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CHARAKTERISTIKA ZŠ MOST 

 

 

Na Základní školu U Stadionu v Mostě docházelo v uplynulém školním roce 566 ţáků, umístěných 

v 27třídách a jedné přípravné třídě (z toho 346 ţáků na I. stupni a na II. stupni 226 ţáků). Zařízení 

nabízí docházejícím dětem, tak i personálu bohaté zázemí, ať uţ jsou to odborné pracovny, kinosál, 

plavecký bazén, dvě tělocvičny, posilovnu, kterou mohou vyuţít sportovní třídy i zákonní zástupci 

například v rámci akce Sportování s rodiči. Škola vydává časopis Škola hrou, vytvořila ţákovský 

parlament, pořádá setkání úspěšných absolventů školy tzv. Křeslo pro hosta nebo školní jarmark. 

  

Na počátku školního roku pracovalo v instituci 63 pracovníků (z toho 37 pedagogů, 1 asistent 

pedagoga, 1 zdravotní asistent, 5 vychovatelek). Škola pracuje na základě 7. schválené verze 

vlastního školního vzdělávacího programu pod názvem„Kalokagathie“. 

  

Jelikoţ se s 27 ţáky pracuje dle IVP, škola má o integraci nemalý zájem a nabízí tak v rámci 

volnočasových aktivit i několik druhů krouţků zaměřených na nápravu poruch učení  

či chování, v rámci kterých probíhá snaha o reedukaci a kompenzaci specifických poruch učení  

za pouţití vhodných speciálně pedagogických postupů, metod a kompenzačních pomůcek. Náplň 

činnosti úzce souvisí s obsahem IVP jednotlivých ţáků a zároveň s osnovami jednotlivých ročníků  

a předmětů. Nejčastějšími poruchami těchto dětí bývá dyslexie a dysortografie v kombinaci  

se syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).  Činnost krouţků je organizována  

ve spolupráci s rodiči a výchovným poradcem školy. 

  

Instituce spolupracuje kromě PPP i se SPC, SVP, organizací „Dyáda“ Most, tak výjimečně  

s Policií ČR, Městskou policií Most či K-centrem, které pro školu připravuje různé besedy, exkurze. 

Toto zaměření není bezúčelné, škola se totiţ nejčastěji potýká s rizikovým chováním dětí  

a to v oblasti projevů agresivního chování, kouření či zneuţití návykových látek.  

Pro zmírnění či odstranění rizikového chování mohou pracovníci vyuţít metodických postupů 

MŠMT ČR či tzv. Rychlé krizové scénáře a Záznamník rizikového chování, prostřednictvím 

kterého jsou zachycovány problémové situace v průběhu výuky. 

  

Škola prošla v uplynulém roce několika projekty, např. Týdnem pro inkluzi 2013, během kterého 

došlo k výměnným návštěvám a společnému vzdělávání dětí školy ZSŠ prof. Zdeňka Matějčka. 

Dále MŠMT schválilo a dotačně zabezpečilo projekt Peer skupina - Mosty. Škola se zapojila  

do projektu EU peníze školám, Tablety do škol, Růstová skupina I. a II. pro ţáky s osobnostními 
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projevy spojenými s ADHD. Škola se průběţně zapojuje do projektů hrazených z Evropských 

strukturálních fondů, které napomáhají zlepšit komunikaci mezi ţáky a učiteli, pomáhají ke zlepšení 

vybavenosti školy, zároveň vedou učitele k inovaci výchovně vzdělávací činnosti. Například: 

Projekt Můj region, který zasahoval do několika vzdělávacích oblastí, Otevřená škola – hrazeno 

z ESF, zavádění a vyuţívání ITC ve výuce „3D technologie ve výuce“. V současné době se škola 

zapojila do Výzvy 56. 
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ŠKOLNÍ AKČNÍ TÝM ZŠ MOST 

 

 

Na vzniku strategického plánu Základní školy Most se podílel Školní akční tým ve sloţení: 

 

Mgr. Lenka Rajchmanová   speciální pedagog 

Mgr. Ivana Hůrková    výchovný poradce 

Mgr. Taťána Šmídová  speciální pedagog 

Mgr. Dita Prušková    ŠMP 

Mgr. Ivana Korandová   vedoucí předmětové komise (výchovy) 

Mgr. Josef Forman    ředitel školy 

Mgr. Václav Brůţa    zástupce ředitele 

Mgr. Ivana Zilcherová   koordinátorka ŠVP, speciální pedagog 
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ZÁKLADNÍ STRUKTURA STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 

 

CÍL 01 - Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet pozitivní klima ve třídách 

 

OPATŘENÍ 01.01 - Diagnostika charakteristik a klimatu třídních kolektivů  

AKTIVITA  01.01.01 - Ověřování dostupných nástrojů pro zjišťování charakteristik         

                                                   a klimatu třídních kolektivů 

AKTIVITA  01. 01.02 - Výběr diagnostických nástrojů pro měření klimatu  

                                       a charakteristiky tříd 

AKTIVITA  01. 01.03 - Pravidelná realizace výzkumného šetření mezi ţáky  

                                        (např. na zač. roku a na konci) 

AKTIVITA  01. 01.04 - Vyhodnocení výzkumného šetření  

 

OPATŘENÍ 01.02 - Realizace třídních aktivit orientovaných na posílení soudružnosti                 

                                             kolektivu 

AKTIVITA  01.02.01 - Diskuse v třídnických hodinách o společném třídním  

                                       symbolu 

AKTIVITA  01.02.02 - Vyhotovení třídního symbolu 

AKTIVITA  01.02.03 - Vystavení třídního symbolu na akci školy „Sportování  

                                       s rodiči“. 

AKTIVITA  01.02.04 - Vytvoření pravidel skupiny v rámci třídy 

 

OPATŘENÍ 01.03 - Třídní akce na posílení soudružnosti kolektivu 

AKTIVITA  01.03.01 - Víkendový výjezd třídy. Adaptační výjezd pro bliţší poznání  

                                                   ţáků a pro stmelení nově vznikající skupiny s novým  

                                                   třídním učitelem v 6. ročníku. 

