materiálů pro výchovné poradce a další pedagogické pracovníky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
• podpora aktivit poradenských týmů škol zařazených do "záchytné sítě" 
• podpora předávání informací mezi školou a rodiči k optimalizaci úsilí zamezit předčasným odchodům ze systému vzdělávání 
• poradenská intervence určená dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům ohroženým sociální exkluzí 
• ověřený model vycházející z e 4 základních východisek 

� více SVP ve škole = vytvoření odpovídajících podmínek pro jejich vyrovnávání  
� efektivnější a rychlejší diagnostika přímo ve školách – diagnostika se neomezuje pouze na testování, ale i na pozorování dětí v jejich přirozeném 

prostředí, diagnostika reflektuje vývoj vzdělávacích potřeb 
� efektivnější a přesnější diagnostika prostřednictvím práce multidisciplinárního týmu – vzdělávací potřeby jsou nahlíženy z psychologického, 

speciálně a sociálně pedagogického hlediska  
� navázání individualizované vzdělávací péče na diagnostické výstupy, průběžná modifikace této péče v závislosti na její účinnosti 

 
Podrobný popis aktivity: 

Dílčí cíl/účel (dosažená 
změna/cílový,procesní  
stav - kriterium)   

Výstup  
 

Aktivita/opatření  indikátor/ukazatel 
(měřitelný) 

Nástroj  Termín / 
periodicita 
(časový 
plán) 

Zvýšení efektivity 
vzdělávání 
prostřednictvím 
posílení odborného 
týmu poradenského 
pracoviště  
 

- individuální přístup k žákům 
- práce s nadanými žáky a žáky s SPU 
- motivovanější učitelé, asistenti 
- vyšší motivovanost žáků a jejich rodičů 
- stabilizace pedagogického sboru 
- snížení rizika předčasného odchodu ze 
vzdělávání 
- snížení rizika odchodu žáků mimo 
hlavní vzdělávací proud 
-  snížení výskytu sociálně patologických 
jevů  
- urychlení a zkvalitnění procesu 
diagnostiky, prevence, intervence a 
spolupráce s dalšími institucemi 
- převzetí některých úkolů, které leží na 
bedrech učitelů – zvýšení efektivity 
vzdělávání 
- popsaný  a ověřený model 

 školní poradenské 
pracoviště je posíleno o role  
(všechny role – úvazek 1,0) 

- psycholog 
- speciální pedagog 

- etoped 
- sociální pedagog 
- asistent ŠPP 

 

- kvantifikovaný přehled 
diagnostických, prevenčních a 
intervenčních zásahů 
- počet vypracovaných zpráv, 
posudků, podkladů 
- počet pracovních schůzek, 
výslechů, návštěv soudů, … 
- počet výskytu soc.pat. jevů 
ve škole za pololetí 
- přehled stability 
pedagogického sboru 
 
 odchody pedagogů ze školy 
- data o DVPP 
  

- zápisy z jednání poradenského 
pracoviště 
- každoroční plány práce a jejich 
vyhodnocení 
- diagnostika (zprávy z vyšetření) 
 
 

04/2013-
03/2015 

Zdůvodnění potřebnosti: Pedagog by měl vzdělávat a vychovávat, měl by se vzdělávat v tom, jak vzdělávat jiné, měl by pracovat se školním kurikulem, měl by být s dětmi v rámci 
neformálního vzdělávání, … Naši učitelé a asistenti jsou neúměrně přetěžováni vším, co s sebou přináší „spádovost“ sociálně vyloučené lokalitě a nemotivovanost cílové skupiny.   
Pedagogičtí pracovníci v našem typu škol mimo jiné: 



- suplují rodičovskou vzdělávací  a výchovnou péči (příprava na vyučování, celodenní program)  
- jsou nuceni k opakujícím se jednáním s nespolupracujícími rodiči (výchovné komise, …) 
- jsou nuceni v několikanásobné míře ve srovnání s běžným typem škol vypracovávat zprávy posudky, …pro potřeby úřadů (zřizovatel – přestupková řízení, OSPOD),  Policie 

ČR (kriminalita), soudů (novým hitem je předvolávání učitelů k soudnímu líčení v roli svědka), kurátorů, … 
- jsou nuceni suplovat absenci systémových opatření vyšším pracovním  nasazením (psaní projektů, dobrovolnická práce) 
- jsou aktivní v oblasti vlastního vzdělávání a hledání cest ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (program ZaS, Nová škola, …) 
- jsou nuceni ve zvýšené míře řešit výchovné problémy (souvisí s charakteristikami sociálně vyloučené lokality – sociálně patologické jevy v rodině, počet dětí, bytové 

podmínky, neúplnost rodin, zadluženost, kriminalita,…) 
- jsou nuceni k častějším krizovým zásahům (vztahy mezi dětmi, které souvisí s příslušností k určité skupině nebo rodině v romské komunitě) 
- jsou nuceni ve zvýšené míře řešit vzdělávací problémy (častá absence, chybějící domácí příprava, SPU, zanedbaná předškolní příprava, zanedbaná logopedická péče) 
- jsou postaveni před problém nízké motivovanosti žáků i rodičů ke vzdělávání 
- jsou konfrontováni s problematickým vztahem Romů k majoritě (učitel je „gadžo“, „romský“ asistent pedagoga se chová jako „gadžo“) 
- zcela nahrazují péči rodičů v oblasti kariérového poradenství   
- jsou nuceni ve zvýšené míře čelit syndromu vyhoření 

V oblasti poradenství není systémově náš typ škol nijak zvýhodněn.  
Poradenství v českém vzdělávacím systému zabezpečují:  výchovná poradkyně (v našem případě vyhláškou definované snížení úvazku v rozsahu 3 hodin) a  metodik prevence (žádné 
zvýhodnění).  
Vzhledem k sociálnímu znevýhodnění a nepodnětnosti rodinného prostředí, ze kterého naši žáci pocházejí, je nutná včasná diagnostika jejich schopností a intervence k jejich rozvoji. 
Jelikož tuto diagnostiku nemohou vykonávat sami pedagogové ve třídách (z důvodu časových a kompetenčních), je ve škole potřebný tým odborníků, který bude v tomto směru 
specializovaný. Prostředí, ze kterého naši žáci pocházejí je také specifické zvýšenou mírou výskytu sociálně patologických jevů, které se nutně přenášejí do školy a svou četností a 
závažností v mnohém přesahují problémy na  jiných školách. Situaci komplikují často nespolupracující rodiče, kteří nemají zájem potíže svých dětí řešit, popř. poškozují práva svých 
dětí svým jednáním (zneužívání dětí – nabádání ke kriminalitě, dětská práce, delegování rodičovských rolí na děti, …)  
Poradenství  - financování 

standard nadstandard – jiné financování nadstandard - projekt 
snížený úvazek výchovné poradkyně (3 hodiny / týden) 
 

 psycholog 
speciální pedagog – etoped/logoped 
sociální pedagog 
asistent ŠPP 

Inovace: Navrhované rozšíření školního poradenského pracoviště zaručuje zvýšení efektivity poradenství a v samém důsledku především vzdělávání a rozvoje žáků se sociálním 
znevýhodněným, popř. dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. Dobře personálně vybavené poradenské centrum přímo na škole bude mít vliv na snižování výskytu sociálně 
patologických jevů a jejich rychlému a efektivnímu řešení. Urychlí a zkvalitní se tak celý proces diagnostiky, prevence, intervence a spolupráce s dalšími institucemi. Silnější 
poradenské pracoviště převezme některé úkoly, které leží na bedrech učitelů, aniž jim přísluší. Učitelé a asistenti se budou moci intenzivněji věnovat výchovně vzdělávací práci. Ve 
vzdělávacím systému neexistují specializovaná pracoviště, která by se zabývala žáky se sociálním znevýhodněním. Projekt definuje potřebné role v rámci poradenství pro sociálně 
znevýhodněné žáky, systém fungování poradenského pracoviště a náklady spojené s jeho fungováním.   
Popis opatření/aktivity: Cílem ŠPP je: 
- ve spolupráci se všemi subjekty školy zajišťuje primární prevenci výchovných   problémů a školní neúspěšnosti žáků 
- průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s prospěchovými obtížemi /zajišťuje doučování i mimo školu  - DROM, Ratolest – Pavlač, Armáda spásy/ 
- poskytuje odbornou pomoc při integraci  a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z jiného kulturního prostředí, žáků se sociálním znevýhodněním 
- vyhledává a pečuje o nadané žáky /ind. přístup pedagogů, projekty/ 
- nabízí pomoc při řešení krizových situací žáků 
- v řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků spolupracuje s dalšími institucemi 
 / PPP, SVP, SPC, OSPOD, Policie ČR, zdravotnictví a další subjekty podle potřeby/ 
- poskytuje metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou / dalo by se rozepsat/ 



- realizuje koncepci kariérového poradenství 
- poskytuje odborná psychologická a speciálně pedagogická vyšetření bez časového prodlení  
- poskytuje metodickou pomoc učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností 
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zák. zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zák. zástupce. 
Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní, nebo tělesné zdraví žáka, nebo osob v jeho okolí. 
 
