
 

 

                   

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 

(vykazované v indikátoru 5 08 10) 

S.T.O.P., z.s. 

Bastlova 694/9, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh 

Mgr. Ivona Šťovíčková - ředitelka 

Telefon: 775 993 465 

IČO: 26516594 

 

Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Organizace S.T.O.P. spolupracuje s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní 

vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586“ 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu s názvem „S.T.O.P. školní neúspěšnosti v Ostravě“, 

který je zaměřen na podpoření školní úspěšnosti selhávajících žáků, vznik a fungování partnerské sítě rodičů, vzdělávacích 

institucí, NNO a dalších organizací k podpoře vzdělávání selhávajících žáků a zvýšení jejich školní úspěšnosti. Největší 

pozornost je věnována skupině žáků a jejich rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí v sociálně vyloučení lokalitě 

Ostrava. Priority jsou zaměřeny na vzdělávání ve stupni základního vzdělávání v základní škole a NNO. 

V rámci projektu probíhá především doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, vzdělávací aktivity o prázdninách, 

workshopy pro rodiče žáků, podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky. Projekt S.T.O.P. školní neúspěšnosti 

v Ostravě poskytuje žákům ohroženým školním neúspěchem možnost zapojit se do mimoškolních vzdělávacích aktivit a 

významně zlepšit jejich sociální postavení. Služba bezplatného doučování je v místě realizace velmi vyhledávaná. Ucelený 

soubor aktivit projektu zaměřený na proaktivní přístup ke vzdělávání žáků pod odborným dohledem a pozitivní působení 

na rodiče zvýšením jejich zájmu o vzdělání vlastních dětí, představuje veskrze inovativní a moderní přístup v oblasti 

neformálního mimoškolního vzdělávání. Nejde jen o pouhé "doučování", ale zainteresování co nejvíce složek, které do 

procesu vzdělávání vstupují. Projekt je provázaným komplexem, ve kterém na úspěchu dětí spolupracuje více aktérů - 

pracovníci S.T.O.P. jsou v úzkém kontaktu s učiteli a rodiči dětí, aby bylo možné co nejefektivněji pracovat na jejich 

zlepšení v rámci individuálních vzdělávacích potřeb a nastaveného vzdělávacího plánu. 

Doučování má velký přínos pro udržování efektivity vzdělávání na území města Ostrava a je potřeba zajistit udržitelnost 

aktivit i po ukončení realizace projektu. Spolupráce by měla být zaměřena na zajištění financí pro pokračování doučování, 

které tak zatím nebylo realizováno v rámci projektů města. Organizace S.T.O.P. tak přispívá k naplňování inkluzivního 

plánu města. V případě výzvy z dalšího operačního programu bude S.T.O.P. opět spolupracovat s Odborem ASZ na 

přípravě projektové žádosti. 
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