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Informace pro Monitorovací výbor OP VVV
Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 1. 8. 2019 do 31. 3. 2020

Zkrácený název projektu

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace
akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora
APIV A

Registrační číslo

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410

Realizátor

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
1. 5. 2017 - 30. 4. 2022

Název projektu

Harmonogram realizace
Cíle projektu:

Záměrem projektu je podpořit zavádění a realizaci společného vzdělávání a zajistit efektivní
implementaci určených úkolů Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.
Dílčí cíle projektu:
1. Sledovat postup při zavádění společného (inkluzivního) vzdělávání a navrhovat a ověřovat
možnosti řešení.
2. Podporovat pedagogické pracovníky při uskutečňování společného (inkluzivního) vzdělávání.
3. Podpořit výuku češtiny jako druhého jazyka.
4. Vytvořit referenční rámec českého znakového jazyka pro úrovně A1 - B2.
Plnění cílů:
Stanovené cíle jsou průběžně plněny v souladu s harmonogramem projektu. Zpožděna oproti
původnímu harmonogramu byla realizace cíle „Vytvořit referenční rámec českého znakového jazyka
pro úrovně A1 – B2“. Dle původního záměru měl být tento cíl, resp. klíčová aktivita realizována
prostřednictvím veřejné zakázky. Po vyhlášení veřejné zakázky nebyla podána žádná nabídka.
Po vyhodnocení dostupných informací a stanovisek odborné veřejnosti byl připraven návrh změny
formy realizace klíčové aktivity - restrukturalizace z veřejné zakázky na osobní náklady a služby.
Podstatná změna byla projednána a schválena řídicím výborem projektu, Gremiální poradou, Poradou
vedení MŠMT a následně Řídicím orgánem OP VVV. Dle této změny je klíčová aktivita realizována
od 1. 10. 2019. Byl připraven nový podrobný harmonogram realizace uvedené aktivity, stanovené
činnosti jsou plněny v souladu s tímto harmonogramem.
Standardně je řídicí výbor o realizaci projektu pravidelně informován měsíčně formou Status Reportů,
jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci projektu. O KA 05 je řídicí výbor informován pravidelně
v měsíčních intervalech na jednáních řídicího výboru. Na pravidelných jednáních řídicího výboru jsou
podávány také informace o aktuální situaci v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické
praxi (APIV B). Tyto komplementární projekty mají společná jednání řídicích výborů, ve sledovaném
období se sešly v termínech 22. 8. 2019, 21. 10.2019, 20. 11. 2019, 20. 1. 2020 a 17. 2. 2020. Kromě
toho se konalo mimořádné jednání ŘV projektu APIV A dne 6. 8. 2019, kde byla projednána a schválena
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zpráva o otevřeném bodu – Podstatná změna restrukturalizace KA 05 Vytvoření referenčního rámce
pro český znakový jazyk. Následně byla tato podstatná změna schválena 31. poradou vedení MŠMT
dne 27. 8. 2019 a poté předložena na ŘO OP VVV, kde byla schválena dne 16. 9. 2019. V měsících,
ve kterých se nekonají pravidelná společná jednání ŘV APIV A a APIV B, se konají mimořádná jednání
ŘV projektu APIV A, na kterém jsou členové ŘV informováni o pokroku při realizaci KA 05.
Ve sledovaném období se sešel ŘV dne 4. 12. 2019. Další jednání bylo plánováno na 30. 3. 2020, ale
z důvodu opatření Vlády ČR v souvislosti s šířením koronaviru bylo prezenční jednání zrušeno a členové
ŘV obdrželi písemnou informaci o pokroku v realizaci KA 05. V případě nutnosti schválit změny projektu
v období mimo jednání řídicího výboru hlasují členové řídicího výboru o změnách v režimu per rollam.
Čerpání rozpočtu:
Čerpání rozpočtu, resp. plnění třetího průběžného milníku a hraničního milníku je v současné době
ohroženo. Z důvodu pandemie koronaviru byly přerušeny/zrušeny některé aktivity projektu –
plánované natáčení poslechových úloh s dětmi, supervidovaná praxe a assessment v rámci ABA
programu (navázáno na práci s dětmi autisty v poradnách), pilotní ověřování specializačních
vzdělávacích modulů. V omezeném režimu běží šetření v MŠ, ZŠ i SŠ. Posunuty byly také termíny konání
odborných panelů a zpožděna dodávka (následně i fakturace a platba) IT techniky (z důvodu snížení
výroby v Číně a omezených dodávek do Evropy). Toto vše má dopad na finanční čerpání projektu.
Dosažený pokrok a hlavní výstupy:
Ve sledovaném období bylo realizováno kvalitativní a kvantitativní šetření v MŠ a ZŠ, ze kterého byla
zpracována Průběžná zpráva o výsledcích a realizaci zavádění společného vzdělávání II., Zpráva
o identifikovaných problémech a obtížích při implementaci společného vzdělávání II. Dále byly
finalizovány 4 příklady inspirativní praxe k problematice spolupráce učitele a školních specialistů.
V rámci přípravy programů DVPP započaly práce na přípravě 10 specializačních vzdělávacích modulů
a 3 dlouhodobých výcvicích (Aplikovaná Behaviorální Analýza a Český znakový jazyk pro asistenty
pedagoga I. a II.). Lektorům vyškoleným pro projekt APIV B je poskytována metodická podpora
v podobě webinářů, face-to-face metodických setkání, kooperace prvolektora s lektorem APIV B
ve sborovnách a zelené linky.
Pokračovaly práce na přípravě diagnostického nástroje pro výuku češtiny jako druhého jazyka u dětí,
žáků-cizinců (tvorba testových úloh a jejich ilustrací, zadávání úloh do systému InspIS SET, kontrola
jejich funkčnosti). Dokončeny byly rozhovory ve školách v rámci monitoringu pedagogické podpory
žáků-cizinců na ZŠ a získaná data byla zpracována.
Po schválení podstatné změny na restrukturalizaci KA 05 byly zahájeny práce na naplňování výstupů.
Probíhal nábor odborníků a realizační tým je postupně doplňován. Bylo připraveno a realizováno
školení k CEFR a pracovní setkání s odborníkem na tvorbu CEFR pro německý znakový jazyk prof.
Rathmannem. Byla navázána spolupráce se zahraničními odborníky na znakový jazyk. Byly zahájeny
práce na definici obsahu a rozsahu obecného popisu referenčního rámce pro český znakový jazyk
a tvorbě struktury a obsahu jednotlivých referenčních úrovní A1-B2. Byly zpracovány rešerše
z tuzemských i zahraničních zdrojů věnujících se metodologickému postupu CEFR a jednotlivým
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úrovním A1-B2. Započaly práce na přípravě webových stránek projektu, které budou přizpůsobené
neslyšícím.
Závěr:
Z pohledu řídicího výboru byly do vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru,
tj. do 12. 3. 2020, cíle projektu průběžně naplňovány. Výstupy projektu byly průběžně vytvářeny
v souladu s Chartou projektu a žádostí o podporu.
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