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1. Monitorovací období 04/09/09 - 30/11/09 

 
 

Realizované klí čové aktivity 
 
Číslo klíčové aktivity 01 
Název klíčové aktivity Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání 
Období realizace klíčové aktivity 09/09 – 11/09 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Řešitelský tým se soustředil na studium podkladů a přípravu původního nástroje, který bude 
sloužit po dobru řešení projektu k získávání dat přímo v terénu. Byla sestaveny a v pilotáži 
ověřeny dotazníky.  V první vlně bylo získáno a  statisticky zpracováno 850 dotazníků. 
Odpovědi respondentů se vztahovaly k problematice integrované edukace. Výsledky budou 
publikovány s uvedením ESF projektu, jako zdroje. 
Proběhla jednání s pracovníky České školní inspekce na úrovni Olomouckého kraje a dále na 
úrovni náměstka ČŠI v Praze. Po stanovení podmínek pro vzájemnou spolupráci byly 
zahájeny další kroky v následné etapě. Pro další práce v oblasti integrované edukace byla 
vybrána v DSS pro osoby s postižením ve Velehradě. Jedná se o několik desítek dětí a 
mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami. Při první návštěvě proběhla inventarizace a 
zjištění možností spolupráce s pedagogy. Další akcí byla přednáška pro pedagogický 
personál tohoto zařízení, diagnostické práce a pomoc při sestavování individuálních 
vzdělávacích plánů. Probíhá příprava studijních materiálů z pohledu DTP.  
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Všechny plánované výsledky byly dosaženy v předpokládané kvalitě. 
Problémy při realizaci projektu  
Problémy způsobilo zdržení formálních podkladů nutných pro provoz projektu. Bylo nutné 
požádat o zálohování ze strany fakulty, což není možné v napjatých ekonomických 
podmínkách považovat za samozřejmost. Velmi opožděně bylo provedeno výběrové řízení 
dodavatelů kancelářských potřeb. A do konce řešení první etapy projektu nebylo možné 
nakupovat. Opět bylo nutné podstoupit jednání s představiteli fakulty o možných výpůjčkách 
a podobně. Zatím princip centralizace  dodavatelů nevidíme jako výhodný.  

 

 

Řešení projektu probíhá podle plánu. Řešitelský tým se schází v pravidelných intervalech 
k pracovním a metodickým poradám. Byla připravena první publikace v souvislosti 
s vyřešeným úkolem první etapy. Na březen 2010 se připravuje konference k dané 
problematice. 
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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 12/09 – 02/10 
Popis a cíl klíčové aktivity 
Zjištěné údaje budou srovnávány s navrženými standardy speciální edukace. Cestou 
kvantitativní analýzy budou dosažené výsledky formulovány do konkrétních výstupů. 
Proběhne srovnávací studie s podobnými materiály v zahraničí. Budou navrženy a 
verifikovány v prvním kole Standardy speciální edukace pro ČR. Ve spolupráci se 
zřizovatelů a ČŠI proběhne výběr partnerů – institucí  pro ověřování SPE v praxi.  
 

 
Publicita projektu 

 
Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 
V rámci projektu byly vytvořeny šablony dokumentů s logolinky obsahujícími povinnou 
identifikaci a publicitu projektu (zápis z pracovní schůzky, zápisy práce s cílovou skupinou, 
úvodní strana publikace, prezenční listiny, označení pracoviště, na němž se realizuje projekt, 
PPT prezentace apod.).  
Tyto šablony obdržel celý realizační tým s instrukcemi k jejich pravidelnému využívání 
v rámci projektu a od počátku projektu je pravidelně využívá pro zpracovávání veškeré 
dokumentace. 
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Dále byly vytvořeny samolepky s identifikací projektu, s povinnými logy a sděleními 
k označení zařízení a literatury, která bude pořízena z finanční podpory ze SF a SR ČR. 
Pokračuje se ve výběru propagačních materiálů a předmětů projektu. 
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Ve dnech 10. -  11. září 2009 byl projekt prezentován formou posteru na konferenci 
METPOPULI a formou příspěvku ve sborníku z konference, který je momentálně v přípravě. 
http://www.metpopuli.cz/konference.php  
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