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TISKOVÁ ZPRÁVA

Nový projekt podpoří školy v oblasti společného vzdělávání
Praha, 11. dubna 2017 – Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) spouští pětiletý
projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který se zaměřuje na
posílení kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k úspěšnému zvládnutí
společného vzdělávání žáků a také na informační aktivity pro veřejnost. Projekt
zpřístupní vybraným školám po celé republice komplexní nabídku vzdělávání,
poradenských a konzultačních služeb, mentorského vedení či koučinku, zefektivní
vzájemnou výměnu zkušeností a ověřených informací. Prohloubením kompetencí
pedagogů a řídících pracovníků škol přispěje ke zvýšení dostupnosti kvalitního
vzdělání pro žáky a studenty s potřebou podpory v běžných školách.
Hlavní aktivity
„Úspěšná realizace společného vzdělávání naráží na nedostatečnou faktickou podporu
učitelů, ředitelů škol nebo školských poradenských zařízení. V rámci tohoto projektu
vzniknou ve všech krajích centra, která vybraným školám poskytnou podporu v podobě
školních psychologů, speciálních pedagogů, mentorů či metodiků. Pro pedagogické
pracovníky připravujeme vzdělávací programy, posílíme poradenskou a konzultační
činnost. Chystáme také interaktivní informační databázi, která usnadní všem zájemcům
orientaci v celém systému společného vzdělávání, nebo informační semináře pro
pedagogickou a rodičovskou veřejnost“, přibližuje klíčové aktivity, které budou v rámci
projektu probíhat, jeho hlavní manažer Tomáš Machalík z Národního institutu pro další
vzdělávání.
Centra podpory v každém kraji
V každém kraji vzniknou Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která
budou pomáhat školám a školským zařízením přímo v regionech. Vybraná skupina 24 škol
v kraji pak absolvuje vzdělávací program základní přípravy pedagogických pracovníků a
program pro vedení škol. Z tohoto počtu bude 12 škol v každém kraji příjemcem portfolia
rozšířených vzdělávacích, mentorských a koučovacích služeb a služeb externích
odborníků (speciálních pedagogů, psychologů, metodiků DVPP aj.) Takto podpořené školy
vytvoří základ krajské sítě škol vzájemně spolupracujících při předávání know-how a
příkladů dobré praxe. Školy, ale také školská poradenská zařízení, zástupci krajů,
zřizovatelů škol a dalších aktérů se v rámci center budou podílet na přípravě Školských
inkluzivních koncepcí krajů.
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Základní data
Projekt je pětiletý (1. 4. 2017 – 31. 3. 2022) a bude realizován v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v souladu se specifickým cílem 3:
Podpora společného vzdělávání. Realizátorem projektu je Národní institut pro další
vzdělávání. Metodickou podporu projektu zajistí Národní ústav pro vzdělávání v rámci
projektu APIV A.
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi je spolufinancován Evropskou
unií.
Kontakt pro média:
Mgr. Jana Odstrčilová, týmová manažerka klíčové aktivity Veřejnost, Národní institut pro
další vzdělávání, mobil: + 420 778 454 398; e-mail: odstrcilova@nidv.cz
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