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Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV 

1. Projekt 

Název projektu  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými 
lokalitami 

Zkrácený název projektu  Inkluzivní vzdělávání  

Registrační číslo   CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 

Realizátor   Úřad vlády České republiky (Agentura pro sociální začleňování) 

Rozpočet projektu   228 819 380 Kč 

Harmonogram realizace 
projektu 

  1. 7. 2016 – 30. 4. 2022 

Anotace projektu  Projekt vytváří systém pro podporu plné integrace tématu inkluzivního 
a kvalitního vzdělávání (IKV) do komplexu činností a intervencí 
realizovaných Agenturou v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. 
Prostřednictvím všestranné intenzivní podpory spolupráce aktérů na 
lokální úrovni integruje problematiku IKV do lokálních strategických 
dokumentů. V zapojených lokalitách podporuje uplatnění principů IKV 
a vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj v rámci projektu 
formulovaných opatření.  

 

2. Cíle a očekávané přínosy projektu  

Přínosy projektu, resp. realizovaného procesu podpory IKV na místní úrovni pro území se 
sociálně vyloučenými lokalitami spatřuje realizátor v/ve:  

- formulaci potřeb a nástrojů k jejich naplnění v rámci strategického plánování (Strategické 
plány sociálního začleňování);  

- podpoře vzájemné komunikace a spolupráce mezi klíčovými aktéry za účelem podpory za 
účelem vytvoření aktivní spolupracující sítě;  

- motivaci klíčových pracovníků místní výchovně vzdělávací sítě (zejm. ředitelé a pracovníci škol 
a školských zřízení a úředníci místních samospráv);  

- poskytování vhodných podnětů a příkladů české i zahraniční dobré praxe za účelem nalezení 
vhodných modelů a podpory rozvoje těchto modelů;  

- poskytování odborné a metodické pomoci v územích se SVL při tvorbě MAP jako nástroje pro 
rozvoj IKV v místní výchovně vzdělávací síti s respektováním místně specifických problémů 
a potřeb, příp. prostřednictvím tzv. Plánů podpory;  

- zvyšování povědomí o důležitosti a prospěšnosti nastavené cesty změny;  

- propojování relevantních aktérů v rámci regionů.  
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3. Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu 
projektu 

Aktivity v rámci všech klíčových aktivit pokračovaly v nastaveném trendu, tedy v přípravě 
výstupů a podpory partnerů v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 
(KPSVL), tak i mimo ně. V rámci KPSVL probíhala jednání jak na individuální bázi, tak i v rámci 
pracovních skupin, kdy byly připraveny a implementovány Místní plány inkluze. Projekt v rámci 
této intenzivní spolupráce také zajistil analýzy stavu vzdělávacích soustav a partneři byli dále 
podpořeni odbornými workshopy a poradenstvím při přípravě žádostí o podporu. 
 
Mimo KPSVL byly podporovány místní akční skupiny při zpracovávání vzdělávací části Místních 
akčních plánů a rovněž formou odborných školení a seminářů. Forma odborného vzdělávání 
v oblasti inkluze byla poskytována také partnerům v rámci spolupráce na úrovni Krajských 
akčních plánů. Bylo také významně pokročeno v oblasti nastavení evaluací a v nezávislém 
výzkumu segregačních mechanismů vedoucích k exkluzi některých škol. 

 

4. Sledované období 

Sledované období od 1. září 2017 do 31. března 2018 

Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV 12. října 2017 

 

5. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období (popis činností) 

KA 01 Spolupráce v územích 
Spolupráce v rámci KPSVL 
Probíhalo setkávání pracovních skupin pro oblast vzdělávání ve spolupracujících lokalitách, které 
jednaly s cílem přípravy a implementace Místních plánů inkluze (případně jejich revizí). Tyto plány 
vznikaly v návaznosti na intenzitu a pokrok spolupráce v lokalitách.  
V lokalitách, kde vznikaly projektové záměry pro výzvy OP VVV, poskytoval realizační tým místním 
aktérům také projektové poradenství. 
 
Spolupracováno bylo v tomto režimu s celkem 45 lokalitami. 
 