AKTIVITA  01.03.02 - Třídní výlet jako odměna za celoroční snaţení 

AKTIVITA  01.03.03 - Spaní ve škole – třídní aktivita mimo vyučovací dobu  

                                                   a společný záţitek třídy mimo výuku 

AKTIVITA  01.03.04 - Společné trávení volného podvečera ve škole 

AKTIVITA  01.03.05 - Zhodnocení realizace třídních aktivit a jejich dopadu 

AKTIVITA  01.03.06 - Prezentace třídních aktivit na stránkách školy 
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OPATŘENÍ 01.04 - Posilování kolektivního myšlení 

AKTIVITA  01.04.01 - Vytvoření časových plánů pro projektové dny během  

                                                   třídnických hodin 

AKTIVITA  01.04.02 - Vytvoření obsahů aktivit v projektových dnech 

AKTIVITA  01.04.03 - Realizace aktivit projektových dnů 

AKTIVITA  01.04.04 - Zhodnocení aktivit 

AKTIVITA  01.04.05 - Prezentace fotodokumentace a příspěvků na webových  

                                                   stránkách školy 

 

 

CÍL 02 - Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení  

                zkušeností 

 

OPATŘENÍ 02.01 - Realizace vzájemných hospitací mezi učiteli 

AKTIVITA 02.01.01 - Stanovení podmínek pro vykonávání vzájemných hospitací 

AKTIVITA 02.01.02 - Vypracování záznamového archu pro vzájemné hospitace  

                                      a následné konzultace 

AKTIVITA 02.01.03 - Vypracování plánu vzájemných hospitací 

AKTIVITA 02.01.04 - Realizace vzájemných hospitací mezi pedagogy 

AKTIVITA 02.01.05 - Vyhodnocení realizace plánu vzájemných hospitací  

                                      a zhodnocení jejich přínosu 

 

OPATŘENÍ 02.02 - Realizace ukázkových vyučovacích hodin 

AKTIVITA 02.02.01 - Stanovení podmínek pro realizaci ukázkových vyučovacích   

                                      hodin 

AKTIVITA 02.02.02 - Výběr vhodných témat a konkrétních zadání pro ukázkové  

                                                  vyučovací hodiny 

AKTIVITA 02.02.03 - Vypracování plánu ukázkových hodin a seznamu jejich  

                                      realizátorů a účastníků 

AKTIVITA 02.02.04 - Realizace ukázkových hodin 

AKTIVITA 02.02.05 - Vyhodnocení realizace ukázkových hodin a  zhodnocení  

                                       jejich přínosu 

 

OPATŘENÍ 02.03 - Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze 

AKTIVITA 02.03.01 - Přehled nabídky vzdělávacích subjektů – problematika  

                                      inkluze 
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AKTIVITA 02.03.02 - Přihlášení pedagogů na semináře orientované  

                                                 na problematiku inkluzivního vzdělávání 

AKTIVITA 02.03.03 - Předávání informací a zpětné vazby ze seminářů 

AKTIVITA 02.03.04 - Zhodnocení přínosu DVPP v oblasti inkluze 

 

 

CÍL 03 - Naplnit koncepci školy jako školy sportovní 

 

OPATŘENÍ 03.01 - Vytvoření pestré nabídky sportovních kroužků 

AKTIVITA 03.01. 01 - Vytvoření časového harmonogramu sportovních zájmových    

                                       krouţků a sportovišť 

AKTIVITA 03.01. 02 -  Zajištění odborné kvalifikace vedoucím zájmových krouţků   

                                       (kurzy, trenérské zkoušky apod.) 

AKTIVITA 03.01. 03 - Realizace sportovních zájmových krouţků 

AKTIVITA 03.01. 04 - Sportování s rodiči na ledové ploše 

 

OPATŘENÍ 03.02 - Široká prezentace aktivit školy na webových stránkách, v lokálních  

                                 periodicích a médiích (např. Mostecký deník) 

AKTIVITA 03.02. 01 - Výroba letáků a plakátů 

AKTIVITA 03.02. 02 - Prezentace akcí na stránkách školy 

AKTIVITA 03.02. 03 - Vyhodnocení akcí a prezentace na stránkách školy 

AKTIVITA 03.02. 04 - Prezentace školy v mediích (Deník Mostecka, Mostecké                          

                                                  listy) 

 

OPATŘENÍ 03.03 - Zajištění finančních prostředků prostřednictvím sponzorských  

                                 darů a projektů 

AKTIVITA 03.03. 01 - Oslovení rodičovské veřejnosti 

AKTIVITA 03.03. 02 - Oslovení obce apodnikatelských subjektů pro zajištění  

                                       sponzorských darů 

AKTIVITA 03.03. 03 - Vypsání projektu dle aktuálně vyhlášených výzev MŠMT  

                                       či dalších subjektů podporujících sport 
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CÍL 04 - Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a do třídních činností 

 

OPATŘENÍ 04.01 - Podpora pedagogů v oblasti vytváření pozitivního klimatu tříd 

AKTIVITA 04.01.01 - Pravidelné konzultace TU s psychologem na téma klima třídy 

AKTIVITA 04.01.02 - Přítomnost psychologa na vybraných třídnických  

                                     hodinách pro monitoring třídy, sledování vývoje vztahů v   

                                     kolektivu a dynamiky skupiny 

AKTIVITA 04.01.03 - Konzultační hodiny pro pedagogy, popřípadě moţnost  

                                     supervize 

 

OPATŘENÍ 04.02 - Vybavení učebny (místnosti) pro žáky s potřebou individuální  

                                  vzdělávací či psychologické podpory 

AKTIVITA 04.02.01 - Vytipování vhodné místnosti pro poskytování individuální   

                                      podpory 

AKTIVITA 04.02.02 - Vypracování seznamu potřebných pomůcek pro ţáky  

                                      a vybavení učebny (místnosti) 

AKTIVITA 04.02.03 - Vybavení učebny a zahájení činnosti v oblasti poskytování  

                                                  individuální podpory 

 

