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Inkluze, Multikultura, Aktivita, Spolupráce



Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení 
inkluze v multikulturní společnosti

• Prioritní osa: 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

• Investiční priorita: 2 Omezování a prevence předčasného ukončování školní 
docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního 
rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního 
a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání 
a odborné přípravy 

• Specifický cíl: 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v 
multikulturní společnosti 

• Číslo výzvy: 21

• Doba trvání od 1.9. 2017 – 31.7. 2019

Výzva 21



Témata kterým se věnuje projekt

• Téma I: „Rozvíjení kompetencí žáků pro posílení 
inkluze ve vzdělávacích programech škol“

• Téma III: „Zvyšování kompetencí pedagogických 
pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání“.

Výzva 21



KA0 Řízení projektu – jde za MČ Praha 13

– Administrativa projektu

– Komunikace s poskytovatelem dotace

– Personální a finanční vedení projektu

– Řízení klíčových aktivit

– Naplnění a vykázání monitorovacích 
indikátorů

TÉMATA

Aktivitu řízení projektu 
zajišťuje příjemce dotace ve 
spolupráci s Odborem 
školství Prahy 13.

Cílem je minimální 
administrativní náročnost pro 
spolupracující školy.



KA01 Podpora pedagogům 

• KA1 A) Společné vzdělávání a 
sdílení zkušeností mezi Školními 
koordinátory

• Využití zázemí multikulturních koutků

• Využití techniky při inkluzivním a multikulturním vzdělávání

• Podpora místně zakotveného učení 

• Podpora projektového a kreativního vzdělávání

• Podpora mezipředmětové spolupráce dle STEM

• Zvýšení motivace a zájmů žáků o výuku 

KA01: Pro každou školu 2x30h á 280Kč = 2x 8400 Kč DPP

Pedagogové, kteří se budou 
účastnit sdílení zkušeností 
nudou budou mít svůj čas, 
který věnují projektu 
ohodnocen formou DPP.

Frekvence setkání 1x měsíčně 
v délce 4h.

Možno podpořit 2 pedagogy 
z každé spolupracující školy.



KA01 Podpora pedagogům 
• KA1 B) Mentorská podpora 

pedagogům v oblasti integrace 
žáků s OMJ

• Výměna zkušeností mezi pedagogy 

• Motivace pedagogů

• Inspirace a předávání tipů pro výuku

• Pomoc při práci s technikou

• Pomoc při práci se žáky s OMJ

• Pomoc při využívání techniky

• Pomoc při zavádění nových metod a forem práce ve škole
– Kreativita, STEM, kritické myšlení, 

KA01: Pro každou školu 2x30h á 280Kč = 2x 8400 Kč DPP

Školní koordinátor je k 
dispozici jako mentor 
pedagogům ve škole 
kde působí po dobu 10 
hodin měsíčně 

Možno podpořit 2 pedagogy 
z každé spolupracující školy.



KA01 Podpora pedagogům 

• KA1 C) Individuální podpora 
žákům s OMJ

• Doučování žáků

• Komunikace s rodiči

• Pomoc se začleněním žáků do školního kolektivu

• Příprava projektových odpolední

• Příprava akcí pro rodiče, prarodiče, veřejnost

• Příprava velikonočních/vánočních akci…

• Příprava sportovních dnů

• Aktivity spolupráce s Střediskem sociálních služeb Prahy 13

KA01: Pro každou školu 2x30h á 280Kč = 2x 8400 Kč DPP

Školní koordinátor je k 
dispozici žákům s OMJ s 
potřenou podpory v 
rozsahu 10 hodin 
měsíčně 

Možno podpořit 2 pedagogy 
z každé spolupracující školy.



KA01 Podpora pedagogům 

KA01: Pro každou školu 2x30h á 280Kč = 2x 8400 Kč DPP

KA01 C

2. krok: Sdílení zkušeností mezi pedagogy, Školní koordinátor je 
mentorem pro své kolegy

KA01B

KA01 A 1. krok: Společné vzdělávání Školních koordinátorů OMJ

3. krok: Podpora integrace žáků s OMJ prostřednictvím Školního 
koordinátora a to jak v rámci běžné výuky, tak v rámci neformálního 

vzdělávání



KA02 Zázemí pro rozvíjení kompetencí žáků, 
pro podporu MKV a integraci žáků s OMJ

• Vybavení „multikulturního“ koutku
– Interaktivní obrazovka, výukové stavebnice, tablety, 

sady senzorů, zázemí koutku

• Prostor pro aktivita s žáky, rodiči, prostor pro 
projektové odpoledne
– Rozvoj kreativity a nadaní žáků

– Příprava na budoucnost, změny na trhu práce, 
změny ve zdravotnictví, změny v komunikaci

TÉMATA

Celkem bude podpořeno 
20 koordinátorů 
zapojených do projektu, 
10 pedagogů z každé ze 
spolupracujících škol, 
kteří budou využívat 
zázemí Multikulturního 
koutku, to znamená 
celkem 120 pedagogů a 
450 žáků



KA03 Osvěta a poznání
• Témata:

– Konference 2x za projekt

• Moderní technologie v rámci vzdělávání a multikulturní výchovy

• Moderní technologie jako prostředek k odstranění bariér

• Sdílení příkladů dobré praxe v oblasti aktivit žáků v rámci 
multikulturní výchovy, interkulturního vzdělávání a spolupráci 
v rámci sociální rozmanitosti

– Multikulturní mapa 

• Zmapování sociálních služeb a služeb souvisejících s cizinci na 
Praze 13

• Co dělat, když v rámci posílení inkluze ve vzdělávacích 
programech škol

– Sborník nápadů, evaluační zpráva

Konference prezentující 
výstupy projektu.

Multikulturní mapa –
pomůcka pro zapojení 
žáků s OMJ


