
 
  
  

 

Název projektu: "Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme" 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19-075/0016408 

 

Tento projekt probíhá v letech 2020 -2022. 
  

Projekt zaštiťuje město Odry jakožto oprávněný žadatel a příjemce podpory, přičemž se k 

projektu v pozici partnerů s finančním příspěvkem zapojily tyto instituce: 

 

Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace 

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace 

Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace 

Středisko volného času Odry, příspěvková organizace 

  

Cíl projektu: 

 
Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci socioekonomicky znevýhodněných a kulturně 

odlišných dětí do škol hlavního vzdělávacího proudu a do zájmového vzdělávání v území, zvýšit tak 

jejich školní úspěšnost a předejít předčasnému ukončování jejich vzdělávání. Systematizovat opatření 
na podporu inkluzivního vzdělávání ve městě v rámci místní vzdělávací soustavy. 

  

Plánované aktivity: 
 

1. Město Odry 

 jednou ročně diskuzní beseda 

 stáže do zahraničí pro učitele: vytipované lokality Švédsko, Řecko a Německo. Náplní 

studijních cest je seznámení se systémem vzdělávání dané země, s prostředím a podmínkami 

navštívených škol. 

2. Základní škola Odry, Komenského 6 

 vzdělávání pedagogů: Feuersteinova metoda čtení, Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney 

 akce zaměřené na inkluzivní vzdělávání, budování komunity, zapojování rodičů do života ve 
škole; každoročně bude ZŠ organizovat maškarní ples a spolupracovat na akcích pořádaných 

SVČ – materiál i občerstvení budou spolufinancované dotací 

 personální podpora: 3 úvazky školní asistenti, 1 úvazek speciální pedagog, 0,5 úvazku školní 

psycholog 

3. Základní škola Odry, Pohořská 8 

 vzdělávání pedagogů: Program Začít spolu, Kooperativní učení, Činnostní učení 

 akce zaměřené na inkluzivní vzdělávání, budování komunity, zapojování rodičů do života ve 
škole; každoročně bude ZŠ organizovat maškarní ples a spolupracovat na akcích pořádaných 

SVČ – materiál i občerstvení budou spolufinancované dotací 

 personální podpora: 0,5 úvazku školní psycholog 



 

 

4. Mateřská škola Čtyřlístek Odry 

 vzdělávání vybraných pedagogů: Montessori pedagogika 

 související vybavení školky (4 pracoviště): Montessori pomůcky 

 akce zaměřené na inkluzivní vzdělávání, budování komunity, zapojování rodičů do života ve 

školce; každoročně se v MŠ budou konat maškarní plesy, jarní tvoření, Den matek, receptář, 

Halloween aneb dýňování, vánoční advent – materiál i občerstvení budou spolufinancované 

dotací 

 personální podpora: 2 úvazky na pozici školní asistent 

5. Středisko volného času Odry 

 akce zaměřené na zapojování dětí (zejména z rodin s nižším socioekonomickým statusem) do 

vzdělávacích aktivit: každé prázdniny 4 turnusy pětidenního zážitkového vzdělávání v přírodě i 

ve městě – materiál, pomůcky, jízdné, vstupy, jídlo apod. bude spolufinancováno z dotace 

 akce zaměřené na zapojování rodičů do neformálního vzdělávání: např. čtení v knihovně, 

pěvecká soutěž, rodinný den – materiál vč. nákupu knih bude spolufinancovaný dotací 

Více informací o programu naleznete na webových stránkách MŠMT.  

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-075-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-vyloucene-lokality-ii-svl-ii.htm

