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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 (IKV)

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 vyváří 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
Hlavním cílem projektu je v zapojených obcích dosáhnout uplatnění principů IKV na
participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých
v průběhu projektu na lokální úrovni.
Dílčí cíle projektu:
1. Na celostátní úrovni vybudovat kapacity pro kvalitní odbornou a metodickou podporu v oblasti IKV
v územích se SVL.
2. Podpořit změnu postojů relevantních aktérů v zapojených obcích k problematice IKV.
3. Podpořit vzájemnou komunikaci, spolupráci a sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti IKV mezi
relevantními aktéry v rámci zapojených obcí i mezi nimi.
4. Poskytnout v zapojených obcích kvalitní odbornou a metodickou podporu při formulaci potřeb
v oblasti IKV, při formulaci strategických cílů a opatření a při komplexním začlenění těchto cílů
a opatření do Strategických plánů sociálního začleňování 1 v souladu s Metodikou Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „Koordinovaný přístup“ nebo „KPSVL“) a dále
do MAP a tzv. Plánů podpory v obcích se SVL, které nejsou zapojeny do Koordinovaného přístupu.

Příloha č. 10 prezentace k 17. zasedání MV OP VVV
5. Podpořit realizaci opatření v oblasti IKV poskytnutím odborné a metodické podpory při tvorbě
projektových záměrů a jejich realizaci. Mj. podpořit efektivní využití speciální výzvy pro obce
a partnery zapojené do KPSVL (výzva schválená MV OP VVV 25. 2. 2016)
6. Zajistit evaluaci dopadu aktivit realizovaných v rámci projektu.
Přínosy projektu, resp. realizovaného procesu podpory IKV na místní úrovni pro území se sociálně
vyloučenými lokalitami spatřuje žadatel 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.
Přínosy nejsou formulovány pouze z pohledu cílových skupin, ale také z pohledu definovaných
strategických cílů v řadě strategických dokumentů. Předpokladem je, že přínosy projektu budou
realizovány v definovaném rozsahu výsledků a výstupů projektu.

3. Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu
projektu
V projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV) byly
aktivity v rámci všech klíčových témat rozvíjeny v souladu s nastavenými trendy, tedy v přípravě
klíčových 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, kde byly připraveny a implementovány strategické dokumenty místních
samospráv - Místní plány inkluze. Projekt IKV 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 v některé z výzev. Mimo KPSVL byly podporovány místní akční skupiny při
zpracovávání vzdělávací části Místních akčních plánů rovněž formou odborných školení a seminářů.
Forma odborného vzdělávání v oblasti inkluze byla poskytována také partnerům v rámci spolupráce
na úrovni Krajských akčních plánů. V rámci gesce Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
probíhala jednání a schůzky s individuálními systémovými projekty za účelem síťování a spolupráce
se systémovými projekty.
Z hlediska dílčích klíčových výstupů projektu bylo doposud vytvořeno, vykázáno řídícímu orgánu
a následně schváleno celkem 26 Místních plánů inkluze. Pracovní skupina (PS), na které se schází
klíčoví aktéři v oblasti vzdělávání (zástupci školských zařízení tj. ředitelé, učitelé, zástupci zřizovatelů
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škol, zástupci obcí, odborníci ze soukromoprávních neziskových organizací, rodiče dětí..), byla
ustavena v 47 lokalitách. Dále bylo vytvořeno 39 Vstupních analýz místních vzdělávacích sítí. Pro
potřeby zapojených obcí v komunikaci tématu inkluzivního vzdělávání bylo vytvořeno
23 komunikačních strategií. V rámci sdílení dobrých praxí a zkušeností v tématu inkluzivního
vzdělávání byla zorganizována studijní cesta do Rakouska pro učitele, ředitele a zřizovatele škol
z vybraných lokalit, která se setkala s velmi pozitivním ohlasem. Do konce projektu by měly
proběhnout celkem 4 obdobné zahraniční studijní stáže. Ve spolupracujících územích také probíhaly
akce na podporu inkluzivního vzdělávání, jako jsou veřejná setkání (19) odborné workshopy (59). Dále
vzniklo 22 Plánů poradenství pro oblast inkluzivního vzdělávání v lokalitách, jimž byla poskytována
podpora při přípravě Místních akčních plánů.

