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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Díky spolupráci města Frýdlant s Agenturou pro sociální začleňování se podařilo získat finanční prostředky z 
výzvy 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL v rámci projektu Žijeme tu spolu. Následně ve spolupráci 
MAS Frýdlantsko, z. s. s Agenturou byl připraven a je úspěšně realizován z výzvy 02_19_075 Inkluzivní 
vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) projekt Na jedné lodi II.   

Vybrané aktivity města v pozici zřizovatele při zavádění inkluzivního vzdělávání:  

 Tři zástupkyně města Frýdlantu se zapojily do zahraniční stáže. Jednalo se o pracovnice sociálního odboru 
(Melová, Hýblová) a paní radní (Dušánková).  

 Tyto účastnice navštěvovaly i workshopy zaměřené na sdílení zkušeností s inkluzí. Získaly tak praktický 
pohled na konkrétní potíže škol, které v souvislosti s uplatňováním inkluze řeší.  

 Na obci působil po dobu projektu „Žijeme tu spolu“ koordinátor inkluze. Díky tomu získalo naše město lepší 
představu o problematice a více pochopení pro konkrétní situace a případy, které řeší často nejen 
referentka pro školství ale také např. sociální odbor.  

 V oblasti předškolního vzdělávání provozovala obec předškolní klub. Jeho fungování nám pomohlo lépe 

zapojit rodiny, které se dosud předškolnímu vzdělávání spíše vyhýbaly. Podařilo se zlepšit spolupráci mezi 

školami, klubem a sociálním odborem a zlepšila se účast CS projektu na předškolním vzdělávání. 

 Provozování Free-clubu bylo pro nás jako obec novou zkušeností. Aktivity pro cílovou skupinu vnímáme 

jako potřebné a díky klubu jsme byli schopni oslovit ty žáky, kteří se jiného volnočasového programu našich 

sportovních a neziskových organizací neúčastní. 

Konzultant inkluzivního vzdělávání ASZ ve Frýdlantu působil v úzké spolupráci s MAP Frýdlantsko, proto byla 

podpora škol v našem městě při zavádění inkluzivního vzdělávání jednotná a komplexní. 
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