Spolupráce mimo KPSVL 
Za uplynulé období probíhala aktivní spolupráce s celkem 39 místními akčními plány dle schválené 
metodiky pro přípravu Plánů poradenství pro oblast vzdělávání. Tyto plány jsou připravovány 
a schvalovány ze strany ŘV MAP. Do konce sledovaného období je 13 schválených Plánů 
poradenství. 
 

KA 02 Podpora odborné spolupráce 
Proběhl druhý odborný panel ve spolupráci s projektem APIV B k možnostem spolupráce projektů 

s tématikou inkluzivní vzdělávání se zaměřením na PR, vzdělávání pedagogů a pojetí koordinátorů 

inkluze. 

Spolupráce byla také průběžně prohlubována s kraji prostřednictvím krajských akčních plánů. 
Spolupráce s dalšími IPs a IPo projekty je blíže popsána v kapitole 9. 
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KA 03 Aktivizace místních aktérů 
Byla zintenzivněna realizace workshopů a veřejných setkání a došlo k prohloubení obsahové 

nabídky dalších tematických akcí dle potřeb v lokalitách. 

 

KA 04 Aktivizace místních aktérů 
Proběhlo první výjezdní zasedání realizačního týmu s cílem sběru podnětů z území a přípravy plánu 

pro vznik metodických materiálů. Zasedání se uskutečnilo v listopadu roku 2017. Byla také obsazena 

pozice metodika odpovědného za přípravu metodických výstupů. 

 

KA 05 Výzkumy, evaluace 
Byla připravena a odevzdána první verze evaluačního manuálu a byl posílen tým interních 
evaluátorů. 
 
V rámci výzkumu „Analýza segregace škol z pohledu sociálního vyloučení“ proběhl nábor 
výzkumného týmu, který následně zahájil intenzivní sběr kvalitativních dat v území. Bylo také 
připraveno věcné zadání pro veřejnou zakázku pro sběr kvantitativních dat. 
 
V lokalitách spolupracujících v rámci KPSVL vznikaly vstupní analýzy doplněné o checklisty 
a indikátory potřebné pro budoucí evaluace aktivit. 
 
KA 06 Řízení projektu 

Probíhala průběžná optimalizace realizačního týmu, kdy byla posílena jak centrální expertní 

základna, tak týmy odborníků působících v lokalitách. 

Proběhla a dále probíhají výběrová řízení (v uplynulém období především pro zajištění technického 
zázemí realizačního týmu, zajištění výzkumných aktivit a přípravě PR propagačních videí). 
 

 

6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období 

Výstup Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti 

3 nové pracovní skupiny 
Vzdělávání 

Pracovní skupiny na oblast vzdělávání v lokalitách zapojených do 
Koordinovaného přístupu s účelem zapojení všech relevantních aktérů 
do plánování opatření v rámci kapitoly Strategického plánu sociálního 
začleňování na podporu IKV. 

6 místních plánů inkluze Plány, v nichž je zpracována kapitola či část zahrnující podporu 
inkluzivního vzdělávání, které budou realizovány, implementovány, 
evaluovány a případně inovovány. Účelem je nastavení cílů a opatření 
vedoucích k podpoře kvalitního a inkluzivního vzdělávání na místní 
úrovni. 

4 vstupní analýzy V každé zapojené obci budou provedeny vstupní analýzy pro potřeby 
strategického plánování v oblasti IKV za účelem zjištění relevantních 
kvalitativních, příp. i kvantitativních, informací pro potřeby zhodnocení 
situace v území a následné využití v procesu plánování. Primárně jsou 
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zjišťovány systémové bariéry v přístupu ke vzdělávání u dětí a 
žáků/žákyň se SVP. Analýzy se snaží poukázat na faktory či okolnosti, 
které vedou či nevedou k segregaci a podpoře IKV. 

5 plánů 
podpory/poradenství 

Odborná a metodická podpora při přípravě MAP v obcích se SVL za 
účelem integrace problematiky IKV do MAP. 

19 Odborných workshopů Workshopy jsou určeny zejména pro odborníky ve vazbě na oblast IKV, 
ale i pro veřejnost (např. rodiče dětí a žáků/žákyň). Cílem je 
harmonizace vize a cílů v oblasti podpory IKV na místní úrovni. 

