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Realizátor projektu:
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, F. Vančury 3695

Partner projektu:
Dětský domov,  Základní škola speciální a Praktická škola Zlín v průběhu 
projektu změnila název na současný:
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

Popis projektu:
Cílem je zajistit podporu, zkvalitnění a rozšíření spektra poradenských služeb 
pro  cílovou skupinu dětí a žáků s poruchou autistického spektra a těžkým 
kombinovaným postižením.
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Cíle projektu:
1. Podpořit individuální a skupinové práce s dětmi a žáky při využití odborných 

přístupů  při reedukaci, intervenci , nácvicích  sociálních a komunikačních 
dovedností i další široké škále psychologické a speciálně pedagogické podpory.

2. Zajistit  vzdělávání poskytovatelů služeb k získání specifických kompetencí pro 
vytvoření podmínek k rozšíření vzdělávací podpory určené cílové skupině.

3. Poskytnout odborné informace a metodickou podporu pedagogům všech typů 
škol .

4. Pracovat s rodičovskou skupinou a poskytnout názorné praktické ukázky a 
metodické vedení při zvládání náročných situací.

5. Vytvořit vlastní didaktické pomůcky a zpracovat praktický sborník s návodem 
využití dostupných pomůcek v každodennímu použití ve škole i doma.
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Popis cílové skupiny:

• Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách 
Zlínského kraje ( PAS, kombinace postižení) 

• Rodiče dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  
• Pedagogové škol a školských zařízení ZK
• Poradenští pedagogičtí  pracovníci , poskytovatelé školských služeb
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Popis klíčových aktivit:
1.Individuální a skupinová speciálně pedagogická a psychologická činnost s 
klienty
2.Vzdělávání poradenských pracovníků
3.Realizace metodické podpory pedagogům škol
4.Práce s rodičovskou skupinou
5.Vytvoření ucelených sad vzorových didaktických materiálů, pomůcek a 
odborné literatury 

Publikační činnost:
Vytvoření jednoho nového – inovativního – produktu „SBORNÍKU 
výukových materiálů“ , členěného do 5 dílů.
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Pracovní tým:  celkový počet DPP a DPČ  41
1.Projektový tým, 8 osob
• manažerka projektu, věcná manažerka projektu
• 2 metodičky pro poradenství, 2 metodičky pro tvorbu pomůcek
• 2 metodičky – psycholožky
2.Pracovní skupina KA 1 ( metodičky)
3.Pracovní skupina KA2 ( věcná manažerka)
4.Pracovní skupina KA3 ( vedoucí metodička pro poradenství pro tým 
    7 pedagogů)
5. Pracovní skupina KA4( vedoucí metodička pro poradenství pro tým 
    5 pedagogů
6.Pracovní skupina KA5 (vedoucí metodičky pro pomůcky pro tým  21 pedag.
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Zahájení práce s úsměvem a očekáváním



Na plný plyn…….



Spolupráce s partnerem projektu



Schůzky pracovních skupin



PUBLICITA

• Informace o projektu na www.zkola.cz
• Všechny aktivity projektu byly poskytnuty všem účastníkům bezplatně 
      (OPVK spolufinancován ze státního  rozpočtu ČR a Evropského sociálního 
    
      fondu). Projekt byl realizován 19 měsíců.

      Poděkování  všem pedagogům z a práci v projektových aktivitách.

Motivace práce každého učitele:
• Potřeba nespokojenosti s tím co znám právě teď, trvalá snaha učit se nové 

věci a umět je předávat dál.
SVĚT ZA BRANAMI ŠKOL SE MĚNÍ  4 až 5x rychleji než uvnitř škol.

http://www.zkola.cz/


A jak dál……..to je jen na nás



Nové výzvy každý den…….
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