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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Zapojení organizace, účast na akcích ASZ:  

Statutární město Děčín a jím zřizované školy spolupracují s ASZ od začátku projektu IKV v roce 2016 dodnes.  

Zástupci škol se zúčastňovali pracovních skupin (většinou sdružených s poradou ředitelů či s jednáním MAP) a skrze tyto 

skupiny, připomínky k aktivitám, připomínkováním analytické části a spoluprací formou dodávání relevantních dat ze škol 

se zúčastnili tvorby MPI v letech 2016-2017 a jeho revize v letech 2018-2019.  

 

Město Děčín realizovalo s podporou Agentury pro sociální začleňování (a aktivit projektu IKV) tři velké projekty (Inkluze 

do škol, Škola pro všechny a Škola pro všechny II). Bylo pro ně poskytováno projektové poradenství, při přípravě projektů, 

průběžná podpora při realizaci projektů a konzultační činnost k jednotlivým aktivitám. Tyto projekty měly řadu 

konkrétních dopadů pro jednotlivé školy, mezi něž je možné počítat zejména:  

- Zajištění podpůrných pozic pro pedagogy (koordinátoři inkluze na školách, karieroví poradci, školní asistenti) 

- Školení pedagogů v nových metodách 

- Síťování mezi školami a přenos dobré praxe 

 

Pozitiva spolupráce: Koordinátoři inkluze na školách – administrace, větší prostor pro práci se žáky se SVP, kariéroví 

poradci, školní asistenti např. v družinách a prvních ročnících, než se diagnostikují žáci s SVP a ŠPZ doporučí asistenta 

pedagoga. S narůstajícím počtem dětí s SVP, psychickými potížemi (postcovidový syndrom u dětí) jsou všechny tyto 

pozice pro školu velmi přínosné. 

Školení pedagogických pracovníků, sdílení dobré praxe a nalézání řešení při konzultacích podobných problémových 

situací na školách. 

 

Problémy, překážky a nedostatky zapojení, návrhy na zlepšení: Navrhujeme nadále pokračovat ve spolupráci, která je 

v našem regionu velmi důležitá. 
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