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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

 

Naše organizace aktivně usilovala o zapojení obce Hoštka do tzv. Vzdálené dílčí podpory v rámci spolupráce s ASZ. 

K zapojení obce do této spolupráce došlo v říjnu 2019. Díky tomu získala naše organizace příležitost, realizovat v Hoštce 

aktivity, které vedou ke zmírnění některých místních problémů, jako je např. problematická dostupnost volnočasového, 

zájmového a neformální vzdělávání, nedostupnost školních pedagogických pracovišť, nedostatečná podpora žáků 

ohrožených školním neúspěchem, chybějící kompetence pedagogů při práci s žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami, nedostatečné kompetence rodičů, nepropojená síť aktérů ve vzdělávání.  Do této spolupráce nevstupovala 

naše organizace jako nováček, ale jako zkušený partner. Podobné aktivity jsme realizovali i v jiných městech, např. 

Roudnice nad Labem, Kralupy nad Vltavou, kde jsme získali bohaté zkušenosti práce s předškolními dětmi, rodiči, 

pedagogy i širokou veřejností. Všechny tyto zkušenosti jsme pak uplatnili právě v Hoštce. 

 

Rok 2020 přinesl mnoho nových výzev, mezi nimi i epidemii Covid-19, což mělo vliv i na realizaci našeho projektu. 

Projekt byl ovlivněn, protože se v souvislosti s distanční výukou musela změnit podoba aktivit, prováděli jsme změnu 

harmonogramu, přešli jsme na využívání online komunikačních nástrojů. Některé aktivity, jako například kroužky, jsme 

museli pozastavit. Výrazně vzrostly nároky na individuální práci s jednotlivými žáky a dětmi, registrujeme významně 

vyšší potřebu doučování. 

 

18. 3. 2021 proběhl v Hoštce seminář Dobrý začátek od Schola Empirica. Naši zaměstnanci zde čerpali informace o 

nových přístupech v pedagogice. V rámci projektu proběhlo několik seminářů na témata spojená s výukou a výchovou 

dětí a žáků. S pracovníky Agentury pro sociální začleňování jsme v kontaktu a probíhá oboustranná výměna informací o 

aktuální situaci v terénu. 
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