9. per rollam MV OP VVV – podkladový materiál č. 4.8b

Informace pro Monitorovací výbor OP VVV
(příloha k prezentaci č. 12b)

Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 1. 11. 2019 do 31. 7. 2020
Název projektu

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 do 31. 12. 2019
Národní pedagogický institut ČR od 1. 1. 2020
1. 5. 2016 – 31. 1. 2020

Harmonogram realizace
Cíle projektu:

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

2.

3.

4.
5.

Zavést dokumenty, které budou nastavovat Jednotná pravidla školských poradenských zařízení
ve všech oblastech jejich činnosti (personální, procedurální, diagnostické, materiální) a popsat
dobrou praxi intervenčních postupů.
Podpořit funkčnost zaváděných revizních mechanismů v systému školských poradenských
zařízení, rozšiřovat odborné kompetence pracovníků revizního pracoviště a ověřit fungování
revizních mechanismů po prvních dvou letech od jejich zavedení.
Identifikovat obtíže škol v naplňování podpůrných opatření, připravit metodickou podporu pro
školy a školská zařízení, poskytnout intervence u vybraných škol, s vysokým počtem žáků
s potřebou podpory, např. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z odlišného
kulturního prostředí i u žáků kde je třeba brát v potaz sociální vyloučení a chudobu.
Rozšířit nabídku metod práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podpořit využívání
dynamických postupů a metod v diagnostice a v práci pedagogických pracovníků.
Ověřit systém supervize ve školských poradenských zařízeních.

Plnění cílů:
Členové řídicího výboru byli o realizaci projektu pravidelně informováni (měsíčně formou Status
Reportů a jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci projektu).
Ve sledovaném období se sešel řídicí výbor dne 26. 11. 2019. Další řádný řídicí výbor, který se měl konat
v březnu 2020 ke schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu, byl z důvodu vyhlášeného nouzového
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stavu v ČR zrušen. O závěrečné zprávě se hlasovalo formou per rollam. Dne 9. 1. 2020 se konal
mimořádný řídicí výbor, na kterém byla mj. projednávána zpráva o otevřeném bodu týkající se
Jednotných pravidel pro poskytování poradenských služeb. Řídicí výbor přijal a schválil Jednotná
pravidla pro poskytování poradenských služeb.
Čerpání rozpočtu:
Čerpání finančních prostředků k 31. 1. 2020 (tj. ke konci projektu) představuje částku 123 151 865 Kč.
Vyčerpáno tak bylo 86 % rozpočtu projektu. Hraniční finanční milník byl splněn.

Dosažený pokrok a hlavní výstupy:
Ve sledovaném období směřovaly aktivity projektu k finalizaci výstupů projektu. Konala se závěrečná
konference projektu. Projekt dokončil všechny plánované výstupy. K hlavnímu výstupu projektu,
tj. Jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních bylo
zpracováno souhlasné vyjádření profesních asociací. Po schválení Jednotných pravidel řídicím výborem
a gremiální poradou, byla Jednotná pravidla předložena do Porady vedení MŠMT. Porada vedení vzala
dne 28. 1. 2020 předložený materiál Jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb
ve školských poradenských zařízeních na vědomí s doporučením postupu na další využití výsledků
pro přímou metodickou práci ministerstva.

Závěr:
Projekt ve sledovaném období ukončil svou realizaci. Cíle projektu byly v projektu splněny.