1 odborný panel Odborná podpora změn v klíčových tématech řešených projektem, 
zajišťování konsenzuálního názoru zúčastněných. 

Evaluační manuál Manuál sloužící k věcné i procesní evaluaci projektu. 

 

7. Popis a odůvodnění provedených podstatných změn za sledované období 
a chystaných podstatných změn projektu v následujícím období 

Došlo k navýšení jednotkových platů u některých zaměstnanců. Důvodem bylo plošné navýšení 
platů státních zaměstnanců o 10% z nařízení vlády platného k 1. 11. 2017. 
 
Probíhá příprava revize ISPV kódů, jejímž výsledkem bude žádost o změnu, jež bude patrně 
vyhodnocena jako podstatná. Probíhá také revize nastavení některých klíčových výstupů 
a sjednocení terminologie v rámci projektové dokumentace. 

 

8. Finanční čerpání 

Rozpočet projektu v Kč 228 819 380 Kč 

Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně)  41 360 000 Kč 

Dosavadní čerpání v % (kumulativně) 18 % 

Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně) 0 % 

Nejbližší finanční milníky - datum  31. 7. 2018 

Nejbližší finanční milníky - částka  45 995 144 Kč 

Komentář k plnění finančního milníku Finanční čerpání je pravidelně monitorováno 
a jsou aktivně využívány veškeré dostupné 
nástroje pro maximální efektivitu při využívání 
prostředků vzhledem k průběhu realizace 
projektu. Lze reálně očekávat, že čerpání bude 
v následujících měsících vyšší než v uplynulém 
roce, a to zejména díky vyšší obsazenosti 
realizačního týmu a průběžné optimalizaci 
výdajů zejména v kapitole Osobní výdaje v rámci 
rozpočtu. Aktuální predikce tedy naznačují, že 
milník bude splněn. 
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9. Popis plnění v rámci aktivity Spolupráce (v souladu s výzvou)  

 V rámci aktivity spolupráce probíhají průběžně jednání s partnerskými IPs a IPo projekty. Proběhly již 
desítky koordinačních jednání s IPs a IPo projekty v rámci gesce OP VVV. Tato jednání se soustředila 
koordinaci a zefektivnění spolupráce v prosazování akce KLIMA. Spolupráce intenzivnějšího 
charakteru se navázala s projekty SRP, KSH, APIV B, KIPR, P-KAP či PP UČ. Projekt IKV podpořil 
zmíněné partnery odbornými semináři v tématech inkluzivního vzdělávání, specifika romských dětí 
a žáků, mediacích apod. Ve spolupráci s IPs SRP se vytvořil webinář zaměřený na téma inkluzivního 
vzdělávání. Prostřednictvím toho projektu také sdílíme videomedajlonky úspěšných Romů a Romek 
ve vzdělávání. Projekt IKV se také zúčastnil velké řady celorepublikových i krajských konferencí či 
odborných panelů, které pořádali naši partneři. Ze strany projektu IKV byl také ve sledovaném období 
společně s APIV B iniciován a realizován odborný panel na prohloubení této spolupráce, do které byly 
přizvány i vybrané individuální projekty ostatní. 

 

10. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci (týká se rizik se střední 
a vyšší významností, tj. od hodnoty významnosti rizika 8 a vyšší) 
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Popis rizika 

 
 

Navržené opatření pro 
eliminaci 
rizika/nápravné opatření 

Riziko spojené s 
realizací klíčových 
veřejných zakázek 

3 3 9 Může být způsobeno 
nastavením zadávací 
dokumentace 
neodpovídající realitě 
trhu, procesními 
chybami nebo nízkou 
nabídkou na trhu. 

Věnována zvýšená 
pozornost procesu 
zadávání VZ, zejména 
kvalitnímu zpracování 
zadávací dokumentace. 
Konzultace s relevantními 
odbornými pracovišti 
Úřadu vlády. 

 

11. Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu 

ŘO OP VVV při zpracování stanoviska vycházel z údajů, které byly ŘO OP VVV poskytnuty z poslední 
předložené ZoR. 