OPATŘENÍ 04.03 -  Realizace individuálních konzultací se žáky 

AKTIVITA 04.03.01 - Konzultační hodiny pro ţáky 

 

OPATŘENÍ 04.04 - Poskytování poradenské činnosti pro žáky a rodiče při problémech,  

                                 v kolektivu, v rodině, výukových či osobních obtížích 

AKTIVITA 04.04.01 - Ustanovení rozsahu a četnosti poradenských hodin 

AKTIVITA 04.04.02 - Informování ţáků a propagace poradenské sluţby na škole  

                                     směrem k rodičům 

AKTIVITA 04.04.03 - Zhodnocení dopadu intervencí poskytovaných psychologem  

                                                  v rámci školy 
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CÍL 05 - Docílit většího pocitu bezpečí jednotlivých dětí při pobytu ve škole Vytvářet 

bezpečné prostředí ve škole a podpořit vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy  

 

OPATŘENÍ 05.01 - Zajištění bezpečného provozu v šatnách při příchodu a odchodu dětí 

AKTIVITA  05.01.01 - Ranní sluţby ţáků (5. ročníků) v šatnách 1. stupně – pomoc            

                                      při věšení oděvů, dohled nad zamykáním skříněk,    

                                      individuální pomoc dle potřeby. 

AKTIVITA  05.01.02 - Instalace a provoz kamerového systému u vchodů do obou       

                                       Instalace a provoz kamerového systému u vchodů do obou  

                                       pavilonů pro zajištění bezpečného a klidného pohybu dětí  

                                       před školou při příchodu a odchodu. 

AKTIVITA  05.01.03 -  Polední dohled v šatnách – zapojení nepedagogického  

                                       personálu pro zajištění efektivního a bezpečného pohybu  

                                       dětí v šatnách 

 

OPATŘENÍ 05.02 - Realizace preventivních aktivit proti výskytu šikany 

AKTIVITA  05.02.01 - Preventivní aktivity v rámci pravidelných třídnických hodin  

                                       – pojmenování problému, moţnosti vyhledání pomoci,  

                                       kooperativní řešení konfliktů apod. 

AKTIVITA  05.02.02 - Besedy s Městskou policií na vybraná témata (vztahy mezi         

                                       lidmi, chování v kolektivu, předcházení šikaně, důsledky  

                                       šikany,…) 

AKTIVITA  05.02.03 - Vytvoření Peer skupiny na škole - proškolení a výcvik  

                                       (psychosociální hry a techniky) 

AKTIVITA  05.02.04  - Realizace programu Peer skupiny pro 1. ročníky – Vztahy        

                                        (samostatný program starších ţáků pro mladší děti  

                                        s interaktivním zapojením mladších) 

 

OPATŘENÍ 05.03 - Budování dobrých vztahů mezi staršími a mladšími žáky 

AKTIVITA  05.03.01 - Roznášení ovoce do tříd 1. stupně v rámci projektu  

                                      „Ovoce do škol“ 

AKTIVITA  05.03.02 – „ Předávání štafety“  - začátek školního roku společně  

                                        pro 6. a 1. ročníky, odvedení prvňáčků do jejich učeben 

AKTIVITA  05.03.03 - Mikulášská na ledě. Hokej. oddíly předvedou jízdu v  

                                       maskách na ledě a pomáhají při organizaci soutěţí pro ţáky                         

                                       1. stupně. Seznámení nesportovních tříd s netradičním  

                                       prostředím. 
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AKTIVITA  05.03.04 - Pořádání Dětského dne pro 1. stupeň ţáky starších tříd –                

                                       příprava soutěţí, kontroly na stanovištích, předání odměn  

                                       mladším dětem 

AKTIVITA  05.03.05 - Májové zpívání s kytarou – společné setkání ţáků obou  

                                       stupňů při společné aktivitě 

 

OPATŘENÍ 05.04 - Zapojení žáků 2. stupně ZŠ do výběru a plánování aktivit pro žáky  

                                             1. stupně 

AKTIVITA  05.04.01 - Rozhovory se ţáky 2. stupně v hodinách rodinné a občanské  

                                                   výchovy, případně v hodinách společensko-vědního  

                                                   semináře – výběr a plánování aktivit pro ţáky 1. Stupně 

AKTIVITA  05.04.02 - Uspořádání dětského dne 

AKTIVITA  05.04.03 - Hudební večer 

AKTIVITA  05.04.04 -  Školení ţáků 2. stupně v oblasti první pomoci 

AKTIVITA  05.04.05 - Ţáci 2. stupně učí mladší ţáky první pomoc 

 

 

 

CÍL 06 - Zvýšit respekt směrem ke všem zaměstnancům školy   

 

OPATŘENÍ 06.01 - Začleňování nepedagogických pracovníků do širších aktivit školy  

                                 a vytváření příležitostí, kdy žáci mohou prostřednictvím netradičních  

                                 aktivit získávat zkušenosti od nepedagogických pracovníků školy. 

AKTIVITA 06.01.01 - Zapojení nepedagogických pracovníků do aktivit  

                                                  realizovaných ve škole a ve třídách 

AKTIVITA 06.01.02 – Beseda se zaměstnancem školní jídelny 

 

 

CÍL 07 - Zvýšit zapojení rodičů do života školy a zvýšit informovanost rodičů o dění ve škole 

 

OPATŘENÍ 07.01 - Zapojit pedagogické i nepedagogické pracovníky a rodiče do realizace  

                                 školních akcí 

AKTIVITA 07.01.01 - Vánoční nebo velikonoční dílna 

AKTIVITA 07.01.02 - Halloween  - vydlabávání dýní. Soutěţ o nejnápaditější  

                                      dýni, společné rozsvícení dýní na terase školy 

AKTIVITA 07.01.03 - Sportování s rodiči zakončené táborákem 

AKTIVITA 07.01.04 - Sportování s rodiči na ledové ploše  
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OPATŘENÍ 07.02 - Prezentace na stránkách školy, informační letáčky, reklama  

