
Reg. č. Žadatel Název projektu
Datum 

jednání VK

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827 ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Rozvíjíme učitele a žáky - posilování kompetencí 

pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 
12.03.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016836 AISIS, z.ú. SAFE 12.03.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016825 AZ HELP, zapsaný spolek
Komplexní rozvoj profesních kompetencí pedagogů 

v oblasti prevence, včasné identifikace a včasné 
13.03.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016826 Člověk v tísni, o.p.s. Posilování bezpečného klimatu ve třídě 13.03.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016808 Heřmánek Praha, základní škola
Rozumíme si. Společně v bezpečí - program na 

podporu a posilování kompetencí pedagogických 
27.02.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016804 IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 

vedoucí k udržení žáků se SVP v hlavním vzdělávacím 
13.02.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016815 ITveSkole.cz, o.p.s. OPEN 77 27.02.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016765 Královéhradecký kraj
Podpora pedagogů v oblasti práce s žáky se 

zvýšenou psychosociální emoční zátěží
28.01.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016834 Národní ústav duševního zdraví
Kurikulum podpory duševního zdraví u žáků pro 

učitele v základním vzdělávání
13.03.2020

CZ.02.3.X/0.0/0.0/19_077/0016831 Naše škola Praha - základní škola s.r.o.
Naše škola Praha: Posilování kompetencí 

pedagogických pracovníků
12.03.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016796 Ostravská univerzita
Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro 

zvládání problémového chování žáků
13.02.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016776
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně 

pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Posilování kompetencí pedagogických pracovníků 

škol a školských poradenských zařízení v oblasti 
28.01.2020

CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016833 Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Učíme se Kids' Skills 12.03.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723 SCHOLA EMPIRICA z.s.
KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného 

programu prevence šikany na ZŠ v ČR
28.01.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016739 Slezská univerzita v Opavě
Kompetence pedagogů k řešení rizikového chování 

žáků v inkluzivním vzdělávání
28.01.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016798 Středisko výchovné péče Svitavska Vstříc potřebám dětí v regionu Svitavska 13.02.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016809 Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami
27.02.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016800
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad 

Labem, Elišky Krásnohorské 2069
Finská cesta 13.02.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016823
Střední škola technická, Most, příspěvková 

organizace

Podpora pedagogických a dalších pracovníků pro 

efektivní práci s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami

13.03.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016799 Univerzita Palackého v Olomouci

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami ve zvládání projevů problémového 

chování a k ochraně duševního zdraví aneb Společně 

zvládneme problémové chování

13.02.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016810 Univerzita Palackého v Olomouci Škola dobrých vztahů 27.02.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016769 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. Učíme se spolu 28.01.2020

CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016791 Základní škola Kovanice, příspěvková organizace Školní křižovatka 2019 12.03.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016792
Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, 

okres Náchod

Implementace nástrojů sociálního a emočního učení 

v prostředí ZŠ
13.02.2020

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016759 Západočeská univerzita v Plzni Podpora ohrožených dětí a jejich inkluze 28.01.2020

PŘEHLED PROJEDANÝCH PROJEKTŮ DLE DATA JEDNÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE

AKTIVITA 3: Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblastech: prevence a stabilizace problémového chování 

dětí a žáků, managementu třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné 

rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí a péče o vlastní duševní zdraví


