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Informace pro Monitorovací výbor OP VVV
Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 1. 11. 2018 do 31. 7. 2019
Název projektu

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zkrácený název projektu

APIV B

Registrační číslo

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Realizátor

Národní institut pro další vzdělávání

Harmonogram realizace

1. 4. 2017 - 31. 3. 2022

Cíle projektu:
Záměrem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné,
pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků
(managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné
k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním
vzdělávání.
Dílčí cíle projektu:
1. Pedagogičtí pracovníci mají základní odborné znalosti a praktické dovednosti v oblasti
plánování a vedení výuky žáků s různými vzdělávacími potřebami a dokážou je aplikovat
ve výukové praxi.
2. Management škol má znalosti a dovednosti potřebné pro zajištění takových procesů na úrovni
školy, které umožní efektivní společné vzdělávání.
3. Představitelé státní správy, zástupci zřizovatelů, odborná i široká veřejnost se orientují
v tématu společného vzdělávání, uvědomují si přínosy společného vzdělávání a podporují jeho
zavedení do školské praxe.
Plnění cílů:
Stanovené cíle jsou průběžně plněny v souladu s harmonogramem projektu. Řídicí výbor je o realizaci
projektu pravidelně informován měsíčně formou Status Reportů, jednou za 3 měsíce formou Zpráv
o realizaci projektu. Na pravidelných jednáních řídicího výboru jsou podávány také informace
o aktuální situaci v projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – Implementace
akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A). Tyto komplementární projekty
mají společná jednání řídicích výborů, ve sledovaném období se sešly v termínech 20. 11. 2018,
21. 1. 2019, 19. 2. 2019, 23. 4. 2019, 27. 5. 2019 a 23. 7. 2019. V případě nutnosti schválit změny
projektu v období mimo jednání řídicího výboru hlasují členové řídicího výboru o změnách v režimu
per rollam. Členové řídicího výboru v současnosti nespatřují v realizaci projektu žádná výraznější rizika,
která by ohrozila realizaci projektu.
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Čerpání rozpočtu:
Čerpání probíhá dle plánu projektu. Druhý finanční milník projektu k 31. 3. 2019 ve výši
33 919 713,77,- Kč byl splněn.
Dosažený pokrok a hlavní výstupy:
Ve sledovaném období byla uzavřena Krajská síť škol a školských zařízení, síť je kompletní
a k 31. 12. 2018 je v ní zapojeno 355 spolupracujících škol. Na školách proběhla dotazníková šetření
s cílem zmapovat na spolupracujících školách podmínky při zavádění společného vzdělávání a jejich
potřeby. Na spolupracujících školách bylo realizováno 491 vzdělávacích akcí jak pro učitele, tak pro
zástupce vedení škol (přes 600 akcí od začátku realizace projektu).
Poradenství a konzultační činnost zájemcům o problematiku společného vzdělávání průběžně zajišťují
Centra podpory. Dále probíhala příprava interaktivní databáze společného vzdělávání, pracovalo se
zejména na odborném obsahu a uživatelské optimalizaci.
V projektu je průběžně realizována individuální mentorská a koučovací podpora pedagogických
pracovníků na zapojených školách a školských zařízeních v oblasti společného vzdělávání.
Ve sledovaném období se uskutečnilo 1 000 mentorských a koučovacích aktivit, v rámci kterých bylo
podpořeno 432 pedagogických pracovníků (1 500 akcí od začátku realizace projektu). Pro zástupce
veřejné správy jsou realizovány vzdělávací akce, pro rodičovskou a pedagogickou veřejnost jsou
realizovány informační semináře ke společnému vzdělávání napříč všemi kraji České republiky
(realizováno 48 akcí, 124 od začátku realizace projektu). Řídicí výbor schválil specifikaci obsahového
a organizačního zabezpečení stáží pro pedagogy v síti zapojených škol a školských zařízení.
K akreditaci v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo předloženo 22
vzdělávacích programů vytvořených v rámci projektu APIV A. Dále ve spolupráci se zástupci projektu
APIV A probíhalo oslovování potenciálních lektorů a i proškolování lektorů.
V rámci činnosti Odborné platformy společného vzdělávání a metodické podpory byl zahájen proces
hodnocení školských inkluzivních koncepcí krajů.
Závěr:
Z pohledu řídicího výboru jsou cíle projektu průběžně naplňovány. Členové řídicího výboru
v současnosti nespatřují v realizaci projektu žádná výraznější rizika, která by ohrozila realizaci projektu.
Výstupy jsou průběžně vytvářeny v souladu s plány realizace v Chartě projektu a v žádosti o podporu.
Projekt je prezentován jak na vybraných vzdělávacích akcích a událostech, tak prostřednictvím
webových stránek projektu a sociálních sítí. K propagaci společného vzdělávání jistě přispěje
připravovaná interaktivní databáze společného vzdělávání, publikační činnost v odborném tisku
a spolupráce se vzdělávacím veletrhem The Prague Education Festival.