V reportovaném období byl hlavní důraz kladen na kontinuální práci konzultantů inkluzivního 
vzdělávání v lokalitách v rámci KPSVL spolupráce, která spočívala v konání pracovních skupin 
zaměřených především na tvorbu Místních plánů inkluze (MPI), koordinaci vzdělávacích aktivit 
v lokalitě, přípravu a vyhodnocování vstupních analýz. V lokalitách docházelo rovněž k bilancování 
dosavadních aktivit a jejich revidování tak, aby byl zvýšen jejich dopad především v oblasti opatření 
formulovaných v rámci MPI. Pokračovalo zpracovávání a finalizace Memorand o spolupráci 
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s vybranými místními akčními plány (MAP). Realizační týmy MAP spolu s experty MAP Agentury 
pro sociální začleňování (ASZ) zhotovovaly pro každý MAP společný plán poradenství, kde jsou 
popisovány cíle a opatření včetně harmonogramů, které budou v rámci spolupráce realizovány.  

Kontinuálně probíhala podpora regionálním centrům prostřednictvím seminářů k projektovému 
poradenství. Za 5. a 6. monitorovací období bylo zrealizováno deset odborných workshopů 
(především pro ředitele a učitele ZŠ, zřizovatele škol a zástupce úřadu práce a neziskového 
sektoru) a jedno veřejné setkání k tématu inkluzivního vzdělávání. Byla finalizována a doložena 
první verze Evaluačního manuálu, který bude sloužit k věcné i procesní evaluaci projektu. 

Z hlediska změn realizačního týmu byl nejvýznamnější nábor zaměstnanců do výzkumného týmu 
související se vstupem do lokalit s cílem sběru kvalitativních dat ve vybraných lokalitách pro 
Analýzu segregace škol v rámci KA 05. Ve sledovaném období se výzkum koncentroval především 
na vyhledávání a analýzu strategických dokumentů obcí, místních akčních plánů, obecních vyhlášek 
a dokumentů škol a byli kontaktováni relevantní místní aktéři. 

Uskutečnila se setkání ke koordinaci aktivit s IPs KIPR (vytvoření přehledu s překryvy lokalit, ve 
kterých ASZ působí a kde jsou školy zapojené do IPs KIPR), pokračovaly diskuse s IPs P-KAP o pojetí 
inkluze mezi oběma projekty a proběhlo jednání s IPs APIV A o možnostech nastavení vzájemné 
spolupráce. 

Uskutečnil se druhý odborný panel ve spolupráci s IPs APIV B k možnostem spolupráce projektů 
s tematikou inkluzivního vzdělávání se zaměřením na vzdělávání pedagogů, pojetí koordinátorů 
inkluze, informování veřejnosti o inkluzivním vzdělávání a sdílení evaluačních dat. Projekt IKV 
podpořil rovněž inspektory ČŠI formou dvou seminářů na téma specifika romských dětí a žáků. 
Zástupci IPs IKV se aktivně účastnili místních konferencí SRP, kde představili nabídku služeb pro 
realizátory MAP. 

Na projektu byly v reportovaném období schváleny čtyři nepodstatné změny, související především 
s přesuny mezi položkami rozpočtu, aktualizací finančního plánu, vytvořením nových položek 
rozpočtu, optimalizací realizačního týmu a úsporami na projektu. Ze strany ŘO byla schválena 
jedna podstatná změna, jež spočívala v navýšení jednotkových sazeb u vybraných pozic 
a v přesunu úspor projektu. 

V únoru se uskutečnilo jednání za účasti hlavního projektového manažera IPs IKV, ekonomky ASZ 
a zástupců oddělení administrace IPs, na kterém byla řešena problematika predikcí čerpání 
finančních prostředků a nastavení spolupráce pro rok 2018 za účelem splnění pravidla n+3. 

Finanční čerpání ve sledovaném období nebylo uskutečněno v souladu s aktuálním finančním 
plánem, neboť 6. ŽoP byla předložena bez osobních výdajů. Řídicím orgánem OP VVV byly 
ve sledovaném období zkontrolovány a schváleny dvě žádosti o platbu (5. a 6. ŽoP) ve výši 
14 067 365,07 Kč, ve kterých nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje. 

 

12. Seznam spolupracujících organizaci (příp. Seznam spolupracujících projektů) 

Přehledová tabulka je členům MV poskytnuta jako samostatná příloha (za všechny IPs). 

 


