Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212
Částka: 78,54 mil.
Doba realizace projektu: 1.8. 2016 – 31.7. 2019

Popis projektu
Projekt je zaměřen na zvýšení školní úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,
s důrazem na děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Zároveň si klade za cíl zvýšení
připravenosti škol v oblasti inkluzivního vzdělávání a rozvoj odborných kompetencí pedagogů při
práci s těmito dětmi.

Subjekty
V projektu je zapojeno 29 základních škol na území SMO. 5 škol je tzv. pilotních, 24 škol
spolupracujících. Pilotní školy se budou podílet rovněž na tvorbě standardů inkluzivního vzdělávání,
které budou jedním z výstupů projektu.

Cíle
Dílčími cíli pak bude:
- zavedení a prohloubení individuálního přístupu,
- důraz na práci s třídními kolektivy, rozvoj koncepčního přístupu k inkluzivnímu vzdělávání na
úrovni škol i města,
- diseminace dobré praxe,
- podpora spolupráce školy, rodiny a nestátního neziskového sektoru
- rozvoj odborných kompetencí pedagogů a jejich metodická podpora

Průběh
Projekt bude realizován v období srpen 2016 až červenec 2019. Míra plnění stanovených cílů bude
sledována prostřednictvím stanovených indikátorů v pěti klíčových aktivitách projektu.
V průběhu realizace projektu bude podpořen nárůst odborných kapacit na jednotlivých školách.
Prostřednictvím čtyř školských poradenských pracovišť bude na školách působit 18,5 úvazku na pozici
psycholog, 15,5 úv. speciální pedagog, 10,5 sociální pedagog. Na pilotních školách budou nově
zavedeny pozice školních asistentů a koordinátorů inkluze.
Projektové aktivity směřují také k rozvoji spolupráce světa vzdělávání a rodiny. Realizovány budou
workshopy pro rodiče, případové konference apod.
Projekt rovněž identifikuje případná rizika, např. sociální migrace a přesouvání sociálně-vyloučených
lokalit, a umožňuje na tato rizika reagovat flexibilitou rozložení jednotlivých úvazků odborných pozic
a jejich sdílení zapojenými školami.
Realizátor projektu
Magistrát města Ostravy
IČ: 00845451
Ulice: Prokešovo náměstí
Město: Ostrava
PSČ: 729 30
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Kontaktní osoba:
Mgr. Jiřina Chlebková, jchlebkova@ostrava.cz, tel.: 599 443 072, mobil: +420 720 042 293
www: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/oddeleniskolstvi
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