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2. Monitorovací období 01/12/09 – 28/02/10 

 
 

Realizované klí čové aktivity 
 
Číslo klíčové aktivity 01 
Název klíčové aktivity Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání 
Období realizace klíčové aktivity 12/09-02/10 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Proběhla inventarizace terénu v rozsahu uvedených krajů (Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a 
Moravskoslezském). První vlna přinesla informace o postojích a všeobecné odborné 
speciálněpedagogické připravenosti pedagogů běžných škol. Druhou vlnou jsme dosáhli výsledků 
vypovídajících o postojích a informovanosti žáků běžných škol ve vztahu k integrovanému vzdělávání. 
Třetí vlna byla zaměřena na specifické potřeby pedagogů v oblasti výuky v výchovy žáků s postižením 
v integrovaných podmínkách.  
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Všechny uvedené vlny byly vyhodnoceny, statisticky zpracovány a publikovány v tisku či uplatněny 
k publikaci. O výsledcích bylo referováno na konferenci a problematika byla dále v druhém dni 
konference na mezioborové úrovni. Obě témata byla zpracována do formy odborného článku (texty 
jsou přiloženy). Postoje učitelů k integrované edukaci budou v září 2010 vydány jako součást sborníku 
z konference (zdroj ESF je označen v textu a bude reprezentován posterem). Druhé téma je přijato 
k publikaci bude tvořit kapitolu odborné monografie, vydané u příležitosti konference. Publicita projektu 
ESF bude řešena obdobným způsobem. Monografie je připravena k tisku a 3. a 4. 11. 2010 bude 
prezentována odborné veřejnosti v době konání konference. Konference, která proběhne 3. a 4.4. 
2010, umožní prezentovat zkušenosti, pohledy a výzkumy z oblasti integrované edukace, dá materiály 
ke vzniku monotematického sborníku. Všechny příspěvky budou po recenzním řízení dvěma 
recenzenty publikovány formou suplementa odborného časopisu E- pedagogium v průběhu září, října 
2010. Příspěvky jsou odevzdány, recenze před dokončením. Suplementum bude opatřeno informací o 
projektu ESF a běžným dodatkem. 
 
Problémy při realizaci projektu 
(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, 
problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) 
Zásadní problémy se zatím neobjevily. Zdlouhavé je jednání s institucemi – ČŠI nebo zřizovateli škol, 
které nekončí zatím nikdy jako neúspěšné, ale zbytečně protahované. 
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Plánované klí čové aktivity projektu  

 
 
Číslo klíčové aktivity 01 
Název klíčové aktivity Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání 
Období realizace klíčové aktivity 03/10-04/10 
Popis a cíl klíčové aktivity 

• Zpracování výsledků šetření a konzultací do závěrečného tvaru, který ukáže potřeby pedagogů 
směrem k integrovanému vzdělávání. Na základě analýzy vyplněných a zpracovaných 
dotazníků bude zpracována osnova pro kurzy.  Zpracovaná analýza stavu speciální edukace 
v krajích: Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském.  

• S ohledem na zjištěné informace proběhne návrh a úprava Standardů speciální edukace do 
konečné podoby. 

• Bude vytvořena síť spolupracujících škol a školských pracovišť včetně školní inspekce.  

 
Číslo klíčové aktivity 02 
Název klíčové aktivity Příprava studijních materiálů 
Období realizace klíčové aktivity 03/10-05/10 
Popis a cíl klíčové aktivity 

• Proběhnou přípravy osnov jednotlivých kurzů. 
• Bude připraveno podrobné rozpracování jednotlivých témat podle odborů speciální 

pedagogiky. 
• Příprava pilotních sylabů přednášek pro účastníky. 
• Práce na pomůckách ke kurzům - studijní opory, pomůcky, plán zajištění kurzů. 
• Proběhne určení míst kurzů podle geografického rozložení pracovišť frekventantů kurzů. 

 
 

Publicita projektu 
 
Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 

(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.) 
Informace o projektu visí na stránkách PSUP  http://www.psup.cz/article.php?idarticle=126.  

 