Školní poradenské pracoviště bude projektově posíleno o role školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a asistenta školního poradenského pracoviště. 
Poradenské pracoviště řídí výchovný poradce, jemuž pomáhá asistent školního poradenského pracoviště. Součástí poradenského pracoviště je metodik prevence, který spolupracuje při 
své činnosti především se speciálním a sociálním pedagogem. Výchovný poradce a metodik prevence nejsou zaměstnanci projektu. Pracovní náplň jednotlivých rolí je stanovena na 
začátku projektu. Optimální skladba rolí školního poradenského pracoviště, náplně práce jednotlivých rolí a rozsah úvazků, ověřované projektem, mohou být během realizace upraveny, 
samozřejmě v souladu s cíli projektu a v rámci schváleného rozpočtu.   
Poradenští pracovníci spolupracují s třídními učiteli, učiteli výchov – RV, OV, učiteli – koordinátory školního vzdělávacího programu, s pracovníky nízkoprahových zařízení. 
Každý z členů ŠPP má zpracován svůj plán činnosti pro aktuální školní rok, který je zaměřen na oblast prevence a oblast operativních řešení problémů. 
Smyslem práce ŠPP je maximálně kvalifikovaně pomáhat řešit problémy žáků a trvale zkvalitňovat společenské klima školy. 
Jednotlivé poradenské činnosti s žáky jsou realizovány v souladu s vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb. 
Činnosti jednotlivých rolí v rámci školního poradenského pracoviště  
 
Školní psycholog      PROJEKT 

diagnostika 
• depistážní činnost – vyhledávání žáků se spec. vzděl. potřebami 
• diagnostika kognitivních schopností žáků (intelekt, pozornost)  
• psychologická diagnostika výrazně neprospívajících žáků a žáků s problémovým chováním 
• psychologická diagnostika nadaných žáků 
• diagnostika ve smyslu zkvalitňování výuky – spolupráce s učiteli na plánování aktivit 
• diagnostika profesní orientace vycházejících žáků 
• diagnostika klimatu tříd 
prevence 
• výjezdové akce se třídami 
• adaptační programy 
• práce se třídami jako prevence sociálně patologických jevů ve třídách 
• podpora spolupráce třídy s třídním učitelem  
intervence 
• nápravy neprospěchu – stimulační terapie (individuální péče na 1. stupni) 
• individuální a skupinová péče o žáky (osobní a rodinné problémy, chování, školní prostředí atd.) 
• odpolední sezení se žáky na 1. a 2. stupni orientované čtení s porozuměním 
• práce s nadanými žáky – skupinová i individuální práce s nadanými žáky, optimalizace jejich strategií učení, práce s informacemi (odpolední aktivity) 
• metodické konzultace učitelům – práce s s žáky s SPU a neprospívajícími 
• konzultace rodičům žáků 
• krizová intervence (při nepřiměřených afektivních reakcích, při zvládání krizových životních situací) 
• úzká spolupráce se všemi členy ŠPP 
• intervence ke zlepšování sociálního klimatu třídy 
• participace při zápisu a rozřazování žáků do prvních tříd základního vzdělání 
• spolupráce s učiteli na plánování aktivit pro zkvalitňování výuky 



• individuální konzultace pro pedagogické pracovníky, rodiče  
• metodická podpora pedagogů 
• úzká spolupráce se všemi členy ŠPP 
• vedení písemné dokumentace o činnosti 
• příprava zpráv z vyšetření 
• spolupráce s ostatními poradenskými pracovišti, organizacemi a odborníky 

 
Speciální pedagog - etoped        PROJEKT 

diagnostika 
• depistážní činnost – vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
• screening poruch učení na 1. stupni 
• zajištění speciálně-pedagogické diagnostiky žáků s podezřením na SPU 
• speciálně-pedagogická diagnostika žáků s problémovým chováním 
• diagnostika ve smyslu zkvalitňování výuky – spolupráce s učiteli na plánování aktivit 
• příprava diagnostiky, její vyhodnocování a dokumentace 
prevence 
• participace na plánování a realizaci preventivních aktivit školy se školním MP 
• práce se třídami jako prevence sociálně patologických jevů ve třídách 
• spolupráce se školním psychologem na tvorbě a realizaci adaptačních programů 
• výjezdové akce se třídami 
• podpora spolupráce třídy s třídním učitelem 
• prevence neprospěchu - screening poruch učení na 1. stupni 
• osvěta v oblasti hygieny učení a strategií učení 
• optimalizace učebních stylů nadaných žáků 
• metodické konzultace učitelům ke zkvalitňování výuky žáků se spec. vzděl. potřebami 
intervence 
• individuální práce s dětmi na nápravě SPU 
• poradenství učitelům a rodičům v oblasti spec. vzděl. potřeb 
• vytvoření vzdělávacích plánů u integrovaných dětí 
• zajištění spec. pomůcek 
• vedení písemné dokumentace o žácích se SPUCH speciálními vzdělávacími potřebami 
• krizová intervence  
• při nepřiměřených afektivních reakcích 
• při zvládání krizových životních situací 
• intervence ke zlepšování sociálního klimatu třídy 
• optimalizace učebních stylů nadaných žáků 
• individuální podpora žáků s poruchami chování ve třídách (např. smlouvy o chování..) 
• spolupráce s rodiči žáků 
• návštěvy v rodinách 
• prevence a operativní řešení výchovných problémů 
• řešení problematiky záškoláctví (včetně administrativy) 
• vedení výchovných komisí – oblast záškoláctví a nevhodného chování 



• spolupráce s OSPOD, Policií ČR, DROM, IQ, ostatní organizacemi 
• ve spolupráci s třídními učiteli vypracovává posudky na žáky 
• práce s nadanými žáky – skupinová i individuální práce s nadanými žáky, optimalizace jejich strategií učení, práce s informacemi (odpolední aktivity) 
• spolupráce s dalšími odborníky – PPP, SPC, lékaři, diagnostické ústavy 
• úzká spolupráce se všemi členy ŠPP 
• příprava vyhodnocování a dokumentace intervenčních a preventivních aktivit 
• vedení dokumentace o činnostech 
• příprava zpráv z vyšetření 

 
Sociální pedagog       PROJEKT 

• Spolupráce s třídními učiteli, učiteli, asistenty, spolupráce v rámci ŠPP, 
• spolupráce s obecními a městskými úřady, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi 
• Koordinace zpracování zpráv (OSPOD, policie, soudy, státní zastupitelství,přestupkové komise, …)  
• Sociálně právní poradenství a sociální terapie s problémovými jedinci 
• Identifikace dětí, jejichž rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti, nezabezpečují dostatečně péči o ně nebo jejich výchovu či zdárný vývoj 

ohrožují, případně narušují. 
• Zprostředkování pomoci odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení  
• Práce s agresivními dětmi, pomoc při řešení pedagogických situací (začínající učitelé), prevence rizikového chování dětí nebo jeho opakování 
• Krizová intervence 
• Ochrana práv učitelů ve vztahu k agresivně se chovajícím rodičům 
• Intervence v oblasti záškoláctví – žáci, rodina, instituce 
• Vytvoření podmínek pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou – možnosti dalšího rozvoje dětí, motivace ke studiu 
• Pomoc v situacích, kdy je narušené rodinné prostředí, disharmonie vztahů a nevhodná rodičovská výchova 
• Prevence a včasné odhalení ohrožení dětí (izolace, týrání, zanedbávání , sociálně patologické jevy, kriminalita, …)  
• Pomoc při řešení konkrétních problémů (např. zlepšení prospěchu a chování dětí, pomoc při budování hygienických návyků, zprostředkování komunikace mezi  

               rodinou a školou apod.)  
• Prevence institucionalizace péče o děti 
• Pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky) 
• Koordinace kariérového poradenství, spolupráce s třídními učiteli, učiteli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce, organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím (IQ 