4. Sledované období
Sledované období

1. listopadu 2018 – 31. července 2019

Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV

13. prosince 2018

5. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období (popis činností)
KA 01 Spolupráce v územích
V předmětném období probíhala aktivní podpora Místních akčních plánů a poradenství
k metodikám MAP II. Dále pokračovala spolupráce s lokalitami při tvorbě Místních plánů inkluze.
Rovněž se uskutečnilo setkání pracovních skupin v lokalitách KPSVL .
KA 02 Podpora odborné spolupráce
Aktuálně bylo navázáno na již probíhající podporu regionálních center a také se přistoupilo k další
aktualizaci balíčku informací určenému k projektovému poradenství. Rovněž se uskutečnila
prezentace zaměřená na tvorbu školních inkluzivních koncepcí uřčená zejména pro krajské
pracovníky a interní školení zaměstnanců projektu IKV. Dále byly zorganizovány 2 odborné panely
na téma Koordinátor inkluze na školách (21. 3. 2019) a Sociální znevýhodnění a diagnostika (12.
6. 2019).
KA 03 Aktivizace místních aktérů
V tomto období se pořádaly odborné workshopy po celé České
republice. Témata odborných WS byla např. sdílení praxe v oblasti koordinátorů inkluze, možnosti
vzájemné spolupráce a komunikace mezi aktéry inkluzivního vzdělávání, sdílení praxe asistentů
pedagoga ZŠ a školních asistentů ZŠ, formy a metody práce s doučováním dětí ohrožených
školním neúspěchem aj. Také proběhla veřejná setkání, na kterých byla řešena témata jako:
motivace a podpora rodin ze SVL k účasti na předškolním vzdělávání, zavádění inkluzivního
vzdělávání v ČR do praxe nebo možnosti podpory v oblasti vzdělávání a výchovy, aktuální potřeby
a náměty pro budoucí spolupráci s projektem IKV. Během tohoto období bylo uveřejněno několik
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článků s tématikou inkluzivního vzdělávání, tiskových zprav o aktivitách Agentury a byly
zpracovány komunikační strategie.
KA 04 Metodická podpora
Ve sledovaném období proběhl ve všech regionálních centrech sběr zápisů dobrých praxí pro
interní posouzení a následné vyhodnocení dalšího postupu jejich zpracování. Průběžně probíhaly
konzultace expertů nad kritérii, cíli a formami prezentace dobré praxe. Průběžně probíhala
metodická podpora realizačního týmu ze strany centrální expertky na vzdělávání i centrální
metodičky IKV.
KA 05 Výzkumy, evaluace
V rámci tohoto období pokračovala práce na vstupních analýzách a kontinuálně probíhal sběr dat
přímo v terénu, prostřednictvím realizace rozhovorů se zástupci institucí i sociálně vyloučených
obyvatel. Byla dokončena Analýza segregace ve školství.
KA 06 Řízení projektu
V průběhu sledovaného období byly, na základě politického rozhodnutí, započaty přípravy
na přesun realizátora projektu IKV z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj. Přesun
agendy celého odboru (Agentury pro sociální začleňování), který realizuje dva komplementární
projekty, byl následně potvrzen vládním usnesením v červenci 2019. Dále byly podány tři žádosti
o podstatnou změnu projektu.

6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období
Výstup

Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti

7 Pracovních skupin
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.

9 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.

11 Vstupních analýz

V obcích byly 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 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
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8 Plánů podpory

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

23 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.

11 Veřejných setkání

Setkání jsou určená zejména pro rodiče a širší odbornou a laickou
veřejnost ve vazbě na oblast IKV. Snahou je zvýšení porozumění,
připravenosti a podpory pro vzdělávání dětí a žáků, žákyň se speciálními
vzdělávacími potřebami s důrazem na žáky/žákyně s odlišnými životními
podmínkami a pocházejícími z odlišného kulturního prostředí.