                                 v mediích (Mostecký deník) a snaha o zajištění sponzoringu 

AKTIVITA 07.02.01 - Výroba letáků a plakátů 

AKTIVITA 07.02.02 - Prezentace akcí na stránkách školy 

AKTIVITA 07.02.03 - Vyhodnocení akcí a prezentace na stránkách školy 

AKTIVITA 07.02.04 - Prezentace školy v mediích (Deník Mostecka, Mostecké  

                                      listy) 

AKTIVITA 07.02.05 - Zajištění sponzorských darů od rodičovské veřejnosti 

 

 

 

CÍL 08 - Realizovat pravidelné a kvalitně vedené třídnické hodiny 

 

OPATŘENÍ 08.01 -  Zakomponování třídnických hodin do krátkodobého plánování školy  

                                  a zařazení třídnických hodin do kontrolního systému školy 

AKTIVITA  08.01.01 - Naplánování konání třídnických hodin v průběhu roku 

AKTIVITA  08.01.02 - Realizace třídnických hodin 

 

OPATŘENÍ 08.02 - Příprava pedagogických pracovníků na roli třídního učitele  

                                 a zvládnutí vedení třídnických hodin 

AKTIVITA  08.02.01 - Vstupní proškolení a periodické školení třídních učitelů  

                                       k obsahu a konání třídnických hodin 

AKTIVITA  08.02.02 - Sdílení příkladů dobré praxe v oblasti práce se třídou 

 

OPATŘENÍ 08.03 – Ověření správnosti postupů třídních učitelů při realizaci  

                                  třídnických hodin 

AKTIVITA  08.03.01 - Supervize třídnických hodin nezávislým supervizorem 

 

 

CÍL 09 - Vytvořit síť partnerských subjektů spolupracujících se školou v oblasti vytváření  

                 inkluzivního prostředí a podpory žáků a jejich rodin 

 

OPATŘENÍ 09.01 -  Zmapování sítě organizací v regionu zabývajících se problematikou  

                                  výchovy a vzdělávání žáků a poskytováním podpůrných služeb dětem  

                                  a navázání spolupráce 

AKTIVITA  09.01.01-Oslovení střediska komunitního plánování sociálních sluţeb  

                                              –zmapování aktuální poskytovatelů relevantních sluţeb  
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reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
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                                              a aktivit vyuţitelných při komplexní podpoře dětí s potřebou  

                                              podpůrných opatření 

AKTIVITA  09.01.02 - Oslovení a navázání spolupráce s novými partnerskými  

                                         subjekty – rozšíření partnerské sítě školy 

AKTIVITA  09.01.03 -  Depistáţe na nově vzniklých organizacích – a vzájemná  

                                       prezentace organizací 

 

OPATŘENÍ 09.02 - Potvrzení spolupráce se stávajícími organizacemi – nastavení  

                                             podmínek a možností další kooperace či zlepšení spolupráce v rámci  

                                             partnerské sítě 

AKTIVITA  09.02.01 - Oslovení stávajících spolupracujících organizací 

AKTIVITA  09.02.02 - Pravidelná setkání a hodnocení spolupráce v rámci  

                                       partnerské sítě 

 

 

CÍL 10 - Zvýšit podíl využívání vyučovacích metod a organizačních forem výuky pro práci  

                v heterogenních skupinách 

 

OPATŘENÍ 10.01 -  Příprava pedagogů na změnu vyučovacích metod a organizačních  

                                  forem výuky 

AKTIVITA  10.01.01 - Zajištění vzdělávacích seminářů 

AKTIVITA  10.01.02 - Zajištění kvalitní odborné literatury a dalších informačních  

                                      zdrojů pro učitele 

AKTIVITA  10.01.03 - Vyuţití ukázkových hodin u učitelů aplikujících uvedené  

                                       metody a formy výuky (viz opatření 02.02) 

 

 

CÍL 11 - Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání dětí s potřebou poskytování  

                podpůrných opatření 

 

OPATŘENÍ 11.01 - Vytvoření portfolií pro práci s dětmi s daným typem speciálních  

                                  vzdělávacích potřeb 

AKTIVITA  11.01.01 - Specifikace poţadavků na portfolia (vytvoření přehledu  

                                       moţných speciálních vzdělávacích potřeb ţáků) 

AKTIVITA  11.01.02 - Rozpracování portfolií pro jednotlivé typy speciálních  

                                       vzdělávacích potřeb 

AKTIVITA  11.01.03 - Vytvoření portfolií a seznámení pedagogů s jejich obsahem 
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reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
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OPATŘENÍ 11.02 - Zajištění bezbariérovosti budovy školy 

AKTIVITA  11.02.01 - Přehled moţností řešení daného problému – vytipování  

                                       variant společně s odborníky 

AKTIVITA  11.02.02 - Ţádost zřizovateli školy – o souhlas a finanční podporu  

                                      řešení 

AKTIVITA  11.02.03 – Realizace opatření pro zajištění bezbariérovosti školy 

 

OPATŘENÍ 11.03 - Zajištění asistentů pedagoga 

AKTIVITA  11.03.01 - Vytvoření poţadavku na zajištění asistentů pedagoga  

                                       na základě analýzy potřeb ţáků a pedagogů a doporučení  

                                       školského poradenského zařízení 

AKTIVITA  11.03.02 - Zajištění financí pro působení asistentů pedagoga ve škole 

AKTIVITA  11.03.03 - Obsazení pracovních pozic asistentů 

AKTIVITA  11.03.04 - Zajištění rozvoje profesních kompetencí  

                                       a dalšího vzdělávání pro asistenty 

 

OPATŘENÍ 11.04 - Projektová činnost školy v oblasti inkluze 

AKTIVITA  11.04.01 - Vyhledávání vhodných výzev pro předkládání projektových  

                                       ţádostí 

AKTIVITA  11.04.02 - Spoluúčast školy ve vhodných projektech – partnerství  

                                      či spolupráce 

AKTIVITA  11.04.03 - Zhodnocení projektové činnosti školy 

 

 

OPATŘENÍ 11.05 - Cílené doučování 

AKTIVITA  11.05.01 - Vytvoření nabídky doučování v jednotlivých předmětech  

                                        a ročnících 

AKTIVITA  11.05.02 - Vypracování nabídky doučování pro ţáky a rodiče 

AKTIVITA  11.05.03 - Realizace doučování 

AKTIVITA  11.05.04 - Vyhodnocení realizace doučování a zhodnocení jeho přínosu 
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 CÍL 01 - Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet pozitivní klima  

                  ve třídách  

 

Charakteristika cíle 

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a podpůrné klima jako nezbytný základ pro 

úspěšné vzdělávání heterogenních kolektivů. Chceme vytvořit soudržné skupiny se zdravou 

dynamikou, posílit vztahy v rámci skupiny, vytvořit základy spolupráce a vzájemné tolerance.  

