
 
 

 
 

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Cíle projektu  
Projekt byl zaměřen na nastavení pozitivních podmínek pro vzdělávání všech žáků a na posílení 

motivace pedagogických pracovníků k práci s cílovou skupinou a zvýšení porozumění veřejnosti 

v oblasti inkluzivního vzdělávání. Byl realizován ve spolupráci s Pardubickým krajem a 12 základními 

školami v Pardubickém kraji. 

 

 

Zapojené ZŠ: 

ZŠ M. Choceňského, Choceň                                  ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344  

ZŠ Letohrad, Komenského                                      ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 258 

ZŠ a MŠ Běly Jensen, Opatov, okres Svitavy        ZŠ Chrast, okres Chrudim 

ZŠ Svitavy, Riegrova 4                                              ZŠ Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim 

ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27                                 ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice 

ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice                          ZŠ Přelouč, Smetanova 1 509, okres Pardubice 

Klíčové aktivity projektu 
KA01 Prevence školní neúspěšnosti - Podpora dětí, žáků a rodičů 

Doučování dětí v neformálních klubech vedené pedagogickými pracovníky zapojených škol 

Starší kamarád - průvodce 

Kluby a kroužky 

 

KA 02 Prevence školní neúspěšnosti - Rozvoj ŠPP a podpora školních asistentů  

Podpora školních poradenských pracovišť 

Odborní pracovníci na školách - školní psycholog/spec. pedagog 

Koordinátor inkluze ve škole 

Podpora prostřednictvím školního asistenta 

 

KA03 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - DVPP, metodická podpora a supervize 

DVPP na školách  

DVPP ostatní 
Metodická podpora (metodická setkání a metodické poradny) pedagogů při práci s heterogenní 
skupinou 

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198 

Název projektu:  Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji 

Příjemce:  Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Pardubického kraje 

Datum zahájení realizace: 01. 09. 2016 

Datum ukončení realizace: 31. 08. 2019 



 
 

 
 

Podpora hospitací a sdílení dobré praxe 
 

KA 04 Řízení projektu 
 

Výstupy projektu 

KA01 Prevence školní neúspěšnosti - Podpora dětí, žáků a rodičů 

aktivita Realizace  komentář 

Doučování dětí v neformálních klubech   20 160 hodin  

Starší kamarád - průvodce 252 hodin 
252 hodin 

Průvodce 
Pedagogické vedení 

Kluby a kroužky 11 700 hodin  
 

KA 02 Prevence školní neúspěšnosti - Rozvoj ŠPP a podpora školních asistentů  

Na jednotlivých základních  školách po dobu 2 let působil školní psycholog nebo speciální pedagog. Tito 

odborní pracovníci byli zároveň podpořeni supervizí (pracovníci PPP, případně speciální pedagogové 

s dlouholetou praxí) tak, aby byli schopni zabezpečit rozvoj ŠPP a poskytnout kvalifikovanou oporu 

učitelům a dalším pracovníkům ve vzdělávání zapojených základních škol, žákům, kteří tuto pomoc 

potřebovali a rodičům dětí a žáků dle jejich individuálních potřeb.  

Na základě potřeb jednotlivých základních škol přímo v jejich prostředí působil školní asistent. 
 
Výstup KA02: 25 podpůrných personálních opatření v zapojených ZŠ 

 

KA03 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - DVPP, metodická podpora a supervize 

 

indikátor hodnota komentář 

Celkový počet účastníků (indikátor 6 00 00) 217  
 

Zapojení pedagogičtí pracovníci a 
pracovníci ve vzdělávání 

Počet poskytnutých služeb individuální 
podpory pedagogům (indikátor 5 26 01) 

6 Supervizní podpora 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané poznatky a 
dovednosti (indikátor 5 25 10) 

216 Účastníci, kteří zpracovali Portfolio 
pedagoga 

Počet podpořených pracovníků ve 
vzdělávání (indikátor 5 40 00) 

2958 Úspěšně absolvovali DVPP, MP a zvýšili 
svoje     profesní kompetence 
(opakovaná podpora) 

Počet organizací, ve kterých se zvýšila 
proinkluzivnost (indikátor 5 10 15) 

12  

 
 