2 Odborné panely

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

7. Popis a odůvodnění provedených podstatných změn za sledované období
a chystaných podstatných změn projektu v následujícím období
V daném období byly provedeny tyto podstatné změny projektu:
1) Doplnění aktivit v rámci výstupu Analýza segregace ve školství a prodloužení harmonogramu
tohoto výstupu
2) Změna na pozici člena Interní oponentní skupiny, jehož CV bylo přikládáno v žádosti
o podporu a na jehož základě byly posuzovány odborné kvality vzhledem k tématu projektu
3) Aktualizace ISPV sazeb dle platných statistik pro rok 2018, přechod na regionální sazby ISPV
kódů, prohlášení některých členů RT za klíčové pracovníky
Následně bude předložena podstatná změna projektu, která redefinuje některé výstupy projektu,
především z hlediska definice lokalit aj. Do konce září 2019 bude předložena změna projektu, ohledně
přistoupení na Metodický dopis č. 3 ke specifické části PpŽP, verze 5, který umožňuje, aby u projektů,
jejichž realizátorem je organizační složka státu (OSS), mohla být umožněna změna realizátora
projektu. Následně bude podána změna spojená se změnou realizátora projektu z Úřadu vlády ČR
na Ministerstvo pro místní rozvoj. K této změně bylo přistoupeno na základě politického rozhodnutí
a bylo potvrzeno usnesením vlády v červenci 2019. Datum změny realizátora projektu je stanoveno
k 1. 1. 2020.

8. Finanční čerpání
Rozpočet projektu v Kč

228 819 380,00 Kč

Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně)

87 039 115,91 Kč

Dosavadní čerpání v % (kumulativně)

38,04 %
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Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně)

216 Kč – zjištění kontroly na místě číslo 0001102018/OPVVV

Nejbližší finanční milníky - datum

29. 1. 2020 – hraniční finanční milník
29. 7. 2020 – průběžný finanční milník

Nejbližší finanční milníky - částka

82 375 473,60 Kč – hraniční finanční milník
125 439 105,60 Kč – průběžný finanční milník

Komentář k plnění finančního milníku

Ke dni 29. 7. 2019 byl ze strany realizátora
projektu naplněn v pořadí 3. průběžný finanční
milník ve výši 76 751 124,80 Kč. Zároveň bylo
ke dni 29. 7. 2019 v rámci 12. žádosti o platbu
předloženo vyúčtování, kterým byla dosažena
výše hraničního finančního milníku, který je
stanoven k datu 29. 1. 2020 ve výši 82 375 473,60
Kč.
Předpokládáme, že minimální výše v pořadí
4. průběžného finančního milníku bude dosažena.
Aktuálně k jeho naplnění chybí předložit částku
vyúčtování 38 432 018,28 Kč s tím, že do termínu
naplnění
uvedeného
finančního
milníku
proběhnou čtyři sledovaná období.

9. Popis plnění v rámci aktivity Spolupráce (v souladu s výzvou)
Na začátku sledovaného období byl kladen důraz na zachování kontinuity v rámci setkávání se s IPs,
přičemž ústředními tématy byly šablony a pořádání odborných panelů. Tato setkání probíhala buď
bilaterálně, nebo jako multilaterálně na MŠMT. Vzhledem ke skutečnosti, že v lednu roku 2019
ukončila v IKV svou činnost koordinátorka spolupráce IPs a IPo, v rámci spolupráce IPs se probíhala
další koordinační setkání za účasti centrální expertky na inkluzivní vzdělávání a koordinátorky
vzdělávacích aktivit a workshopů se zástupci pouze některých projektů. Celkem se těchto setkání
uskutečnilo šest. V rámci spolupráce všichni zástupci IPs pozváni na odborný panel na téma Sociální
znevýhodnění a diagnostika pořádaný projektem IKV.
Pozice koordinátorky spolupráce IPs a IPo byla obsazena v polovině měsíce června. Nově byla navázána
spolupráce s IP Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV), konkrétně
týkající se sdílení případů dobré praxe z daného odvětví. Pro každý IPs byl také zpracován zkrácený
přehled vycházející z projektové charty, který bude do budoucna sloužit jako doplnění myšlenkových
map vytvořených v minulosti a má potenciál zvýšit povědomí o spolupracujících projektech v rámci
realizačního týmu IKV. Vznikl také aktuální přehled relevantních IPo, který bude sdílen se zástupci IKV
v území a bude sloužit pro co nejefektivněji zacílenou spolupráci s těmito projekty.
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5

3

Stupeň
významnosti

Přesun Odboru pro
sociální začleňování (ASZ)
z Úřadu vlády ČR na
Ministerstvo pro místní
rozvoj

Dopad

Název rizika

Pravděpodobnost
výskytu

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)

