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3. Monitorovací období 01/03/10 – 31/05/10 

 
 

Realizované klí čové aktivity 
 
Číslo klíčové aktivity 01 
Název klíčové aktivity Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání 
Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V tomto monitorovacím období proběhlo zpracování výsledků šetření a konzultací do 
závěrečného tvaru, který ukazuje potřeby pedagogů směrem k integrovanému vzdělávání. Na 
základě analýzy vyplněných a zpracovaných dotazníků byla zpracována osnova pro kurzy.  
Analýza stavu speciální edukace byla zpracována v krajích: Jihomoravském, Olomouckém, 
Zlínském a Moravskoslezském na základě dotazníkového šetření. S ohledem na zjištěné 
informace proběhl návrh a úprava Standardů speciální edukace do konečné podoby.  
Dne 3. - 4. 3. 2010 proběhla odborná konference STASPED. Cílem konference bylo umožnit 
setkání odborníků ze všech oblastí speciální pedagogiky, kteří pracují ve školství, při 
poskytování sociálních služeb nebo ve zdravotnictví a umožnit interdisciplinární pohledy na 
práci s osobami s postižením bez ohledu na věkovou kategorii. Klíčovými výrazy pro jednání 
speciálních pedagogů byly speciální pedagogika, rodina a partnerství. Otázky metodologické 
i metodické byly propojovacím nástrojem pro oblast teorie s oblastí praktickou. Cílem bylo 
umožnit cestou vzájemné výměny informací posunutí oboru vpřed a rozvinout širší odbornou 
spolupráci. Konference se zúčastnilo cca 130 osob a konala se v Olomouci v prostorách 
Regionálního centra Olomouc. Na tomto odkaze naleznete seznam přednášejících a odborné 
texty, které byly předmětem konference: 
http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-
pedagogium_2-2010_mimoradne.pdf  
 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Všechny 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. 
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. 

 
Číslo klíčové aktivity 02 
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Název klíčové aktivity Příprava studijních materiálů 
Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-31/5/2010 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Podle inventarizací zjištěných potřeb pedagogických pracovníků v terénu byly zpracovány 
návrhy osnov jednotlivých vzdělávacích kurzů. Kurzy jsou dle plánu členěny podle 
speciálněpedagogických kritérií – druhů postižení. Dále je připraven modul pro oblast 
právního rámce integrovaného vzdělávání. Každý kurz je vybaven osnovou, která respektuje 
zamýšlenou formu přímé výuky i samostudia. Témata jednotlivých kurů a přednášek jsou 
zpracována tak, aby mohla být realizována v konečné předpokládané podobě – pracovního 
textu pro jednotlivé účastníky kurzů. Po ukončení přípravy studijních podkladů bude veškerý 
materiál zpracován do jednotné podoby z hlediska formy i obsahu tak, aby mohl být 
v prvním pilotním provedení kurzu ověřen a případně upravován. 
Ve dnech 13.-14.5. se čtyři členové realizačního týmu zúčastnili 7. České konference 
kognitivně behaviorální terapie v Kroměříži. Poznatky z konference zaměstnanci využijí při 
tvorbě studijních materiálů, osnov a opor pro kurzy. Jednalo se o prof. Potměšila, prof. 
Valentu, dr. Růžičkovou a dr. Potměšilovou. 
 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Předpokládané cíle se podařilo splnit zcela v plánovaném rozsahu. 
Problémy při realizaci projektu  
(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí 
dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) 
V této fázi se problémy při realizaci neobjevily. 

 

 
 
 
 

Plánované klí čové aktivity projektu  

 
Číslo klíčové aktivity 02 
Název klíčové aktivity Příprava studijních materiálů 
Období realizace klíčové aktivity 1/6/2010-31/8/2010 
Popis a cíl klíčové aktivity 

Dne 26.5.2010 odešlo z účtu projektu 71151,74 Kč, jedná se o mzdy za duben + pojištění 
Kooperativu. Tato částka je však o 485,08 Kč vyšší, než požadujeme v žádosti o platbu, a to 
díky naběhlým náhradám za svátek u doc. Michalíka, který však na projektu k 31.3. ukončil 
svou činnost. Tyto náhrady odešly omylem z účtu projektu spolu s ostatními mzdami, příští 
měsíc bude tato částka vrácena zpět na účet. 
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V rámci příštího monitorovacího období bude probíhat dokončování osnov jednotlivých 
kurzů – s ohledem na výsledky inventarizace, provedené v intencích projektu budou 
navrženy a sestaveny osnovy jednotlivých kurzů s rozvržením dle specializací SPPG. 
Jednotlivá témata budou podrobně rozpracována ve výčtu odborů speciální pedagogiky. 
Dále budou pokračovat práce na přípravě sylabů přednášek pro účastníky, studijních 
materiálů, pomůcek, systému konzultací on-line, na přípravě projektů pro studenty.  
Bude vytvořen plán zajištění 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.) 
Za účelem propagace projektu byla zajištěna možnost výstavních prostor v kavárně, která je 
navštěvována veřejností města Olomouc a zejména studenty UP. Prostory jsou využity 
k propagaci projektu, průběžném informování o řešených úkolech a zároveň umožní pořádat 
výstavy výtvarných prací dětí a žáků škol, ve kterých integrovaná edukace probíhá.  
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Informace o projektu formou přednášky (ÚSP Velehrad) přivedla do cílové skupiny další 
kategorii pracovníků: pedagogové v zařízeních poskytujících ústavní výchovu a vzdělávání. 
Z tohoto důvodu bude požádáno o rozšíření monitorovacích indikátorů.  
Projekt byl také prezentován na konferenci STASPED, která proběhla ve dnech 3.-4.3.2010.  
 

  
 



 

 

Standardy speciální edukace 
reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/08.0120 

 

 

         
 


