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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Zapojení do projektu bylo velmi přínosné, neboť jsme mohli lépe zmapovat problematiku a sjednotit 

postup ve škole i v mimoškolní činnosti. V našem případě to bylo ve školním klubu, kde pomáhaly 

asistentky a vychovatelky v rodinách, jejichž zázemí nebylo pro žáky přínosné.  

Na všech aktivitách se podíleli všichni členové pedagogického sboru. Byli zapojeni v podobě 

jednotného metodického vedení, ale s ohledem na jejich specializaci. Nabízené konzultace, školení  

a semináře jsme vybírali podle jejich potřeb, ale především dle potřeb našich žáků.  

Ve škole je do funkce Koordinátorky inkluze zapojena ředitelka školy a výchovná poradkyně. 

Rozdělení úkolů bylo snazší, neboť počet pedagogů a žáků neumožňuje, aby spolupráci delegoval 

pouze jeden vyučující.  

Seminářů se zúčastnili zvlášť speciální pedagogové, asistentky pedagoga, vedení školy, ale společně 

i celý pedagogický sbor.  

Využili jsme PSIV, ze kterého bylo možné čerpat podporu v podobě jednotného metodického vedení, 

sdílení dobrých praxí. Současně jsme využili terénní služby v komunikaci s rodinou a neziskové 

organizace u žáků, jejichž jazykem není čeština.  

Vedení školy, pedagogové, speciální pedagožky, asistentky a asistenti pedagoga, vychovatelky 

školní družiny a školního klubu byli zapojeni do některé z nabízených činností. Všichni je využili  

a ocenili nové zkušenosti a mnozí zaujali nový postoj k dané problematice.   

 



 

 

                   

 

Nedílnou součástí projektu je účast ředitelky školy, metodičky prevence a výchovné poradkyně 

 na pravidelných setkáních, kde dochází k reflexi sdílení dobrých praxí, k výměně zkušeností  

i k setkání s odborníky v dané problematice, kteří informují o aktuálních změnách či nabídkách.  

 

Za velmi přínosné považujeme úzkou spolupráci s psycholožkou a speciální pedagožkou, které 

dochází do naší školy a poskytují individuální podporu vybraným žákům a metodickou podporu 

pedagogům.   

 

 Jméno Podpis Datum 

 
 
 
Statutární orgán 
zapojené organizace 

Mgr. Šárka Glösslová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 9. 2021 

 


		2021-09-13T09:55:25+0200
	Šárka Glösslová