Popis rizika

Navržené opatření pro eliminaci
rizika/nápravné opatření

9

Při změně realizátora
projektu dojde k nutnosti
vypořádání všech
smluvních vztahů mezi
realizátory projektu,
zajištění přesunu
vysokého počtu
zaměstnanců, bude nutné
poskytnout veškeré
interní dokumenty, které
jsou součástí projektové
dokumentace, novému
realizátorovi projektu,
bude nutné vyřešit otázky
dislokace a odpovědnosti
za jednotlivá období
realizace (např. kdo nese
odpovědnost za
pochybení). Dojde
k předem
neodhadnutelnému
nárůstu administrativy,
který může dočasně
ochromit řízení projektu.
To zvýší riziko vzniku
neuznatelných výdajů,
chyb v řízení projektu,
nedosažení finančních
milníků či posunů
v harmonogramu.

Nastavit mechanismy spojené
s převodem agendy Odboru tak,
aby se co nejméně dotkly
zaběhnutých procesů spojených
s realizací projektu IKV. Probíhají
schůzky k praktickým otázkám
přesunu na jednotlivých
úrovních řízení.
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Rušení systemizovaných
míst v průběhu realizace
projektu v rámci ÚVČR

-

4

3

9

Úřad vlády pravidelně
snižuje počet
systemizovaných míst,
včetně pozic v rámci
realizovaných projektů
z Evropských fondů.
Krácení systemizovaných
míst pro projekt IKV
znamená nemožnost
obsadit všechny
rozpočtované pozice, což
v důsledku ohrožuje
schopnost naplnění
závazných indikátorů
a naplnění průběžných
milníků projektu.

Nelze ovlivnit. Převod úvazků
z HPP na dohody konané mimo
pracovní poměr (DPČ, DPP)

Stupeň významnosti rizika = pravděpodobnost x dopad

Hodnota

Pravděpodobnost výskytu

Popis

1

velmi malá

2

malá

3

střední

někdy se může vyskytnout

4

vysoká

pravděpodobně se vyskytne

5

velmi vysoká

vyskytne se pouze ve výjimečných případech
někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné

vyskytne se skoro vždy

Hodnota

Dopad

Popis

1

velmi malý

2

malý

3

střední

ovlivňuje vztahy při realizaci stanovených cílů projektu, negativní vliv na dosažení
stanovených cílů a úkolů není zanedbatelný, vyžaduje informovat Řídicí výbor projektu

4

vysoký

významná ztráta, značná škoda, závažná škoda nebo nesrovnalost vedoucí
k právním nebo trestně právním šetřením, snížení kompetencí, dále problém ohrožení
dosažení stanovených cílů projektu nebo s implementací programových podpor,
vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace

5

nepřijatelný

projekt bude pravděpodobně ztracen, téměř jisté vysoké procento nezpůsobilých
výdajů, projekt nedosáhne klíčových ukazatelů, projekt nedočerpá plánované finanční
prostředky, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace

