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Délka trvání projektu : 1.1. 2020 – 31.12.2022
Projekt zaštiťuje město Odry jakožto oprávněný žadatel a příjemce podpory. K projektu se v
pozici partnerů zapojily příspěvkové organizace:
Finanční partner č.1: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace
Finanční partner č.2: Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace
Finanční partner č.3: Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace
Finanční partner č.4: Středisko volného času Odry, příspěvková organizace

Cíl projektu:
Cílem je vytvořit komplexní podporu a systém vedoucí k podpoře inkluze ve vzdělávání dětí
a žáků ve městě Odry, zvýšit školní úspěšnost žáků, předejít předčasnému ukončování jejich
vzdělávání. Jedná se o osvětové akce, studijní stáže, vzdělávání a zavádění nových metod
do výuky, doučování o prázdninách, personální podpory a zapojování rodičů do společných
aktivit.
Aktivity:
Aktivita č.2 Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání
Cílem je spolupráce se žadatelem, účast na studijních cestách do zemí EU. Náplní stáží do
zemí EU je seznámení se se systémem vzdělávání dané země, prostředím, výměna
zkušeností, materiálů, náslechy ve vyučování.
Aktivita č. 5 Prevence školní neúspěšnosti
podaktivita 5.4 Cílem je spolupráce s rodiči žáků ohrožených školním neúspěchem,
motivace k účasti na prázdninových aktivitách spočívajících v rozvoji čtenářské a
matematické gramotnosti, spolupráce s garantem SVČ.
podaktivita 5.10 Cílem je zapojování rodičů do aktivit školy, motivovat je ke spolupráci při
organizaci školních akcí.
podaktivita 5.16 Cílem je zapojení pedagogických pracovníků do vzdělávání v oblasti nových
metod směřujících k inkluzi, zajištění vzdělávacích programů - Program Začít spolu,
Kooperativní učení, Činnostní učení.

Aktivita č. 6 Personální podpory
Cílem aktivity je zajištění školního psychologa ve vzdělávacím procesu.
Koordinátor aktivit školy
Odborný pedagogický pracovník školy - je hlavní kontaktní osobou finančního partnera
projektu, oslovuje rodiče žáků ohrožených školním neúspěchem, motivuje je k účasti na
prázdninových aktivitách spočívajících v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti. Úzce
spolupracuje s garantem SVČ, s nímž konzultuje přípravu metodických a pracovních listů pro
žáky, poskytuje následnou zpětnou vazbu ze školního prostředí a spolupracuje na realizaci
celoměstských akcích. Organizuje zapojování rodičů do aktivit školy a zajišťuje je tematicky,
technicky i organizačně. Oslovuje cílovou skupinu pedagogických pracovníků k zapojení se
do vzdělávání v oblasti nových metod směřujících k inkluzi, vyhledává a organizuje vhodné
vzdělávací programy, aktualizuje ŠVP, monitoruje dopady implementace nových metod.
Spolupracuje se žadatelem na průběhu diskusních besed a účastní se studijních cest do
zemí EU.