 

 

OPATŘENÍ 01.01 - Diagnostika charakteristik a klimatu třídních kolektivů 

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím různých aktivit (zejména formou zábavných aktivit a her) chceme zjišťovat 

aktuální klima ve třídách, zda třídy mají či nemají své třídní rituály, jak vypadá celková atmosféra 

jednotlivých tříd. V případě, že budou detekovány rizikové projevy, chceme včas a efektivně 

reagovat. 

  

 

OPATŘENÍ 01.02 - Realizace třídních aktivit orientovaných na posílení soudružnosti  

                                    kolektivu  

 

Charakteristika opatření 

V rámci tohoto opatření prezentujeme možné příklady aktivit, které chceme realizovat s cílem 

formovat skupinovou soudržnost tříd. Aktivity by měly mít spíše herní a zážitkový charakter a 

předpokládáme, že v průběhu naplňování strategického plánu bude portfolio aktivit rozšiřováno. 

  

 

OPATŘENÍ 01.03 - Třídní akce na posílení soudružnosti kolektivu  

 

Charakteristika opatření 

Pozitivně ovlivňovat klima tříd chceme rovněž prostřednictvím realizace aktivit orientovaných na 

formování kolektivu, spojených se společnými zážitky mimo obvyklé prostředí školy. Aktivity 

budou plánovány tak, aby se jich mohli účastnit všichni žáci, bez ohledu na jejich sociální zázemí a 

případnou potřebu poskytování podpůrných opatření. V rámci strategického plánu školy je kladena 

velká pozornost aktivitám souvisejícím se sponzoringem a sháněním finančních prostředků na 

realizaci školních aktivit. Získané prostředky mohou být využity právě na pokrytí části nákladů akcí 

tohoto typu a v případě potřeby na cílenou podporu účasti všech žáků.  
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OPATŘENÍ 01.04 - Posilování kolektivního myšlení 

 

Charakteristika opatření 

Opatření směřuje k podpoře ztotožnění se se svojí skupinou, zprostředkování pozitivních prožitků z 

reprezentace skupiny na akcích v rámci školy i mimo školu. Chceme posilovat vnímání soudržnosti 

u všech dětí ve třídě a začlenění všech dětí do třídního kolektivu.  

 



Vedení školy (dále VŠ), metodik prevence (dále MP), 

výchovný poradce (dále VP)

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                            

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Ve třídách s dobrou atmosférou: pojmenování třídy, návrh 

symbolu, maskota, erbu.Opakované diagnost. měření v 

problém. třídách dle plánu MP, popř. lektora.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září, pak dle potřeby průběžně (např. příchod nových žáků 

do kolektivu).V případě nevhod. klimatu plán pro práci 

lektora v dané třídě (1x za měsíc, 1x za čtvrtletí, 1x za 

pololetí apod.)

Kancelářské potřeby, odborná literatura pro práci s třídním 

kolektivem, zásobních psychosociálních her

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Diagnostika charakteristik a klimatu třídních kolektivů

Prostřednictvím různých aktivit (zejména formou zábavných 

aktivit a her) chceme zjišťovat aktuální klima ve třídách, zda 

třídy mají či nemají své třídní…

Ověřování dostupných nástrojů pro zjišťování 

charakteristik a klimatu třídních kolektivů

TU, metodik prevence, výchovný poradce, všichni učitelé, 

kteří v daných třídách učí.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.01.01                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.01



Metodik prevence a třídní učitel

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Opakované diagnostické měření v problémových třídách dle 

plánu MP, popř. lektora.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Konec září, opakování měření květen, červen dle plánu 

výjezdů do ŠVP.

Kancelářské potřeby, popř. program v PC na diagnostické 

měření.

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Diagnostika charakteristik a klimatu třídních kolektivů

Prostřednictvím různých aktivit (zejména formou zábavných 

aktivit a her) chceme zjišťovat aktuální klima ve třídách, zda 

třídy mají či nemají své třídní…

Výběr diagnostických nástrojů pro měření klimatu a 

charakteristiky tříd

TU ve spolupráci s MP nebo lektorem (PPP, SVP apod.)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.01.02                                                      

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.02



Metodik prevence a třídní učitel

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                              

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zlepšení koheze v třídním kolektivu. Otevřenější atmosféra, 

zlepšení spolupráce a pravidel v dané třídě.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září, prosinec 15, duben, červen 16

Kancelářské potřeby, odborná literatura pro práci s třídním 

kolektivem, zásobních psychosociálních her.

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Diagnostika charakteristik a klimatu třídních kolektivů

Prostřednictvím různých aktivit (zejména formou zábavných 

aktivit a her) chceme zjišťovat aktuální klima ve třídách, zda 

třídy mají či nemají své třídní…

Pravidelná realizace výzkumného šetření mezi žáky 

(např. na zač. roku a na konci)

Třídní učitel (dále též TU), MP. 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.01.03                                                    

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.03



Metodik prevence a třídní učitel

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                    

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpráva z výzkumného šetření

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Červen 2016

Kancelářské potřeby, zhodnocení veškerých aktivit (výkresy, 

grafy, návrhy vlajek apod.)