neovlivňuje znatelně běh projektu, neřeší se na úrovni vedení projektu
ovlivňuje pouze vnitřní chod projektových týmů/projektu, řeší většinou hlavní
projektový manažer popřípadě projektové týmy, vlivy se většinou vyřeší v rámci
operativního řízení projektu
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11.Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu
V reportovaném období probíhala realizace naplánovaných činností, aktivit a úkolů v souladu s Chartou
projektu, žádostí o podporu a v souladu se schválenými změnovými řízeními v projektu.
Ve sledovaném období byla z hlediska obsahové kvality schválena 9. až 11. zpráva o realizaci. V tomto
období byly ke schválení předloženy tři podstatné změny nezakládající změnu právního aktu. Změnou
došlo k doplnění aktivit v rámci výstupu Analýza segregace ve školství a prodloužení harmonogramu
dílčího výstupu, personální změně na pozici člena interní oponentní skupiny, aktualizaci ISPV sazeb platů
členů realizačního týmu (Informační systém o průměrných výdělcích) dle platných statistik pro rok 2018,
přechodu na regionální sazby ISPV kódů a označení některých členů realizačního týmu za klíčové
pracovníky. Ve sledovaném období nebyla schválena žádná podstatná změna zakládající změnu právního
aktu.
V reportovaném období bylo schváleno pět nepodstatných změn souvisejících především s přesuny
finančních prostředků mezi položkami rozpočtu, aktualizací finančního plánu, navýšením předpokládané
hodnoty veřejné zakázky Vzdělávání odborného realizačního týmu a úpravou časového harmonogramu
naplnění dílčího výstupu Pracovní skupiny na podporu IKV.
Řídicím orgánem OP VVV byly ve sledovaném období zkontrolovány a schváleny tři žádosti o platbu (9. –
11. ŽoP) s vyúčtováním v celkové výši 25 178 867,42 Kč, ve kterých nebyly identifikovány nezpůsobilé
výdaje. V současné době je administrována 12. ZoR a 12. ŽoP ve výši 8 785 579,09 Kč. V následujícím
období (tj. 12. – 15. ŽoP) předpokládá realizátor projektu čerpání ve výši 62 613 651,05 Kč.
Finanční čerpání ve sledovaném období je v souladu s aktuálním finančním plánem. Třetí průběžný
finanční milník byl ze strany realizátora projektu naplněn. Z dosud předložených ŽoP je patrné, že projekt
naplnil již i milník hraniční.
Dne 14. 5. 2019 byla na projektu zahájena externí kontrola Auditního orgánu Ministerstva financí ČR
č. OPVVV/2019/O/014, která nebyla do konce sledovaného období ukončena. Ve sledovaném období
neprobíhala na projektu kontrola na místě.
V projektu probíhají interní i externí evaluační aktivity. V reportovaném období byla externím
dodavatelem evaluací zpracována 2. Průběžná zpráva k evaluaci projektu IKV, dle jejíchž hlavních závěrů
vyplývají doporučení na dopracování systému evaluačních nástrojů a jejich podpůrných dokumentů,
systémově proškolit a vést všechny pracovníky, kteří budou realizovat dopadové evaluace v lokalitách
vč. vzájemného sdílení zkušeností při přípravě a realizaci a realizovat aktivity k věcnému hodnocení
projektu (hodnocení partnerství a hodnocení projektového poradenství, popř. hodnocení postojů
k inkluzivnímu vzdělávání). ŘO bude sledovat naplňování nápravných opatření k těmto doporučením
v rámci kontroly ZoR předkládaných za následující sledovaná období.
Realizátor projektu zároveň v 9. ZoR předložil 2. Průběžnou sebehodnotící zprávu. V rámci vypořádání
připomínek k této zprávě podal realizátor projektu vyjádření ke všem doporučením vyplývajícím
ze závěrů 1. Průběžné zprávy k evaluaci projektu IKV provedené externím dodavatelem evaluací.
Realizátor projektu zapojil dle doporučení do zpracování 2. Průběžné sebehodnotící zprávy širší okruh
pracovníků realizačního týmu a finální verzi zaslal všem členům projektového týmu. Dle doporučení
předávat a sdílet informace o působení projektů vypracoval realizátor tzv. myšlenkovou mapu
relevantních projektů, které naznačují průniky v činnostech, které představují možnost meziprojektové
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spolupráce, ale rovněž možná rizika duplicit. Mapy byly doloženy v 9. ZoR a jsou sdíleny s partnerskými
IPs. Snaha realizátora projektu zamezit fluktuaci lokálních konzultantů je průběžně řešena a v případě
výměny pracovníků se k procesu předání lokality přistupuje s důrazem na kompletní předání všech
informací, zaškolení a seznámení se s klíčovými aktéry v dané lokalitě. Nápravná opatření k výše
uvedeným doporučením jsou průběžně naplňována.
Aktuálně řeší ŘO OP VVV procesy související s přesunem Agentury pro sociální začleňování z Úřadu vlády
na Ministerstvo pro místní rozvoj (schváleno Vládou ČR dne 30. 7. 2019). Termín reorganizace je
stanoven k 1. 1. 2020. Komunikace a spolupráce s realizátorem projektu je dobrá. Dílčí výstupy
a indikátory projektu jsou naplňovány v souladu s plánovaným harmonogramem.

12.Seznam spolupracujících organizaci (příp. Seznam spolupracujících projektů)
Přehledová tabulka je členům MV poskytnuta jako samostatná příloha (za všechny IPs).

Seznam spolupracujících projektů:
KIPR - Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj
PP UC – Podpora práce učitelů
P-KAP – Podpora Krajského akčního plánování
APIV A - Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – Implementace APIV metodická podpora
SRP – Strategické řízení a plánování ve školách a v územích
APIV B – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
KSH – Komplexní systém hodnocení
FNV – Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového

Seznam spolupracujících organizací: viz příloha „Seznam organizací IKV“.

