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Informace pro Monitorovací výbor OP VVV 

Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020  

Název projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace 
akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora 

Zkrácený název projektu APIV A 

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

Realizátor Národní pedagogický institut České republiky 

Harmonogram realizace  1. 5. 2017 - 30. 4. 2022 

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: 

O postupu prací a plnění cílů projektu je řídicí výbor pravidelně informován měsíčně formou Status 

Reportů, jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci projektu. V měsíčních intervalech je rovněž 

předkládán report ke KA 05 Vytvoření referenčního rámce pro český znakový jazyk. Dále se konají 

společná jednání řídicích výborů projektu APIV A a APIV B. Ve sledovaném období se společná jednání 

řídících výborů konala v termínech 30. 6. 2020, 22. 7. 2020 a 20. 8. 2020. Z důvodu omezení osobních 

kontaktů v souvislosti s pandemií koronaviru se jednání v červenci a srpnu uskutečnila on-line 

prostřednictvím aplikace MS Teams. 

Plnění stanovených cílů bylo ovlivněno pandemií koronaviru  - některé aktivity projektu byly zrušeny 

a následně přesunuty na pozdější termíny. Pokud to povaha aktivit umožnila, byla realizace přesunuta 

do on-line prostředí. 

 

Čerpání rozpočtu: 

Z důvodu pandemie koronaviru a souvisejících vládních opatření, které měly vliv na realizaci projektu, 

bylo čerpání rozpočtu nižší než původně plánované. I přes toto omezení byl třetí průběžný milník 

a hraniční milník k datu 28. 4. 2020 splněn. Od zahájení realizace projektu do 30. 9. 2020 bylo 

vyčerpáno 78 709 752,- Kč.  
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Dosažený pokrok a hlavní výstupy:  

Ve sledovaném období byla realizace projektu ovlivněna pandemií koronaviru a s tím souvisejícím 

uzavřením mateřských, základních a středních škol a omezením osobního setkávání. 

V rámci Sledování, plánování, hodnocení společného (inkluzivního) vzdělávání bylo v omezené míře 

realizováno kvalitativní a kvantitativní šetření v MŠ a ZŠ. V přípravném týdnu v srpnu a září proběhl 

dosběr dat. Pokračovaly práce na zpracování již získaných dat (kontrola a čištění dat, statistické 

zpracování). Byly zahájeny práce na přípravě příkladů inspirativní praxe III a na přípravě monografie 

k příkladům inspirativní praxe. 

Byla zahájena příprava 6 specializačních modulů (S3, S4, S6, S7, S9 a S10), z  toho u S3, S4 a S6 bylo 

zahájeno i pilotní ověření. U dlouhodobých výcviků Český znakový jazyk pro asistenty pedagoga I. a II. 

byl řešen obsah a harmonogram realizace výcviku, u výcviku Český znakový jazyk pro asistenty 

pedagoga I. byla zahájena i samotná realizace. Lektorům vyškoleným pro projekt APIV B je i nadále 

poskytována metodická podpora, v současné době zejména v podobě webinářů.  

Pokračovaly práce na přípravě diagnostického nástroje pro výuku češtiny jako druhého jazyka u dětí, 

žáků-cizinců (tvorba úloh na čtení, psaní a doprovodných nástrojů, zadávání úloh do  systému InspIS 

SET, kontrola jejich funkčnosti) a tvorbě metodických a výukových materiálů. Na základě rozhorů 

ve školách byla dokončena Zpráva z monitoringu pedagogické realizace podpůrných opatření pro žáky-

cizince v ZŠ.  

U klíčové aktivity KA05 Vytvoření referenčního rámce pro český znakový jazyk probíhalo naplňování 

výstupů projektu dle schváleného harmonogramu. Probíhají práce na obsahu jednotlivých 

referenčních úrovní A1-B2, pokračuje se v rešerších pro konkrétní lingvistické jevy (znalost 

sociokulturní, sociolingvistické a pragmatické kompetence). Dle harmonogramu se pokračuje 

i v přípravě webových stránek přizpůsobených pro neslyšící.  Byly zahájeny práce na tvorbě 

zpětnovazebních mechanismů. 

 

Závěr:  

Vytvořené výstupy projektu jsou v souladu s Chartou projektu a žádostí o podporu. Některé plánované 

výstupy a aktivity projektu jsou z důvodu pandemie koronaviru zpožděné oproti původnímu 

harmonogramu. Realizační tým projektu ale přijímá taková opatření (např. aktualizace harmonogramu, 

přechod aktivit do on-line prostředí), aby dopady do projektu eliminovali. 

 

 

Mgr. Jaroslav Faltýn  

ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže 

předseda Řídicího výboru IPs APIV A 
 