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Diagnostika charakteristik a klimatu třídních kolektivů

Prostřednictvím různých aktivit (zejména formou zábavných 

aktivit a her) chceme zjišťovat aktuální klima ve třídách, zda 

třídy mají či nemají své třídní…

Vyhodnocení výzkumného šetření

TU, MP, popř. lektor

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                         

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.01.04                                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.04



Třídní učitel, konzultace s metodikem prevence

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Prezentace – dekorace na chodbě nebo v určených 

prostorách školy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září-říjen

Výtvar. materiály pro výrobu, kancelář. potřeby, výroba 

trička, maskota dle fantazie dětí v jedn. třídách.

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Realizace třídních aktivit orientovaných na posílení 

soudružnosti kolektivu

V rámci tohoto opatření prezentujeme možné příklady 

aktivit, které chceme realizovat s cílem formovat skupinovou 

soudržnost tříd. Aktivity by měly mít spíše herní a zážitkový 

charakter a předpokládáme, že v průběhu naplňování 

strategického plánu..

Diskuse v třídnických hodinách o společném třídním 

symbolu.

TU a žáci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                            

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.02.01                                                         

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.01



Plně zodpovídá třídní učitel, ŘŠ – při hospitaci zaměření na 

třídní symboly, dát do plánu školy, MP

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                  

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vystavený symbol v jednotlivých třídách, vlajky, trička nebo 

maskota.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Listopad, prosinec

Výtvar. materiály pro výrobu, kancelář. potřeby, výroba 

trička, maskota dle fantazie dětí v jedn. třídách.

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Realizace třídních aktivit orientovaných na posílení 

soudružnosti kolektivu

V rámci tohoto opatření prezentujeme možné příklady 

aktivit, které chceme realizovat s cílem formovat skupinovou 

soudržnost tříd. Aktivity by měly mít spíše herní a zážitkový 

charakter a předpokládáme, že v průběhu naplňování 

strategického plánu..

Vyhotovení třídního symbolu

TU a žáci v hodinách výtvarné a pracovní činnosti.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.02.02                                                      

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.02



Třídní učitel. V každé třídě symbol uvidí rodiče jednotlivých 

tříd.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace 

osoby kontrolující realizaci a výstupy 

aktivity

Prezentace v prostorách škol. hřiště v hale školy. Kaž. třída 

bude mít svůj symbol nebo maskota ve své třídě.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Červen

Odměny pro třídy vyhodnocenou rodiči

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Realizace třídních aktivit orientovaných na posílení 

soudružnosti kolektivu

V rámci tohoto opatření prezentujeme možné příklady 

aktivit, které chceme realizovat s cílem formovat skupinovou 

soudržnost tříd. Aktivity by měly mít spíše herní a zážitkový 

charakter a předpokládáme, že v průběhu naplňování 

strategického plánu..

Vystavení třídního symbolu na akci školy „Sportování s 

rodiči“.

TU + žáci jednotlivých tříd
REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.02.03                                                    

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září

Kancelářské potřeby - papíry, fixy

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Realizace třídních aktivit orientovaných na posílení 

soudružnosti kolektivu

V rámci tohoto opatření prezentujeme možné příklady 

aktivit, které chceme realizovat s cílem formovat skupinovou 

soudržnost tříd. Aktivity by měly mít spíše herní a zážitkový 

charakter a předpokládáme, že v průběhu naplňování 

strategického plánu..

Vytvoření pravidel skupiny v rámci třídy

TU + žáci třídy
REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.02.04                                                       

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

TU

Diskuse na metodickém sdružení

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace 

osoby kontrolující realizaci a výstupy 

aktivity

Vyvěšení pravidel na viditel.místě ve třídě.Vytvoření 

záznamníku,tabulky,systému důsledků při porušování



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září, popř. o přípravný týden

Cestovné, ubytování, strava

Kancelářské potřeby, relaxační pomůcky.

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Třídní akce na posílení soudružnosti kolektivu

Pozitivně ovlivňovat klima tříd chceme rovněž 

prostřednictvím realizace aktivity orientovaných na 

formování kolektivu, spojených se společnými zážitky mimo 

obvyklé prostředí školy. Aktivity budou ….

Víkendový výjezd třídy. Adaptační výjezd pro bližší 

poznání žáků a pro stmelení nově vznikající skupiny s 

novým třídním učitelem v 6. ročníku.

TU, popř. MP nebo VP

6. ročníky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.03.01                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé budoucích 6. ročníků, metodik prevence, 

výchovný poradce.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace 

osoby kontrolující realizaci a výstupy 

aktivity

Uskutečnění akce; Prezentace na webu, na nástěnkách, 

informace o akci během třídní schůzky rodičům.



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Červen

Cestovné, vstupné

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Třídní akce na posílení soudružnosti kolektivu

Pozitivně ovlivňovat klima tříd chceme rovněž 

prostřednictvím realizace aktivity orientovaných na 

formování kolektivu, spojených se společnými zážitky mimo 

obvyklé prostředí školy. Aktivity budou ….

Třídní výlet jako odměna za celoroční snažení

TU, kolektiv třídy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.03.02                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé 

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Uskutečnění akce; Prezentace na webu, fotodokumentace



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen - listopad

Kancelářské potřeby na pozvánku pro rodiče.

Jídelna školy nebo kinosál – prostor pro celou třídu a jejich 

rodiče.

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Třídní akce na posílení soudružnosti kolektivu

Pozitivně ovlivňovat klima tříd chceme rovněž 

prostřednictvím realizace aktivity orientovaných na 

formování kolektivu, spojených se společnými zážitky mimo 

obvyklé prostředí školy. Aktivity budou ….

Spaní ve škole – třídní aktivita mimo vyučovací dobu a 

společný zážitek třídy mimo výuku

TU, žáci a rodiče během třídní schůzky 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.03.03                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé daných tříd

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Uskutečnění akce. Zápis z třídní schůzky rodičů, včetně 

prezenční listiny.



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen - prosinec

Kancelářské potřeby 

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Třídní akce na posílení soudružnosti kolektivu

Pozitivně ovlivňovat klima tříd chceme rovněž 

prostřednictvím realizace aktivity orientovaných na 

formování kolektivu, spojených se společnými zážitky mimo 

obvyklé prostředí školy. Aktivity budou ….