Roma servis, Drom – romské středisko) 
• Řízení mentorských programů, exkurze, besedy, dny otevřených dvěří, Veletrh SŠ, … 
• Zajištění přijímacího řízení (pomoc sociálně znevýhodněným žákům s agendou spjatou s přijímacím řízením – přihlášky, zápisové lístky, …) 
• Organizace přípravy na přijímací řízení  

 
  Asistent školního poradenského pracoviště    PROJEKT 

• asistence výchovné poradkyni 
• podpora v oblasti přípravy a administrace projektů 
• spolupráce s rodinami (oblasti psychologie, speciální, sociální pedagogiky, prevence sociálně patologických jevů, kariérového poradenství) 
• návštěvy v rodinách 
• participace na prevenci záškoláctví, mluví s rodiči o nutnosti vzdělávání jejich dětí 
• motivace rodičů a žáků k pokračování ve studiu na SŠ, pomáhá s podáváním přihlášek 
• spolupráce s terénními pracovníky DROM, OSPOD -  velmi problémové rodiny 



• účast na výchovných komisích 
• pomoc při problémech v učení 
• krizová intervence 
• participace na realizaci celodenního programu 
• úzce spolupracuje se všemi členy ŠPP 
• doprovod žáků/rodičů po budově školy 
• pomoc při administraci členům ŠP 
• dokumentace činnosti 

 
 

příjemce dotace partner Financování – projekt 
smlouva 
 • psycholog 

• speciální pedagog - etoped 
• sociální pedagog 
• asistent poradenského pracoviště 

(smlouva: úvazek 1,0/ 25600,-/měsíc/24 měsíců 
 

• psycholog (0,5) 
• speciální pedagog - etoped, logoped (1,0) 
• sociální pedagog (1,0) 
• asistent poradenského pracoviště (0,5) 

(smlouva: úvazek 1,0/ 25600,-/měsíc/24 měsíců)  

Celkové náklady (přímé 
náklady) 

96 jedn.(měsíční plat) /24 měsíců/projekt 72 jedn.(měsíční plat) /24 měsíců/projekt 

 

 

4. Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání 

• vzdělávání pedagogických a dalších odborných pracovníků škol (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, zaměstnanci školních poradenských pracovišť) v oblasti  
vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí , diagnostiky, poradenství  pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a děti a žáky mimořádně nadané 

• výměna zkušeností pedagogických pracovníků v oblasti odstraňování bariér ve vzdělávání formou workshopů, exkurzí, panelových diskusí a příkladů dobré praxe 
Podrobný popis aktivity: 

Dílčí cíl/účel (dosažená 
změna/cílový,procesní  stav - 
kriterium)   

Výstup  
 

Aktivita (oblast evaluace) indikátor/ukazatel 
(měřitelný) 

Nástroj  Termín / 
periodicita 
(časový 
plán) 

Zvýšení efektivity 
formálního i neformálního 
vzdělávání prostřednictvím 
dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

- pedagogičtí pracovníci (vedení 
školy, učitelé, asistenti učitele, 
vychovatelé) respektují zásady 
inkluzivního vzdělávání - dokáží 
nabízet v běžné třídě ZŠ edukační 
podněty přiměřené potřebám dětí 
různého nadání a děti z různého 
prostředí 

- vzdělávání v oblasti „pedagogiky 
orientované na dítě“ (projektová 
výuka, RWCT, kooperativní 
výuka) 
- vzdělávání v oblasti 
alternativních vzdělávacích 
programů (např. Začít spolu) 
- vzdělávání v oblasti práce se 
školním kurikulem 

- supervize projektové výuky, 
mentoring 
- supervize, mentoring týmu 
(ZaS, …) 
- supervize týmu koordinátorů 
ŠVP a včasné péče 
- semináře, dílny, workshopy 
(hodnocení, sebehodnocení, 
diagnostika, týmová 

Poskytovatelé vzdělávání 
zabezpečí komplexní systém 
vzdělávání. Vzdělávání bude 
probíhat formou seminářů, 
workshopů, supervizí, 
mentoringu, konzultací na 
úrovni vedení školy, středního 
stupně řízení (vedoucí 
předmětových skupin) a celé 

04/2013-
03/2015 



- vzdělávání v oblasti vytváření 
inkluzivního prostředí ve škole, 
třídě 
- vzdělávání v oblasti 
multikulturní výchovy (-dalších 
průřezových témat) 
- vzdělávání v oblasti IT a práce 
s informačními zdroji 
- vzdělávání zaměřené na 
psychohygienu pedagogických 
pracovníků (vyšší ohrožení 
syndromem vyhoření v našich 
podmínkách) 

spolupráce, … ) 
- semináře zaměřené na 
rozvíjení  čtenářské, informační 
a mediální gramotnosti žáků, na 
práci s interaktivní tabulí, 
interaktivními učebnicemi 
 

sborovny. Koordinátor projektu 
spolu s poskytovatelem vzdělání 
vytvoří plán vzdělávacích 
aktivit, pravidelně po celou dobu 
projektu se budou scházet 
k průběžnému 
vyhodnocování.Všechny 
vzdělávací aktivity – prezenční 
listiny 
- zpracovaná kapitola 
závěrečného metodického 
materiálu  

Zvýšení kompetencí 
pedagogických pracovníků 
prostřednictvím spolupráce 
s partnerskými a dalšími 
školami 

- je vytvořena síť škol 
s podobným zaměřením v rámci 
JMK - pedagogičtí pracovníci na 
různých úrovních (vedení, střední 
stupeň řízení) a různého zaměření 
či specializace (koordinátoři ŠVP, 
garanti průřezových témat, 
asistenti pedagoga, třídní učitelé, 
výchovná poradkyně, pracovníci 
ve volnočasových aktivitách,  
metodici programu Začít spolu, 
…) spolu komunikují,  konzultují 
problémy, sdílejí dokumenty, 
vzájemně hospitují … 

-spolupráce se školami podobného 
zaměření (vzdělávání žáků se 
sociálním znevýhodněním)  
- spolupráce se školami, které 
pracují v programu Začít spolu) 

- návštěvy škol  
- funkční spolupráce min. 
s jednou školou v oblastech - 
jednotlivé předmětové skupiny, 
všechna průřezová témata, 
neformální vzdělávání, školní 
poradenské pracoviště, program 
ZaS 

- každoroční plány práce a jejich 
vyhodnocení 
- prezentace z pracovních 
schůzek 
- zpracovaná kapitola 
závěrečného metodického 
materiálu  
 
 

10/2009-
08/2012 

Zdůvodnění potřebnosti: Ke klíčovým kompetencím může vést žáky pouze kompetentní učitel. Kontinuální vzdělávání pedagogických pracovníků je podmínkou pro naplnění cílů projektu i 
cílů školy. Navíc v podmínkách vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním vše nekončí absolvováním vzdělávacího programu a aplikací získaných poznatků ve vzdělávací praxi. Pedagog 
v našich podmínkách musí ověřit funkčnost metod a často je nucen je modifikovat.  
Je účelné, aby pedagogičtí pracovníci na různých úrovních řízení školy a různého zaměření konzultovali navzájem profesní záležitosti. Jsou oblasti, ke kterým se kompetentně může vyjádřit 
pouze pedagog, který pracuje na škole s obdobným složením žáků (např. rozvoj komunikačních kompetencí romských dětí / romský etnolekt). K vytvoření jednotné strategie vzdělávání žáků 
se sociálním znevýhodněním z romské komunity je nutná spolupráce škol s podobným složením žáků a konzultace při ověřování jednotlivých strategií, metod a postupů. Sdílení zkušeností se 
vzděláváním romských žáků urychlí a zkvalitní budování této ucelené strategie. 
Vzdělávání - financování 

standard nadstandard – jiné financování nadstandard - projekt 
Účelově vázané finanční prostředky státního rozpočtu - 
DVPP 
 

 Efektivnější (nákladnější) vzdělávací aktivity (supervize, 
mentoring, koučing) 
Komplexní vzdělávací systém, vycházející z analýzy 
potřeb pedagogů obou škol   

Inovace:  Nastavení a ověření systému vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním aplikací výstupů z komplexního vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude realizováno 
především prostřednictvím vzdělávacích, supervizních a mentorských programů. Investice do vzdělání (pedagogičtí pracovníci školy) se neztrácí – neztratí se ani navýšená kvalita kompetencí 
pedagogických pracovníků. 
Inovace spočívá ve vytvoření uceleného systému vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním a jeho ověření ve spolupráci s dalšími subjekty, kteří pracují na tomto poli (partnerské školy, 



další školy, NNO). Postupy v práci s dětmi ze sociálně znevýhodňujícího prostředí nebudou pracně tvořeny každou institucí, která pracuje s touto cílovou skupinou zvlášť, ale ve vzájemné 
spolupráci a tedy rychleji a efektivněji. 
Popis opatření/aktivity: 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat na základě plánu DVPP vypracovaného pro celé období projektu. Plán bude vycházet z analýzy vzdělávacích potřeb pedagogů na 
začátku projektu. DVPP bude realizováno jedním garantem/poskytovatelem vzdělávání. DVPP bude realizováno v následujících oblastech. 

