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Informace pro Monitorovací výbor OP VVV
Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 16. 4. 2019 do 31. 10. 2019

Zkrácený název projektu

Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze:
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj
KIPR

Registrační číslo

CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584

Realizátor

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
1. 5. 2016 – 31. 1. 2020

Název projektu

Harmonogram realizace

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských
služeb.
Dílčí cíle projektu:
1.
2.

3.

4.

Zavést do praxe Jednotná pravidla školských poradenských zařízení ve všech oblastech jejich
činnosti (personální, procedurální, diagnostické) a popsat dobrou praxi intervenčních postupů.
Podpořit funkčnost zaváděných revizních mechanismů v poradenství, rozšiřovat odborné
kompetence pracovníků revizního pracoviště a ověřit fungování revizních mechanismů v prvních
dvou letech od jejich zavedení.
Identifikovat obtíže škol v naplňování podpůrných opatření, připravit metodickou podporu pro
školy a školská zařízení a intervence u vybraných škol, kde se vyskytují obtíže s jejich
poskytováním, např. při vysokém počtu žáků s potřebou podpory, žáků z odlišného kulturního
prostředí i u žáků kde je třeba brát v potaz sociální vyloučení a chudobu.
Ověřit systém supervize ve školských poradenských zařízeních.

Plnění cílů:
Cíle projektu byly ve sledovaném období naplňovány. Členové řídicího výboru jsou o realizaci projektu
pravidelně informováni (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci
projektu). Řídicí výbor jedná v pravidelných tříměsíčních intervalech (27. 5. 2019, 26. 8. 2019).
V období mimo řádné zasedání Řídicího výboru hlasovali členové ŘV o změnách projektu v režimu per
rollam. Ve sledovaném období proběhlo hlasování per rollam ve věci změny na pozici hlavního
projektového manažera, rozšíření týmu oponentů pro výstupy projekt a navýšení finančních
prostředků na položce rozpočtu „Služby standardizovaného testování a sběru dat“ pro zpracování
evaluačního nástroje.
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Čerpání rozpočtu:
Čerpání finančních prostředků k 30. 9. 2019 představuje částku 115 753 083 Kč. Hraniční finanční
milník byl splněn.
Dosažený pokrok a hlavní výstupy:
Ve sledovaném období byla předána Jednotná pravidla poradenských služeb pro školská poradenská
zařízení do připomínkového řízení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekci
a odborným asociacím. Byl vytvořen harmonogram diseminace Jednotných pravidel a diseminace byla
zahájena. Probíhala setkání s vedoucími krajské metodiky, kteří byli seznámeni s finální verzí
standardů, a ve spolupráci s nimi byla připravena podoba diseminace Jednotných pravidel do krajů. Byl
vytvořen harmonogram diseminace Jednotných pravidel, který je rozvržen do 4 etap.
Ve sledovaném období byly taktéž dokončeny metodiky se vzdělávacím obsahem, které byly předány
recenzentům k vypracování oponentských posudků a schváleným oponentům k vypracování
expertních posudků. Byl realizován 6., 7. a 8. odborný panel projektu s tematikou Spolupráce
s vysokými školami při přípravě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, (25. 4. 2019), Případové
konference ve školství (24. 9. 2019) a Podpora profesních kompetencí pedagogických pracovníků
ve školství (29. 10. 2019).
Závěr:
Členové řídicího výboru v současnosti spatřují možné riziko v realizaci projektu vzhledem k tomu, že
dosud nejsou finalizována Jednotná pravidla poradenských služeb pro školská poradenská zařízení
a vzhledem k termínu ukončení projektu k 31. 1. 2020. Řídicí výbor na svých jednáních projednává
kroky k odstranění uvedených potenciálních rizik (dokončení Jednotných pravidel, finalizace
projektové dokumentace po ukončení projektu).