Společné trávení volného podvečera ve škole

TU, kolektiv třídy, rodiče

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.03.04                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé 

Vytvořený plán aktivit bude sloužit jako Plán realizace pro 

vedení školy.
Další případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Aktivita prezentovaná na webových stránkách školy.



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.05

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Aktivity hodnotit vždy za pololetí

I. pololetí do konce ledna

II. pololetí do konce června

Kancelářské potřeby, výtvarné potřeby dle použité techniky.

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Třídní akce na posílení soudružnosti kolektivu

Pozitivně ovlivňovat klima tříd chceme rovněž 

prostřednictvím realizace aktivity orientovaných na 

formování kolektivu, spojených se společnými zážitky mimo 

obvyklé prostředí školy. Aktivity budou ….

Zhodnocení realizace třídních aktivit a jejich dopadu

TU, kolektiv třídy, rodiče

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.03.05                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé, metodik prevence

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                  

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Žáci kresbou zhotoveným po akci v době výtvarné 

výchovy.Rodiče písemně na webové stránky školy.



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.06

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Průběžně v návaznosti na konání akcí

Realizace nevyžaduje žádné náklady na vybavení a zdroje.

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Třídní akce na posílení soudružnosti kolektivu

Pozitivně ovlivňovat klima tříd chceme rovněž 

prostřednictvím realizace aktivity orientovaných na 

formování kolektivu, spojených se společnými zážitky mimo 

obvyklé prostředí školy. Aktivity budou ….

Prezentace třídních aktivit na stránkách školy

TU, kolektiv třídy, rodiče

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.03.06                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé, výchovný poradce

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zveřejnění prezentace formou fotografií, výtvarných prací 

dětí. Článek na webových stránkách sepsaný dětmi společně 

s TU. Ohlasy rodičů.



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Během měsíce září, v době třídnických hodin.

Kancelářské potřeby

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Posilování kolektivního myšlení

Opatření směřuje k podpoře ztotožnění se se svojí skupinou, 

zprostředkování pozitivních prožitků z reprezentace skupiny 

na akcích v rámci školy i mimo školu. Posilování vnímání 

soudržnosti všech dětí …

Vytvoření časových plánů pro projektové dny během 

třídnických hodin

TU  a žáci v paralelních třídách

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.04.01                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé, metodik prevence

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvořený časový plán bude na webových stránkách 

školy.Zápis se v elektronické TK.



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Ve druhé polovině měsíce září, dle vytvořeného ročního 

plánu učiva.

Kancelářské potřeby, PC, interaktivní tabule.

Časový plán

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Posilování kolektivního myšlení

Opatření směřuje k podpoře ztotožnění se se svojí skupinou, 

zprostředkování pozitivních prožitků z reprezentace skupiny 

na akcích v rámci školy i mimo školu. Posilování vnímání 

soudržnosti všech dětí …

Vytvoření obsahů aktivit v projektových dnech

TU v paralelních třídách během třídnických hodin

Žáci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.04.02                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé jednotlivých tříd

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvořený časový a obsahový plán projektivních dnů, který 

bude předán vedení školy a vyvěšen na webových stránkách 

školy. Zápis v TK



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Dle vytvořeného časového a obsahového plánu aktivit. 

(Minimálně 2x do roka)

Kancelářské potřeby a kreslící materiál, průřezová témata, 

sportovní náčiní a pomůcky dle vytipovaných aktivit. 

Odměny pro žáky.

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Posilování kolektivního myšlení

Opatření směřuje k podpoře ztotožnění se se svojí skupinou, 

zprostředkování pozitivních prožitků z reprezentace skupiny 

na akcích v rámci školy i mimo školu. Posilování vnímání 

soudržnosti všech dětí …

Realizace aktivit projektových dnů

TU v paralelních třídách 

Žáci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.04.03                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé, žáci jednotlivých tříd, popř. výchovný 

poradce.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                              

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Realizace projektového dne. Zápis v TK. Časový a obsahový 

plán aktivit překontrolovat s realizací projektového dne



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Dle vytvořeného plánu vždy po ukončení daného 

projektového dne. Konec školního roku.

Kancelářské potřeby, využití projektových technik.

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Posilování kolektivního myšlení

Opatření směřuje k podpoře ztotožnění se se svojí skupinou, 

zprostředkování pozitivních prožitků z reprezentace skupiny 

na akcích v rámci školy i mimo školu. Posilování vnímání 

soudržnosti všech dětí …

Zhodnocení aktivit

TU v paralelních třídách 

Žáci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.04.04                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé společně s metodikem prevence

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Kresebné techniky (využití smajlíků  malých dětí, různé 

hodnotící školy pro starší žáky).Zhodnocení všech 

projektových dnů dle časového a obsahového plánu.



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 01
Zvýšit sociální kohezi třídních kolektivů a vytvářet 

pozitivní klima ve třídách

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.05

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Po ukončení projektových dnů. Zhodnocení všech 

projektových dnů na konci školního roku.

Zapůjčení fotoaparátu a videa na dané aktivity.

Naším cílem je vytvořit ve třídách pozitivní, bezpečné a 

podpůrné klima jako nezbytný základ pro úspěšné 

vzdělávání heterogenních kolektivů…

Posilování kolektivního myšlení

Opatření směřuje k podpoře ztotožnění se se svojí skupinou, 

zprostředkování pozitivních prožitků z reprezentace skupiny 

na akcích v rámci školy i mimo školu. Posilování vnímání 

soudržnosti všech dětí …

Prezentace fotodokumentace a příspěvků na webových 

stránkách školy.

TU v paralelních třídách 

Žáci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.04.05                                                                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé 

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace 

osoby kontrolující realizaci a výstupy 

aktivity

Příspěvky na webových stránkách od žáků a učitelů, včetně 

hodnotících škál. Fotodokumentace  - vytvoření prezentací 

jednotlivých projektových dnů.

