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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

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zkrácený název projektu

APIV B

Registrační číslo

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Realizátor

Národní pedagogický institut České republiky

Harmonogram realizace

1. 4. 2017 - 31. 3. 2022

Cíle projektu:
Záměrem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné,
pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků
(managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné
k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním
vzdělávání.
Dílčí cíle projektu:
1. Pedagogičtí pracovníci mají základní odborné znalosti a praktické dovednosti v oblasti
plánování a vedení výuky žáků s různými vzdělávacími potřebami a dokážou je aplikovat
ve výukové praxi.
2. Management škol má znalosti a dovednosti potřebné pro zajištění takových procesů na úrovni
školy, které umožní efektivní společné vzdělávání.
3. Představitelé státní správy, zástupci zřizovatelů, odborná i široká veřejnost se orientují
v tématu společného vzdělávání, uvědomují si přínosy společného vzdělávání a podporují jeho
zavedení do školské praxe.

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. 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. V případě nutnosti schválit změny projektu v období mimo jednání řídicího výboru hlasují
členové řídicího výboru o změnách v režimu per rollam. Ve sledovaném období se o změnách
v projektu hlasovalo v režimu per rollam celkem 10x.
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Plnění stanovených cílů bylo ovlivněno pandemií koronaviru - některé aktivity projektu byly zrušeny či
přesunuty na pozdější termíny. Pokud to povaha aktivit umožnila, byla realizace přesunuta do on-line
prostředí.
Čerpání rozpočtu:
Od zahájení realizace projektu do 30. 9. 2020 bylo vyčerpáno 106 972 604 Kč. Čerpání rozpočtu
pokračuje v souladu se stanoveným cílem.

Dosažený pokrok a hlavní výstupy:
Ve sledovaném období i nadále centra podpory zájemcům o problematiku společného vzdělávání
průběžně zajišťovala poradenství a konzultační činnost, vzhledem k epidemiologické situaci zejména
v on-line podobě. Původně prezenční vzdělávací programy byly v souladu s pokyny ŘO OP VVV
realizovány distanční formou (synchronní webináře). Ty, které nebylo možné převést do podoby
webinářů, byly zrušeny či přesunuty. Po pilotním testování aplikace „Zapojme všechny“
(www.zapojmevsechny.cz) byla aplikace v červenci spuštěna v ostrém provozu. Aplikace je zaměřena
na odborné poradenství v oblasti společného vzdělávání a je určena jak pedagogům, tak rodičům.
Průběžně je realizována individuální mentorská a koučovací podpora pedagogických pracovníků
na zapojených školách a školských zařízeních v oblasti společného vzdělávání. Dále vznikly
(asynchronní) webináře určené pedagogům pomáhající reagovat na situaci uzavření škol a výuky
na dálku, konkrétně ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami či dětem ohroženým
vypadnutím ze vzdělávání (off-line žáci). Webináře jsou k dispozici na Youtube kanálu projektu APIV B.
V rámci činnosti Odborné platformy společného vzdělávání byly vyhodnoceny školské inkluzivní
koncepce krajů Královéhradeckého a Jihočeského kraje a po vypořádání připomínek byla schválena
školská inkluzivní koncepce kraje Středočeského kraje.

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 byly co nejmenší. I přes tato opatření
bude pravděpodobně nutné prodloužit realizaci projektu. Řídicí výbor odsouhlasil variantu prodloužení
realizace projektu a souhlasí s tím, aby bylo zahájeno jednání s ŘO OP VVV o možnostech prodloužení
maximální délky realizace projektu stanovené výzvou č. 02_16_020.
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