- semináře 
V průběhu roku budou mít učitelé možnost vybrat si z několika seminářů na základě svých preferencí, část nabídky vzdělávání bude tzv.„povinná.“ Jedná se o dva 1,5 denní semináře, které 
proběhnou ve dnech ředitelského volna a které budou společné pro celý školní tým. Výběrové semináře budou zpravidla půldenní a učitelé si budou moci vybrat ze 2-3 témat. Více viz 
harmonogram vzdělávacích akcí. 

- individuální typ podpory 
Individuální typ podpory může mít formu konzultací (individuálních či v malé skupině), mentorské podpory, pozorování ve třídě či supervize.  
Konzultace by měly učiteli umožnit získat určitý nadhled či odstup, prozkoumat hlouběji dané téma a najít možnosti k efektivnějšímu jednání či řešení. Mohou „spadat“: 
a) do oblasti vztahů, vzájemné spolupráce, mohou zahrnovat situace, kdy si člověk neví s něčím rady či u něj převládá pocit, že ač se snaží, stejně je to k ničemu apod. 
b) do oblasti výuky např. jako návazná/ následná konzultace, která proběhne po ukončení semináře, kdy lektor v časovém odstupu navštíví učitele v jeho třídě a poskytne učiteli další podporu 
v aplikaci získaných dovedností do jeho praxe, bude společně s učitelem hledat odpovědi na další otázky, které vyvstaly v průběhu realizace, bude s ním konzultovat případné nejistoty, 
neúspěchy, co se daří, nedaří nebo poskytne učiteli konstruktivní zpětnou vazbu na jeho práci a případně společně naplánují další kroky a postupy, které by mohly vést ke zvýšení efektivity 
jeho práce 
c) řešení situací či problémů, které jsou společně pro více lidí - např. skupinka lidí, které spojuje společné téma, které by chtěli řešit, společné plánování akcí, projektů, podpora při zavádění 
nových a inovativních prvků do výuky apod. 
Předpokladem této individuální podpory je iniciativa a „objednávka“ ze strany učitelů → formulace konkrétního problému či tématu konzultace.  

- návštěva učitelův jiných školách 
V průběhu realizace projektu budou mít učitelé možnost navštívit základní školy v Jihomoravském kraji, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
alternativními vzdělávacími programy (ZaS), používáním metod aktivního učení, integrovanou tematickou a projektovou výukou apod.  
Učitelé vypracují z návštěvy krátkou zprávu (stručně odpoví na 3 otázky v dotazníku). Tato aktivita je v rámci dalšího vzdělávání zařazena jako doporučená, nikoli povinná. Přednostní účast 
v této aktivitě budou mít učitelé, kteří budou aktivně zapojeni i do dalších forem vzdělávání. 

- kolegiální učení, vzájemné hospitace (v rámci školy, mezi školami)   
Učitelé v průběhu školního roku budou mít příležitost jít se podívat na výuku svého kolegy. Tyto návštěvy je nutno naplánovat dostatečně dopředu, tak aby mělo vedení školy možnost vytvořit 
pro vzájemné hospitace podmínky (min. 1 měsíc). Každý učitel by se měl min. 1x v průběhu školního roku podívat na výuku svého kolegy. 
Návštěvy by se měly uskutečnit po vzájemné dohodě obou učitelů. Součástí vzájemných hospitací bude kromě pozorování i vzájemná diskuse. Před samotnou návštěvou je třeba se domluvit 
na jejím průběhu. Např. učitel, v jehož třídě se návštěva uskuteční, může požádat svého kolegu o to, aby se ve svém pozorování zaměřil na určitou část výuky (např. jak komunikuje s dětmi, 
jak zadává instrukce do skupin, jak jedná s konkrétním žákem apod.) a poskytl mu zpětnou vazbu na jeho práci. Nebo učitel, který se jde podívat na výuku svého kolegy, si dopředu stanoví, na 
co by se ve svém pozorování chtěl zaměřit, tak aby to bylo přínosné pro jeho praxi. (stanoví si cíl: „Proč tam jde“). Jako základní nástroj k pozorování v rámci kolegiálního učení budou 
učitelům sloužit Mezinárodní profesní ISSA standardy: Kompetentní učitel 21. stol (respektive např. 1 standard na který by se chtěli v průběhu své návštěvy více zaměřit). 
Po skončení pozorování by mělo dojít k následné reflexi obou učitelů. Učitel- pozorovatel by poté měl z kolegiální návštěvy ve třídě (nejpozději do 3 týdnů) vytvořit krátkou zprávu, která by 
obsahovala zejména přínos pro jeho vlastní praxi, zaznamenání indikátorů, které jasně potvrzovaly naplnění pozorovaného standardu či případný plán toho, co chce učitel vyzkoušet ve své 
praxi. Krátkou zprávu ze vzájemných hospitací půjde rovněž vyplnit v el. formuláři. Zpráva může být též součástí portfolia učitelů, kteří se připravují k certifikaci ZaS. 1x za půl roku budou 
mít učitelé sdílet své zkušeností ze vzájemných hospitací např. v rámci metodických setkání.  

- certifikační procesy v oblasti alternativních vzdělávacích programů – ZaS. Nová škola  
dle potřeb  
Financování – projekt Financování – příjemce dotace Financování – partner 
 • DVPP 

400000,- 
Celkové náklady 400 000,- 

 



Finanční a personální zabezpečení projektu – přímé náklady   
 

Financování – příjemce dotace Financování – partner Osobní 
náklady  
 Administrativní zaměstnanci: 

- Věcný manažer                      230 400,- (vč. odvodů 308 736,-) 
(DPČ: 40h/měsíc//240,-Kč/hodina/24 měsíců)  960 jedn. 
- Věcný manažer aktivit           144 000,- (vč. odvodů 192 960,-) 
(DPČ: 25h/měsíc//240,-Kč/hodina/24 měsíců)  600jedn.  
- Finanční manažer projektu    230 400,- (vč. odvodů 308 736,-) 
(DPČ: 40h/měsíc//240,-Kč/hodina/24 měsíců)  960 jedn.  
 
Odborní zaměstnanci: 
- pedagog ZŠ                           307 200,- (vč. odvodů 411 648,-) 
(DPČ/ 160,-Kč/hodina  //  64h/měsíc (20 měsíců)  // 1920jedn/projekt)   
- pedagog ZŠ     4 300 800,- (vč. odvodů 5 848 366,-) 
(plat/ 25600,-Kč/měsíc  //  24 měsíců/7 učitelů   //  168jedn/projekt)   
- pedagog ŠPP   2 457 600,- (vč. odvodů 3 341 923,-) 
(plat/ 25600,-Kč/měsíc  //  24 měsíců/4 ped //  96jedn/projekt)  
- koordinátor aktivity (pedagog – metodik)         912 000,- (vč. odvodů 1 222 080,-) 
(DPČ/ 200,-Kč/hodina  //  10h/měsíc //  4560jedn/projekt)    
 
 

Administrativní zaměstnanci: 
- Věcný manažer projektu                  115 200,- (vč. odvodů 154 368,-) 
(DPČ: 20h/měsíc//240,-Kč/hodina/24 měsíců)  480 jedn.  
- Věcný manažer aktivit                       86 400,- (vč. odvodů 115 776,-) 
(DPČ: 15h/měsíc//240,-Kč/hodina/24 měsíců)  360jedn. 
- Finanční manažer projektu              115 200,- (vč. odvodů 154 368,-) 
(DPČ: 20h/měsíc//240,-Kč/hodina/24 měsíců)  480 jedn. 
 
