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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Zde uveďte, jak byla vaše organizace zapojená do projektu, případně jaké vzdělávání (vč. školení, seminářů, workshopů, 

odborných konzultací, twinningových stáží apod.) pracovníci absolvovali. 

Uveďte kompetence (znalosti, zkušenosti, postoje apod.), které v důsledku zapojení vaše organizace získala. 

Uveďte problémy, překážky a nedostatky způsobu zapojení vaší organizace, metod, materiálů, školitelů, koncepčního 

pojetí vzdělávacích akcí apod. Uveďte návrhy na zlepšení popsaných nedostatků. 

2. 7. 2019 – Stromování: získávání potřebných údajů pro MPI: Při stromování jsme se společně s dalšími účastníky 
účastnili pojmenovávání specifických potřeb jednotlivých aktérů ve vzdělávání. Proběhla diskuze nad možným zlepšením 
přístupu ke vzdělávání dětem a žákům ohroženým sociálním vyloučením. Pozitivně vnímáme, že postřehy z diskuze byla 
do plánu MPI zapracovány. 

4. 9. 2019 – Vzdělávání žáků cizinců: Seznámili jsme se s problematikou vzdělávání žáků cizinců, s možnými riziky a 
úskalími, ale také možnostmi. Diskutovali jsme nad dalšími možnostmi podpory těchto žáků.  

23. 9. 2021 – Regionální konference pro Vysočinu: Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání: Účast na konferenci 
pro nás byla přínosná. Konference byla velice dobře sestavena, jednotlivé příspěvky spolu korespondovaly vyvážeností 
teorie a praktického sdílení. Informace z konference včetně odkazu na záznam jsme předali kolegům. 
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