
 

 

                   

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) 
Vzdělávací centrum Genesia, z.s 

 

Reflektivní zpráva zapojené organizace 

 

Naše organizace byla do projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se SVL“ zapojena v rámci 

příprav projektu „Pokračujeme s podporou pro ZŠ, MŠ Vejprty reg. číslo 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016955. 

 

Získané kompetence 

 

Projekt navazoval na úspěšně ukončený projekt „PODPORA – rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a 

ZŠ, který byl realizován městem Vejprty ve spolupráci se ZŠ, MŠ Vejprty. Nový projekt je koncipován 

na základě aktualizované verze MPI Vejprty, který byl zpracován ve spolupráci s Odborem sociálního 

začleňování – „Agentura pro sociální začleňování“ a městem Vejprty.  

Projekt „Pokračujeme s podporou pro ZŠ, MŠ Vejprty probíhá do prosince 2022, je zaměřen na oblast 

rovných příležitostí, inkluzivních opatření a podporu žáků z prostředí sociálně vyloučených lokalit ve 

městě Vejprty. Cílem projektu je vyšší úspěšnost ve vzdělávání těchto dětí s přesahem na jejich další 

směřování ve vzdělávání, tzn. přechod ze ZŠ na SŠ. Finančního partnera projektu, ZŠ, MŠ Vejprty 

podporujeme personálně, zřízením speciálních pozic (školních asistentů, koordinátorů inkluze). Dále 

v projektu podporujeme kariérové poradenství, doučování v prostředí ZŠ. Realizujeme neformální 

vzdělávání, podporujeme realizace zájmových kroužků, ale také zážitkové a vzdělávací aktivity o 

prázdninách ve spolupráci s  MSSS Vejprty. V projektu máme možnost realizovat aktivity pro rodiče 

dětí předškolního věku – workshopy a pro rodiče žáků ZŠ poradenství. Pracovníci „Odboru sociálního 

začleňování“ naší organizaci poskytli v rámci příprav projektu poradenství a podporu, např. při 

souladu s „Místním plánem inkluze“. 

 

 

 

 



 

 

                   

 

 

Problémy, nedostatky a rizika 

 

Naše organizace disponuje odpovídajícím know how i zkušenostmi, týkající se realizace projektů. 

Velkým problémem v oblasti vzdělávacích projektů je vyhledat vhodné finanční zdroje na aktivity, 

které partneři požadují. To v některých případech může komplikovat fakt, že zřizovatelem ZŠ a MŠ 

jsou města a obce bez dostatečných zkušeností s realizací měkkých projektů. Finanční partnery 

projektů rovněž odrazuje obrovská míra administrativy, na kterou pracovníci zapojeni do projektu 

nemají čas.  

Asi největším nedostatkem typu těchto projektů je jejich udržitelnost. Pokud nastane situace, kdy 

není šance navázat nový projekt díky výzvám ze strany MŠMT, není jednoduché některé pracovní 

pozice z projektu zachovat či udržet. To sebou nese rozpuštění stávajícího týmu projektu a 

samozřejmě nulovou podporu pro cílovou skupinu, v našem případě děti/žáky převážně ze sociálně 

znevýhodněného prostředí.  

Realizaci projektu ovlivnil i fakt pandemie COVID-19. Díky tomu jsme museli s ohledem na 

protiepidemická opatření přizpůsobit aktivity aktuálním podmínkám.  

 

Návrhy 

 

Za největší nedostatek považujeme problematiku návaznosti financování měkkých projektů, v tomto 

případě projektů z „Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání“. Z našeho pohledu by bylo 

logické, kdyby jednotlivý příjemci podpory měli alespoň přechodnou možnost financovat úvazky 

přímé práce z prostředků státního rozpočtu ČR.  

Dále navrhujeme zjednodušení v oblasti projektové administrativy, týkající se např. výkazů práce, 

uznatelnosti nákladů projektu. 

Velmi si ceníme aktivit a činnosti „Odboru pro sociální začleňování“ ve spolupráci s naší organizací a 

doufáme v další spolupráci. 

 

 Jméno Podpis Datum 

Statutární orgán 
zapojené organizace Mgr. Andrea Gregorová   
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