Odborní zaměstnanci: 
- pedagog ZŠ                                      115 200,- (vč. odvodů  154 368,-)  
(DPČ/ 160,-Kč/hodina  //  36h/měsíc (20 měsíců)  // 720jedn/projekt)   
- pedagog ZŠ         2 764 800,- (vč. odvodů 3 759 664,-) 
(plat/ 25600,-Kč/měsíc  //  24 měsíců/4,5 učitelů   //  108jedn/projekt)   
- pedagog ŠPP       1 843 200,- (vč. odvodů 2 506 442,-) 
(plat/ 25600,-Kč/měsíc  //  24 měsíců/3 ped //  72jedn/projekt)  
- koordinátor aktivity (pedagog – metodik)             672 000,- (vč. odvodů 900 480,-) 
(DPČ/ 200,-Kč/hodina  //  10h/měsíc //  3360jedn/projekt)    
 

Celkové 
náklady 

11 634 449,- 7 745 466-, 

  
Věcný manažer projektu je zodpovědný za celkové řízení projektu za naplnění obecného cíle a vybraných dílčích cílů projektu (cíle a výstupy jednotlivých aktivit), řídí 
odborný tým realizátorů projektových aktivit, konkrétně je zodpovědný za následující oblasti 

• komunikace s poskytovatelem podpory 
• zodpovědnost za provádění řízení rizik projektu 
• zodpovědnost za průběžnou analýzu projektu 
• zodpovědnost za hodnocení průběhu projektu 
• zodpovědnost za správnost a přípravu monitorovacích zpráv 
• zodpovědnost za správnost změn v projektu 
• zodpovědnost za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem 
• vedení porad  o projektu  
• sledování správnosti a vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů projektu  
• účast na kontrolách projektu 
• DVPP (výběrové řízení, organizace, řízení) 

 
finanční manažer je zodpovědný za finanční řízení projektu, je partnerem projektového manažera,  konkrétně je zodpovědný za následující oblasti 

• odpovědnost za finanční správnost a platby 
• zpracování žádosti o platbu  



• příprava podkladů pro finanční části monitorovacích zpráv všech typů 
• dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu  
• účast na kontrolách projektu 
• účast na poradách o projektu – k jeho řízení a chodu 
• administrace případných změn projektu a příprava podkladů pro rozhodnutí 
• zodpovědnost za archivaci materiálů a archivaci dokumentace k projektu 
• dodržování a uplatňování pravidel publicity 
• zodpovědnost za výběr a smlouvy pracovníků projektu/lektorů 
• zodpovědnost za správnost výběrových řízení  

věcný manažer aktivit je zodpovědný za řízení projektu na úrovni organizace (příjemce, partner), je  podřízen projektovému a finančnímu manažerovi,  konkrétně je 
zodpovědný za následující oblasti 

• komunikace s příjemcem podpory 
• komunikace se subjekty řízení a evaluace v rámci organizace (metodická rada školy, předmětové skupiny) 
• zodpovědnost za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem na úrovni organizace 
• zodpovědnost za financování projektu na úrovni organizace 
• vedení porad  o projektu a zpracování zápisů z těchto porad na úrovni organizace 
• sledování správnosti a vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů projektu na úrovni organizace 
• zodpovědnost za provádění řízení rizik projektu na úrovni organizace 
• zodpovědnost za průběžnou analýzu projektu na úrovni organizace 
• zodpovědnost za hodnocení průběhu projektu na úrovni organizace 
• příprava podkladů pro monitorovací zprávy všech typů (průběžné, závěrečná)  
• zodpovědnost za archivaci materiálů a archivaci dokumentace k projektu na úrovni organizace 
• dodržování a uplatňování pravidel publicity na úrovni organizace 
• účast na poradách o projektu  
• účast na kontrolách projektu 
• organizační příprava analýz a hodnocení projektu na úrovni organizace 
• publicita, zajištění fotodokumentace jednotlivých aktivit projektu na úrovni organizace 
• sběr a evidence hodnotících dotazníků na úrovni organizace 

 
Financování – příjemce dotace Financování – partner Služby: 

 
DVPP    

Celkové náklady 400 000,- 
 

Financování – příjemce dotace Financování – partner Náklady vyplývající 
přímo ze 
smlouvy/rozhodnutí 
 

Audit 60000,-  

Celkové náklady   
 
 
 



Finanční a personální zabezpečení projektu – nepřímé náklady/náplně práce  
Náklady na řízení  a administraci projektu, náklady související s prací s cílovou skupinou (žáci, pedagogičtí pracovníci škol, ŠPP), které nelze jednoznačně přiřadit 
k aktivitám projektu   
Objem přímých nákladů (bez nákladů, jeţ 
spadají do kříţového financování)  

% nepřímých nákladů  

≤ 4 mil. Kč  18  
> 4 mil. Kč ≤ 6 mil. Kč  16  
> 6 mil. Kč ≤ 10 mil. Kč  14  
> 10 mil. Kč ≤ 15 mil. Kč  12  
> 15 mil. Kč  10  
 
Náklady na odměňování pracovníků, kteří vykonávají v rámci organizace příjemce či partnera aktivity:  

- vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků 
- personalistika 
- zajištění ostrahy, zajištění úklidu a čištění; 
- zajištění publicity pomoci z ESF (zejména dle článku 8 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006), včetně monitoringu tisku, (např. inzerce, pronájem prostor pro tiskovou 

konferenci, občerstvení na tiskovou konferenci, výroba propagačních předmětů, letáků apod.), s výjimkou případů, kdy jsou opatření publicity hlavní činností 
projektu (zejména u projektů zaměřených na změnu povědomí cílové skupiny apod.) 

- správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně jejich aktualizace 
- kopírování, tisk pro administraci projektu a pro publicitu 
- náklady na tvorbu FKSP za pracovníky, kteří jsou v rámci projektu hrazeni podle metodiky nepřímých nákladů 

Cestovné realizačního týmu, jehož předmětem jsou:  
- veškeré cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami (není rozhodující, jakým dopravním prostředkem se cesta uskutečnila - např. služebním nebo 

soukromým vozidlem, hromadnou dopravou, taxi aj.) 
- veškeré náklady na provoz vozidel k vnitrostátním cestám 

Zařízení a vybavení a kancelářské prostředky v následujících položkách:  
- náklady na nákup papírů (včetně bloků), materiálu na laminování, psacích potřeb, kancelářských sponek, šanonů, desek na dokumenty, CD, DVD, audiokazet, 

videokazet a disket jakožto nosičů dat (bez ohledu na jejich využití v projektu, tj. zda jsou nezbytné pro administraci projektu či pro cílovou skupinu) 
- náklady na spotřební a kancelářský materiál (jiný než v předchozí odrážce) určený pro administraci projektu (nikoli materiál pro cílovou skupinu projektu), tj. 

veškerý materiál či drobné předměty, které nemají charakter zařízení nebo přístroje nebo jsou určeny k jednorázové nebo postupné spotřebě a jejich životnost 
nepřesahuje dobu 1 roku 

- náklady na pořízení zásob či materiálu pro zajištění občerstvení pracovníků projektu nebo cílové skupiny 
- náklady na čisticí prostředky a nástroje, resp. přístroje (s výjimkou případů, kdy je pro své zapojení do projektu využívá cílová skupina);  
- náklady na nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu, které jsou pořizovány za účelem zajištění publicity pomoci z ESF (zejména dle článku 8 nařízení 

Komise (ES) č. 1828/2006).  
Náklady na nákup služeb, jejichž předmětem je:  

- nákup vody (vodné, stočné), paliv a energie (elektřina, topení apod.), v prostorech využívaných k realizaci projektu 
- internetové a telefonické připojení, fax, poštovné, dopravné, balné 
- vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků 
- vedení rozpočtu 
- daňové a právní poradenství a konzultace 
- zajištění personalistiky 



- zajištění publicity pomoci z ESF (zejména dle článku 8 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006), včetně monitoringu tisku, (např. inzerce, pronájem prostor pro tiskovou 
konferenci, občerstvení na tiskovou konferenci, výroba propagačních předmětů, letáků apod.), s výjimkou případů, kdy jsou opatření publicity hlavní činností 
projektu (zejména u projektů zaměřených na změnu povědomí cílové skupiny apod.) 

- správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně jejich aktualizace 
- kopírování, tisk pro administraci projektu a pro publicitu 
- bankovní poplatky včetně bankovních poplatků za mezinárodní finanční transakce (zahraniční platby, výběry hotovosti v zahraničí, konverzní poplatky atd.);  
- administrace výběrových/zadávacích řízení nezbytných pro projekt a další služby spojené se zadáváním zakázek (inzerce, poradenství atd.). 
- notářské a správní poplatky nutné pro realizaci projektu (např. ověřování dokumentů atd.)  

