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Název projektu 
Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích  

se sociálně vyloučenými lokalitami 

Název zapojené organizace 

(vykazované v indikátoru 5 08 10) 

Soukromá podřipská střední odborná škola a 

střední odborné učiliště o.p.s., 

náměstí Jana z Dražic 169, 413 01, Roudnice nad 

Labem, IČ: 250 47 671 

 

Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., sídlem náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 

Roudnice nad Labem, byla do projektu zapojena prostřednictvím svých pracovníků, kteří se podíleli na následujících 

aktivitách:  

Zaměstnanci SPSOŠ se účastnili pracovních skupin, v rámci kterých docházelo k setkávání se všemi lokálními aktéry 

působícími v oblasti vzdělávání (zástupci škol, samosprávy, neziskového sektoru, komunitních a sociálních služeb). 

Setkání pracovních skupin vedla mimo jiné i k tvorbě Místního plánu inkluze, dokumentu mapujícím problémy a potřeby 

obce s návrhem možných opatření.  

Naše škola se aktivně zapojila do návrhu možných opatření. Díky svému podanému projektu se škola rozhodla reagovat 

na problémy, jako je např. nízká úspěšnost žáků při udržení ve vzdělávacím procesu, nedostatečná motivace žáků, rodičů. 

V rámci projektu byli žáci a studenti podpořeni a motivováni v pravidelné docházce do školy. Díky cílenému kariérovému 

poradenství byli žáci podpořeni při výběru budoucího povolání již na ZŠ. Další aktivity směřovaly na rodiče žáků, na 

podporu a zvýšení jejich spolupráce nejen se školou, ale i s dalšími institucemi. V neposlední řadě se projekt zaměřil i na 

pedagogy samotné, vznikla nová pozice na škole – koordinátor inkluze na škole, který napomáhá k navázání a 

prohloubení spolupráce mezi žáky, rodiči, pedagogy i místní komunitou.  

SPSOŠ a SOU o.p.s. získala díky zapojení do aktivit komplexnější pohled na problematiku inkluzivního vzdělávání  v SVL. 

Díky společným aktivitám navázala spolupráci s dalšími institucemi, které v oblasti inkluzivního vzdělávání fungují. 
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