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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 

- prevence školní neúspěšnosti 

- upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření 

- snížení nerovnosti ve vzdělávání 

Pozitiva spolupráce: 

-  všechny výše zmíněné aktivity jsou funkční a přináší pozitivní výsledky pro všechny zúčastněné 

Problémy, překážky a nedostatky zapojení, návrhy na zlepšení: 

- škola nezaznamenala žádné problémy, překážky a nedostatky 

- zatím jsme nezaznamenali žádné návrhy ne zlepšení spolupráce s ASZ 

 Jméno Podpis Datum 

Statutární orgán 
zapojené organizace Mgr. Věra Floriánová   
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