 
 
Osobní náklady  
 

Financování – příjemce dotace Financování – partner 

 Ekonom        
(DPČ: 50h/měsíc//160,-Kč/hodina/24 měsíců)  1200jedn. 

 

 Administrativa     
(DPČ: 50h/měsíc//160,-Kč/hodina/24 měsíců)  1200jedn. 

Administrativa-partner    
(DPČ: 30h/měsíc//160,-Kč/hodina/24 měsíců)  720 jedn 

 Mzdy       
(DPČ: 30h/měsíc//160,-Kč/hodina/24 měsíců)  720 jedn 

Mzdy-partner       
(DPČ: 20h/měsíc//160,-Kč/hodina/24 měsíců) 480 jedn. 

 
ekonom projektu je zodpovědný za vedení účetnictví projektu, je podřízen finančnímu manažerovi projektu,  konkrétně je zodpovědný za následující oblasti 

• vedení účetnictví podle podmínek operačního programu 
•  shromažďování a evidence účetních podkladů  
• kontrola a zúčtování položek 
• spolupráce s bankou, vedení bankovního účtu a kontrola bankovních operací 
• kontrola podkladů pro žádosti o platbu 

administrativa projektu zajišťuje v rámci projektu další administrativní práce spojené s jeho realizací: 
• zajištění chodu kanceláře projektu 
• vedení provozní korespondence, adresáře, statistiky, databáze účastníků 
• provedení archivace materiálů a dokumentů k projektu 
• sběr a evidence hodnotících dotazníků 
• účast na poradách projektu – k jeho řízení a chodu 
• zpracování zápisů z porad projektu 
• vedení provozní korespondence, adresáře, statistiky, databáze účastníků 
• účast na kontrolách projektu 

mzdy je zodpovědný za vedení mzdové agendy, je podřízen finančnímu manažerovi projektu,  konkrétně je zodpovědný za následující oblasti: 
• správné vedení mzdové agendy (mzdy, DPČ - zdravotní, sociální pojištění, daně ...)  
• připravuje podkladů pro vyplácení mezd 
• komunikace s příslušnými úřady (zdravotní pojišťovny, úřady sociálního zabezpečení ...) 

 
 
 
 
 



 
Řízení projektu   

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Věcný 
manažer -Pa 

 

koordinátoři, metodici 

Finanční 
manažer - Pr 

Pedagogičtí pracovníci (předmětové 
skupiny, ŠPP) (příjemce, partneři) 

Ekonom -Pr 

Rodiče  

Děti, žáci  

řízení projektu                                                                                                         administrace  projektu 
(přímé náklady)                                                                                                         (nepřímé náklady)                                   
  

Věcný 
manažer - Pr 

Administrativa - Pr 

Mzdy - Pr 

Věcný 
manažer 
aktivit - Pr 

Věcný 
manažer 
aktivit - Pa 

Finanční 
manažer - Pa 

Administrativa - Pa 

Mzdy - Pa 

Příjemce: 
Odborní zaměstnanci: 
- pedagog ZŠ (DPČ/ 160,-Kč/hodina  //  64h/měsíc (20 měsíců)  // 1920jedn/projekt)   
- pedagog ZŠ (plat/ 25600,-Kč/měsíc  //  24 měsíců/7 učitelů   //  168jedn/projekt)   
- pedagog ŠPP (plat/ 25600,-Kč/měsíc  //  24 měsíců/4 ped //  96jedn/projekt)  
- Koordinátor aktivity (pedagog – metodik)  (DPČ/ 200,-Kč/hodina  //  10h/měsíc //  
4560jedn/projekt)    
 
Administrativní zaměstnanci (přímé náklady): 
- Věcný manažer projektu (DPČ/ 240,-Kč/hodina  //  40h/měsíc // 960jedn/projekt) 
- Věcný manažer aktivit (DPČ/ 240,-Kč/hodina  //  25h/měsíc // 600jedn/projekt) 
- Finanční manažer projektu (DPČ/ 240,-Kč/hodina  //  40h/měsíc // 960jedn/projekt) 
 
Administrativní zaměstnanci (nepřímé náklady): 
- Ekonom (DPČ: 50h/měsíc//160,-Kč/hodina/24 měsíců)  1200jedn. 
- Administrativa (DPČ: 50h/měsíc//160,-Kč/hodina/24 měsíců)  1200jedn. 
- Mzdy (DPČ: 30h/měsíc//160,-Kč/hodina/24 měsíců)  720 jedn 

Partner: 
Odborní zaměstnanci: 
- pedagog ZŠ (DPČ/ 160,-Kč/hodina  //  36h/měsíc (20 měsíců)  //  720jedn/projekt)   
- pedagog ZŠ (plat/ 25600,-Kč/měsíc  //  24 měsíců/4,5 učitelů   //  108jedn/projekt)   
- pedagog ŠPP (plat/ 25600,-Kč/měsíc  //  24 měsíců/3 ped //  72jedn/projekt)   
- Koordinátor aktivity (pedagog – metodik)  (DPČ/ 200,-Kč/hodina  //  10h/měsíc //  
3360jedn/projekt)   
 
Administrativní zaměstnanci (přímé náklady): 
- Věcný manažer projektu (DPČ/ 240,-Kč/hodina  //  20h/měsíc // 480jedn/projekt) 
- Věcný manažer aktivit (DPČ/ 240,-Kč/hodina  //  15h/měsíc // 360jedn/projekt) 
- Finanční manažer projektu (DPČ/ 240,-Kč/hodina  //  20h/měsíc // 480jedn/projekt) 
 
Administrativní zaměstnanci (nepřímé náklady): 
- Administrativa (DPČ: 30h/měsíc//160,-Kč/hodina/24 měsíců)  720 jedn 
- Mzdy (DPČ: 20h/měsíc//160,-Kč/hodina/24 měsíců) 480 jedn. 
 



Harmonogram realizace klíčových aktivit (vybrané aktivity 
neběží během hlavních prázdnin – viz popis aktivit)  
klíčová aktivita rok realizace 2013 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Zajištění  včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním 
2. Zajištění komunitních a inkluzivních rolí školy v rámci formálního vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování systému „záchytné sítě“ pro osoby 
ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání 

3. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických 
a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování 
systému „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání 

4. Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících 
rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání 

5. Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných        x x x x x x x x x 
  
klíčová aktivita rok realizace 2014 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Zajištění  včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním 
2. Zajištění komunitních a inkluzivních rolí školy v rámci formálního vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování systému „záchytné sítě“ pro osoby 
ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání 

3. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických 
a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování 
systému „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání 

4. Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících 
rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání 

5. Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných x x x x x x x x x x x x 
  
klíčová aktivita rok realizace 2015 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Zajištění  včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním 
2. Zajištění komunitních a inkluzivních rolí školy v rámci formálního vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování systému „záchytné sítě“ pro osoby 
ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání 

3. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických 
a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování 
systému „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání 

4. Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících 
rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání 

5. Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných x x x          
  

 



 
Monitorovací indikátory 
 

kód indikátor Plánovaná hodnota  
Dosažená  
Hodnota k  

07.41.14 

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků v projektech 
z celkového počtu podpořených osob   
Počet osob – dětí, žáků, rodičů přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace 
projektu (děti, žáci, rodiče škol, kteří byli odběrateli dané služby)  

1340 počet 30.3.2015 

07.41.65 
Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání   
Počet osob celkem – pracovníků v dalším vzdělávání, které byly v rámci projektů 
podpořeny (výzkumníci, pedagogičtí, akademičtí a ostatní pracovníci)   

110 počet 30.3.2015 

06.12.00 
Počet žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd 
Počet žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd, jimž byla poskytnuta podpora 
v rámci realizace projektu 

13 počet 30.3.2015 

06.12.10 Počet žáků se SVP zařazených do běžných tříd 730 počet 30.3.2015 

07.41.20 

Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb 
Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb, které obdržely 
jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. Každá osoba, která obdržela podporu 
se započítává pouze 1x. 

60 počet 30.3.2015 

06.43.10 

Počet vytvořených / inovovaných produktů 
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, 
metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, 
vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební 
pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály…)  

1 počet 30.3.2015 

Z toho 
06.43.19 

Celkový počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se 
speciálními potřebami.  
Celkový počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se 
speciálními potřebami.  

