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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Zapojení organizace, účast na akcích ASZ:  

Vzdělávací centrum Genesia spolupracovalo s ASZ v letech 2017-2020.   

 

Zástupce Vzdělávacího centra Genesia, z.s.  se z pozice realizátora projektu účastnil pracovních skupin a individuálních 

jednání k tvorbě MPI v roce 2017 a jeho revize v roce 2019.  

 

Vzdělávací centrum Genesia z.s.  realizovalo s podporou Agentury pro sociální začleňování (a aktivit projektu IKV) dva 

velké projekty ("Inkluze na mosteckých školách aneb Lepší KLIMA i v Mostě“ (v letech 2016-2019) a v současné době 

probíhá projekt  „Podpora žáků ZŠ v Mostě“, který byl zahájen v září 2019), podporující kvalitu mosteckých základních 

škol. Podpora ASZ zahrnovala projektové poradenství při přípravě projektů, průběžnou podporu při realizaci projektů a 

konzultační činnost k jednotlivým aktivitám.  

 

Pozitiva spolupráce:  

-Spolupráce s ASZ a odbory města Most při zpracování Místného plánu inkluze tj. konzultace při stanovení cílů, volbě 

vhodných aktivit, způsobu zpracování 

-Spolupráce s ASZ a odbory města poté při zpracování aktualizace MPI pro další roky - opět ve stejné podobě. 

-Konzultace vhodnosti projektových záměrů ve vazbu na jednotlivé Výzvy, přenos zkušeností dobré praxe z jiných 

projektů v ČR, na jejichž realizaci se ASZ podílela, zejména v Ústeckém kraji. 

-Účast ASZ na jednání při zpracování projektového záměru na Magistrátu města Most a předávání informací o 

zkušenostech z jiných projektů 

-Účast zástupce ASZ na konzultaci na MŠMT při diskusi o projektových záměrech a podpora žadatele při prosazování 

potřebných aktivit. 

 

Problémy, překážky a nedostatky zapojení, návrhy na zlepšení: 

-Nepropojenost ASZ s místními školami 

-Absence společných schůzek všech aktérů inkluzívního vzdělávání, které by svolávala a organizovala ASz a přinášela na 

ne podněty a zkušenosti dobré praxe. 
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