
 

 

                   

Reflektivní zpráva zapojené organizace do projektu –  

výsledkový indikátor 5 08 10 

Příjemce Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 

Název projektu 
Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích 

se sociálně vyloučenými lokalitami 

Název zapojené organizace, Sídlo, REDIZO, IZO, 

Druh/typ školy, Kontakt (mail, telefon) 

(vykazované v indikátoru 5 08 10) 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská 
škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace 
600080269,  
102229422,  
ZŠ,  
mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz,  
telefon: 482 312 197 

 

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. Především v rámci projektu Žijeme tu spolu, ale také 
činností konzultanta inkluzivního vzdělávání byli podpořeni učitelé, děti a žáci naší školy v rámci různých aktivit:  

 Pedagogové a pracovníci se účastnili odborných workshopů zaměřených na sdílení zkušeností s inkluzí 
(např. OW s ředitelkou ZŠ Velké Hamry). 

 Pedagogové spolupracovali s osobou koordinátora inkluze pro obec, využili možnost spolupráce hlavně v 
oblasti komunikace s rodinami a žáky se SVP. 

 V oblasti předškolního vzdělávání jsme mohli vybavit všechna tři pracoviště potřebnými pomůckami pro 
rozvoj a práci s dětmi se socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí. 

 Spolupracovali jsme s pracovníky předškolního klubu při začleňování dětí do MŠ, případně při přestupu na 
ZŠ. V rámci možností se také děti z předškolního klubu zapojovali do aktivity MŠ, znalost pracovníků 
předškolky často pomohla při začleňování konkrétních dětí do kolektivů MŠ i ZŠ. 

 V průběhu projektu využívali naši žáci hojně aktivit tzv. Free-clubu.  Z naší zkušenosti se podařilo začlenit 
do aktivit klubu právě ty žáky, kteří v běžné školním režimu nejvíce selhávají. 

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

podpora školy při zavádění inkluzivního vzdělávání jednotná a komplexní. 

 

 

 Jméno Podpis Datum 

Statutární orgán 
zapojené organizace Mgr. Petr Kozlovský   
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