1 počet 30.3.2015 

Cíle projektu jsou mj. nastaveny na zvýšení efektivity vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním a na ověření tohoto systému v prostředí inkluzivní a komunitní  
školy. Systém zvyšující efektivitu vzdělávání je realizován prostřednictvím aktivit, které zahrnují všechny cílové skupiny projektu (děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami – MŠ, přípravné třídy, ZŠ, kurz pro získání základního vzdělání, pedagogičtí pracovníci školy – učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelé a rodiče našich dětí a žáků. 
Aktivitami projektu jsou zasaženi všichni žáci školy. V průběhu realizace projektu budeme prostřednictvím evaluačního rámce projektu (definované výstupy, indikátory, 
nástroje) sledovat zvyšování efektivity vzdělávání (naplňování cílů projektu) v rámci jednotlivých aktivit. Počet podpořených žáků bude každoročně navýšen o nově zapsané 
děti a žáky.   
 
 
 
 
 
 



1)  

07.41.14 
Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků v projektech z celkového počtu podpořených osob   
Počet osob – dětí, žáků, rodičů přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (děti, žáci, rodiče škol, kteří byli odběrateli dané služby)  

2) 

06.12.10 Počet žáků se SVP zařazených do běžných tříd 

 
- děti a žáci (přípravné třídy, MŠ, ZŠ, kurz pro získání základního vzdělání) ze sociálně vyloučené lokality v centru Brna , děti a žáci ohrožení exkluzí, žáci s rizikem 
předčasného odchodu ze vzdělávání,  žáci s SPU, žáci neprospívající a nemotivovaní  
 - při kalkulaci indikátorů vycházíme ze statistických výkazů k 30.9.2010 
 - relevantní data k indikátorům získáme ze statistických výkazů k 30.9.2012 – cílová skupina se stane adresátem podpory od 1.4.2013 (začátek projektu)  
 - cílová skupina se každoročně zvětší o nově nastoupivší děti a žáky děti a žáky - indikátory se navýší k 30.9. 2013 a k 30.9. 2014  

- riziko nenaplnění indikátorů (nižší než 100% zastoupení dětí a žáků se SVP v rámci cílové skupiny /pohybuje se v řádu jednotek %/,  neočekávané snížení počtu 
žáků, snížení počtu žáků se SVP) eliminujeme ponížením výchozích statistických dat (k 30.9.2010) o cca 25% a ponížením předpokládaného meziročního přírůstku  
- předpokládáme, že takto nastavené indikátory budou překročeny  

Nástroje: 
• Statistické výkazy (podzimní sběr) data vždy k 30.9. 
• školní matrika 

 
 
- rodiče těchto žáků  
 - předpokládáme, že všichni rodiče našich žáků budou profitovat z aktivit projektu  a sice buď přímo jako účastníci edukativně stimulačních skupin,  příjemci 
poradenských služeb nebo účastníci kulturních či vzdělávacích akcí školy, nebo nepřímo jako rodiče, kteří profitují z projektem nastaveného modelu individualizované 
vzdělávací péče o jejich děti   
 - východiskem pro nastavení tohoto indikátoru je odhad – vycházíme z ponížených statistických dat počtu žáků a předpokládáme, že adresátem bude minimálně 1 
rodič, tento počet je následně ponížen o cca 20%  
Nástroje: 

• sběr dat v rámci jednotlivých aktivit  
včasná péče (edukativně stimulační skupiny - počet), komunitní a inkluzivní role školy, poradenství (vzdělávací a kulturní programy, pohovory s rodiči apod. – 
návštěvnost, počet úkonů) 
 

ad1), 2) Pozn.: uvedený číselný údaj je ve tvaru celkový počet dětí (žáků) / počet dívek 

ZŠ a MŠ Brno, nám. 
28. října  

 

30.9.2010 30.9.2012 30.9.2013 30.9.2014 Monitorovací 
indikáry  
MINIMUM 

Monitorovací 
indikáry  
REÁLNÝ 
ODHAD  

S 1-01 
o mateřské škole (MŠ Stará 13/15)  
o mateřské škole (MŠ nám. 28. října 21)  

28/21 
25/14 

     

S4c-01 o přípravné třídě 54/23  +30 +30   

S 3-01 o základní škole 315/161  +30 +30   



 kurz pro získání základního vzdělání 41/19  +20 +20   

Celkem   463/238 350/180   500/250 750 

 Rodiče dětí a žáků     400  1000 

Celkem      900 1750 

 

ZŠ a MŠ Brno, 
Křenová 

 
30.9.2010 30.9.2012 30.9.2013 30.9.2014   

S 1-01 o mateřské škole 21/12      

S4c-01 o přípravné třídě 14/7  +14 +14   

S 3-01 o základní škole 187/86  +20 +20   

Celkem  222/105 160/80   230/100 400 

 Rodiče dětí a žáků 210    210 300 

Celkem       440 700 

 
3) 

06.12.00 
Počet žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd 
Počet žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd, jimž byla poskytnuta podpora v rámci realizace projektu 

Nástroje: 
• Statistické výkazy (podzimní sběr) data vždy k 30.9. 

 
Pozn.: uvedený číselný údaj je ve tvaru celkový počet dětí (žáků) / počet dívek 

ZŠ a MŠ Brno, nám. 
28. října  

 

30.9.2010 30.9.2012 30.9.2013 30.9.2014 Monitorovací 
indikáry  
MINIMUM 

Monitorovací 
indikáry  
REÁLNÝ 
ODHAD  

 Žáci v integrovaných třídách 0    0  

 

ZŠ a MŠ Brno, 
Křenová 

 

30.9.2010 30.9.2012 30.9.2013 30.9.2014 Monitorovací 
indikáry  
MINIMUM 

Monitorovací 
indikáry  
REÁLNÝ 
ODHAD  

 Žáci v integrovaných třídách 13/5    13/5 13 



 
4) 

07.41.65 
Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání   
Počet osob celkem – pracovníků v dalším vzdělávání, které byly v rámci projektů podpořeny (výzkumníci, pedagogičtí, akademičtí a ostatní pracovníci)   

Monitorované oblasti : 
- Další vzdělávání 

5) 

07.41.20 
Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb 
Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. Každá osoba, která 
obdržela podporu se započítává pouze 1x. 

Monitorované oblasti : 
- koordinace činností  

 
nástroje: 

• měřitelné indikátory (každoroční statistické výkazy) 
- pedagogičtí pracovníci škol, vč. vedoucích pracovníků, kteří pracují s dětmi ze sociálně vyloučené lokality v centru Brna  
- zaměstnanci poradenských pracovišť vykonávající mj. vzdělávací činnost 

 
• mzdová dokumentace projektu  (pracovní smlouvy, DPČ, DPP, přehled DPČ-DPP, pracovní výkazy, rozpis mzdových nákladů, …) 
• prezenční listiny, certifikáty 
• pedagogická dokumentace (úvazky, rozvrhy hodin,…) 
• interní dokumentace projektu (zápisy z pozorování při vzdělávacích činnostech, zápisy z pracovních schůzek, plány práce a jejich vyhodnocení, reporty o žácích, 

dokumentace ŠPP,  
ad 4),5) 

ZŠ a MŠ Brno, nám. 
28. října  

 

30.9.2010 
celkem/ženy 

30.9.2012 30.9.2013 30.9.2014 Monitorovací 
indikáry  
MINIMUM 

Monitorovací 
indikáry  
REÁLNÝ 
ODHAD  

R 13-01 

o ředitelství škol (přepočtení na plně zaměstnané)  
- učitelé 
- vychovatelé  
- asistenti  

 
32/30 
2,5/2 
6/3 

     

 - projektoví ped.prac.  
17/14,75 
 

     

celkem      60/50 80/70 

 

ZŠ a MŠ Brno, 
Křenová 

 

30.9.2010 
celkem/ženy 

30.9.2012 30.9.2013 30.9.2014 Monitorovací 
indikáry  
MINIMUM 

Monitorovací 
indikáry  
REÁLNÝ 
ODHAD  



R 13-01 

o ředitelství škol (přepočtení na plně zaměstnané)  
- učitelé 
- vychovatelé  
- asistenti 

 
25,9/20,5 
0,8/0,8 
6,0/3,0 

   50/40 56/55 

 - projektoví ped.prac.  14,35/11,08      

celkem      50/40 56/55 

 
 
6) 

06.43.10 

Počet vytvořených / inovovaných produktů 
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich 
kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, 
syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály…)  

1 

Z toho 
06.43.19 

Celkový počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními potřebami.  
Celkový počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními potřebami.  

1 

- návrh  modelu vzdělávání žáků se SVP a jeho financování (nastavení koeficientu násobku normativu) ve školách  
- návrh optimálního složení poradenského pracoviště /role, úvazky/ 
- závěrečná konference, sborník  
 
 
Rizika projektu a popis opatření na eliminaci rizik 
 
Rizika, která nemůžeme ovlivnit nebo je můžeme ovlivnit pouze částečně: 

- nastavení parametrů sociálního zabezpečení v ČR (vzdělání nepřináší viditelnou ekonomickou výhodu) 
- spolupráce s orgány státní správy ( Policie ČR, orgán sociálně právní ochrany dětí, přestupkové komise, kurátoři, .... ) 
- spolupráce rodičů žáků s dalšími organizacemi (např. v oblasti spolupráce při nápravě SPU, při práci s nadanými žáky, při volnočasových aktivitách dětí ... )  
- finanční spoluúčast rodičů na vzdělávání dětí (volnočasové aktivity, pomůcky, pracovní sešity ... ) 
- financování školy (státní rozpočet - nastavení normativu/obecní rozpočet - rekonstrukce školy) 

 
Rizika, která můžeme ovlivnit kterým budeme předcházet  

- nedostatečné kompetence pedagogických pracovníků (nutné pro koordinaci jednotlivých aktivit) - týmová spolupráce, práce s informacemi 
- neudržení projektových cílů na zřeteli po celou dobu realizace projektu (nekoncepčnost, nedostatečné plánování) - přetíženost pedagogických pracovníků v 

každodenním provozu školy (zvýšené administrativní nároky v prostředí sociálně znevýhodněných žáků)   
- neochota ke změnám, časová náročnost 
- personální změny v projektovém týmu 

 
Většinu rizik, které jsou spojeny s realizací projektu jsme schopni eliminovat nastaveným systémem práce v rámci školy (systém řízené koordinace jednotlivých činností - 
každoroční plánování / vyhodnocování plánů, systém předávání informací na pravidelných pracovních schůzkách metodické rady školy a metodických sdružení a v rámci 
počítačové sítě školy - viz každoročně aktualizovaná pedagogicko-organizační směrnice školy).  



Rizika spojená s naplněním cílů projektu jsou eliminována zpracovaným logickým a evaluačním rámcem projektu (stanoveny měřitelné a doložitelné indikátory - viz logický 
a evaluační rámec projektu), logický a evaluační rámec projektu bude vyhodnocován v rámci metodické rady školy ve spolupráci se supervizní pomocí poskytovatele 
vzdělávání. Jedná se o tato rizika: 
 
1. nedostatečné kompetence pedagogických pracovníků (nutné pro koordinaci jednotlivých aktivit) - týmová spolupráce, práce s informacemi 

- vzdělávání pedagogických pracovníků, supervize koordinátorů 
2. neudržení projektových cílů na zřeteli po celou dobu realizace projektu (nekoncepčnost, nedostatečné plánování) - přetíženost pedagogických pracovníků v každodenním 
provozu školy (zvýšené administrativní nároky v prostředí sociálně znevýhodněných žáků)   

- koordinace činností v rámci vytvořeného systému práce - pravidelné pracovní schůzky, plánování 
3. neochota ke změnám, časová náročnost 

- složení projektového týmu (konstruktivní, aktivní pedagogové) 
- finanční ohodnocení projektových prací 

4. personální změny v projektovém týmu  
- projektový tým vybrán s ohledem na toto riziko (nepředpokládáme změny) 
- stabilizace pedagogického sboru (týmové aktivity nepracovního charakteru) 
- finanční ohodnocení 

 
 
Anotace projektu 
„Má-li být školská politika nastavena tak, aby dokázala nejvíce pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují, vyžaduje to specifický přístup k různým typům škol.  U těch s vysokým 
zastoupením sociálně znevýhodněných dětí to mj. znamená adekvátní finanční podporu.“  
Převzato: Sociologický výzkum zaměřený na analýzu  podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, GAC, 2009 
 
Pokud bychom uměli v českých školách vytvářet inkluzivní prostředí, byla by naplněna reforma českého vzdělávacího systému. Míra připravenosti škol přijímat různorodost 
a pracovat s ní (inkluze) je přímo úměrná míře připravenosti učitelů vytvářet inkluzivní vzdělávací prostředí a míře systémové podpory proinkluzivních opatření ve 
vzdělávání. Zaměření vzdělávacích aktivit každé školy je ovlivněno i místem zřízení, tedy cílovou skupinou školy. Portfolia vzdělávacích služeb školy „spádové“sociálně 
vyloučené lokalitě  a školy  „spádové“  satelitní vilové čtvrti se budou lišit. Podstatné je, aby školy byly připraveny a ochotny  pracovat se všemi obyvateli v místě svého 
zřízení – v tomto momentě se stýká inkluzivní a komunitní rozměr školy.  
 
V ČR existují sociálně vyloučené lokality. Uvnitř nebo poblíž těchto lokalit existují základní školy, které kopírují všechny negativní charakteristiky těchto lokalit. Zatímco 
problémy těchto lokalit jsou dostatečně popsány a existuje snaha je vyrovnávat  („v roce 2003 bylo na MV registrováno 381 romských organizací/romská o.s. jsou 
financována převážně z veřejných rozpočtů“ převzato z Česká republika: přístup vlády k integraci Romů, 11/2009), školy v těchto lokalitách často „kompenzují svá znevýhodnění 
svépomoci“ (vyšší nasazení pedagogů, grantová řízení, …). Snahou systémově pomoci našemu typu škol jsou přípravné třídy a asistenti pedagoga. Další systémová řešení 
prokazatelně zvyšující efektivitu vzdělávání zaměřená na cílovou skupinu sociálně vyloučených lokalit chybí. Jedná se o nižší počty žáků ve třídách, posílení poradenských 
pracovišť, financování neformálního vzdělávání, podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podpora výměny jejich zkušeností, podpora motivace pedagogů, 
apod. Všechna tato opatření jsou o zvýšených nákladech.  
 
Školy, které se snaží v rámci českého vzdělávacího systému naplňovat komunitní a inkluzivní rozměr vzdělávání nemají jednoduchou úlohu: 

� jsou v očích veřejnosti touto skutečností stigmatizovány (školy jsou nálepkovány jako školy pro mentálně postižené děti, pro děti z etnických menšin, invalidy, … = 
školy pro „problematické“ děti)  

� školy „spádové“ sociálně vyloučeným lokalitám jsou nálepkovány jako školy segregační, jsme označováni za příčinu vzdělávacích neúspěchů romského etnika  
(romské, proromské organizace) 

� školy našeho typu nejsou systémově zvýhodněny, není jasně deklarována jejich role ve vzdělávacím systému  



� nekoncepčnost v oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, účelové využívání etnicity žáků, zmatení terminologie (integrace, inkluze, sociální 
znevýhodnění, segregace …) poškozuje školy a tím i jejich klienty  

� roztříštěnost vzdělávacích aktivit (paralelní „neziskové“ vzdělávací struktury) je drahá a často kontraproduktivní 
 
Všechny projektové aktivity – efektivnější včasná péče, koordinovaná vzdělávací péče vycházející z pedagogiky orientované na dítě, vzdělávací péče o žáky vycházejí z jejich 
individuálních vzdělávacích potřeb, přesnější diagnostika vzdělávacích potřeb žáků a následné nastavení a realizace individuální vzdělávací péče přímo ve škole 
prostřednictvím práce multidisciplinárního poradenského týmu, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání  a sdílení příkladů dobré 
praxe s podobně zaměřenými školami v JMK, propojení formálního a neformálního vzdělávání prostřednictvím realizace celodenních programů – jsou pilíři inkluzivního a 
komunitního vzdělávacího modelu. Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pomáhá kompenzovat speciální vzdělávací potřeby dětí a  žáků (zdravotní postižení a 
zdravotní a sociální znevýhodnění – v našem případě se často jedná o kombinaci postižení a znevýhodnění).  
Obě projektové školy mají v oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) velké zkušenosti a jsou v hledání  a 
ověřování efektivního modelu vzdělávání těchto žáků velmi aktivní.  V rámci tohoto projektu (2013-2015) předpokládáme dotažení všech aktivit k výstupu, jímž 
bude přenositelný model inkluzivního a komunitního vzdělávání.  
 