Průběžné hodnocení PT



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 02 – Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí pedagogů a vytvořit  

                  prostor pro sdílení zkušeností  

 

Charakteristika cíle 

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů vytváří nejen prostor pro efektivní 

rozvoj jejich kompetencí, ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti ve škole. 

Vede k podpoře vytváření podpůrného a kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor pro inspiraci novými metodami a postupy výuky, motivaci pedagogických 

pracovníků a rovněž pro vzájemné sdílení zkušeností učitelů z různých škol. 

  

  

OPATŘENÍ 02.01 - Realizace vzájemných hospitací mezi učiteli  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude vytvořen prostor pro efektivní sdílení 

zkušeností s vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního vzdělávání ve výuce, využitím nových 

didaktických postupů a metod výuky, realizaci konkrétních postupů individuální podpory dětí apod. 

mezi pedagogy a rovněž pro efektivní podporu začínajících pedagogů. Opatření přispěje rovněž k 

vytváření podpůrného klimatu v rámci pedagogického sboru. 

  

  

OPATŘENÍ 02.02 - Realizace ukázkových vyučovacích hodin  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace ukázkových vyučovacích hodin bude vytvořen prostor pro efektivní 

sdílení zkušeností v oblasti inkluzivní praxe, individualizace výuky, zavádění nových didaktických 

metod a forem, podporu kooperativního přístupu v hodinách atd. mezi pedagogy, realizace 

ukázkových hodin je rovněž platformou pro podporu začínajících pedagogů a zejména transfer 

dobré praxe mezi pedagogy. 

  

  

OPATŘENÍ 02.03 - Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacích seminářích v oblasti inkluze 

chceme efektivně podpořit rozšiřování a prohlubování jejich kompetencí v této oblasti.  

 

  



Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Písemné podmínky pro realizaci vzájemných hospitací 

2. Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s podmínkami

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září – říjen 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Realizace vzájemných hospitací mezi učiteli

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude 

vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností s 

vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního ..

Stanovení podmínek pro vykonávání vzájemných 

hospitací

Vedení školy, VMK, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.01.01                                                        

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.01



Vedení školy  

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Je vypracován záznamový arch

2. Záznamový arch je předán vedoucímu metodického 

sdružení nebo předmětové komise k zápisu do sešitu MS a 

poté předán ZŘ

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Záznamový arch vyplní hospitující učitel do týdne po 

hospitaci, předá jej vedoucímu MK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Realizace vzájemných hospitací mezi učiteli

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude 

vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností s 

vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního ..

Vypracování záznamového archu pro vzájemné 

hospitace a následné konzultace

Vedení školy, VMK, učitelé.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.01.02                                                   

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.02



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Každý pedagog má vypracován plán hospitací pro dané 

časové období

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky (dle dohodnuté frekvence)

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Realizace vzájemných hospitací mezi učiteli

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude 

vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností s 

vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního ..

Vypracování plánu vzájemných hospitací

Vedení školy, jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé), 

VPK

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.01.03                                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.03



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání předmětových 

(metodických) komisí 

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku – listopad - květen

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Realizace vzájemných hospitací mezi učiteli

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude 

vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností s 

vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního ..

Realizace vzájemných hospitací mezi pedagogy

Učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.01.04                                                          

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.04



Vedení školy 

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání PK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Čtvrtletně dle plánů schůzek PK – listopad, únor, duben, 

červen

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Realizace vzájemných hospitací mezi učiteli

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude 

vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností s 

vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního ..

Vyhodnocení realizace plánu vzájemných hospitací a 

zhodnocení jejich přínosu

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí společně s 

jejími členy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.01.05                                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.05



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září – říjen 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Realizace ukázkových vyučovacích hodin

Prostřednictvím realizace ukázkových vyučovacích hodin 

bude vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností v 

oblasti inkluzivní praxe, individualizace výuky, zavádění 

nových didaktických metod a forem, podporu 

kooperativního přístupu v hodinách..

Stanovení podmínek pro realizaci ukázkových 

vyučovacích hodin

Vedení školy, VMK, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.02.01                                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné podmínky pro realizaci ukázkových hodin

Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s podmínkami 



Vedení školy 

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápis o výběru témat pro ukázkové hodiny

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky - čtvrtletně

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Realizace ukázkových vyučovacích hodin

Prostřednictvím realizace ukázkových vyučovacích hodin 

bude vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností v 

oblasti inkluzivní praxe, individualizace výuky, zavádění 

nových didaktických metod a forem, podporu 

kooperativního přístupu v hodinách..

Výběr vhodných témat a konkrétních zadání pro 

ukázkové vyučovací hodiny

Vedení školy, VMK, učitelé.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.02.02                                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.02



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Plán realizace ukázkových hodin s harmonogramem

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Dle plánu a možností prezentujících a účastníků

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Realizace ukázkových vyučovacích hodin

Prostřednictvím realizace ukázkových vyučovacích hodin 

bude vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností v 

oblasti inkluzivní praxe, individualizace výuky, zavádění 

nových didaktických metod a forem, podporu 

kooperativního přístupu v hodinách..

Vypracování plánu ukázkových hodin a seznamu jejich 

realizátorů a účastníků

ZŘ, jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé), VPK

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.02.03                                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.03



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání předmětových 

(metodických) komisí 

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku – listopad - květen

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Realizace ukázkových vyučovacích hodin

Prostřednictvím realizace ukázkových vyučovacích hodin 

bude vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností v 

oblasti inkluzivní praxe, individualizace výuky, zavádění 

nových didaktických metod a forem, podporu 

kooperativního přístupu v hodinách..

Realizace ukázkových hodin

Učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                         

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.02.04                                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.04



Vedení školy  

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání PK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Čtvrtletně dle plánů schůzek PK – listopad, únor, duben, 

červen

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Realizace ukázkových vyučovacích hodin

Prostřednictvím realizace ukázkových vyučovacích hodin 

bude vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností v 

oblasti inkluzivní praxe, individualizace výuky, zavádění 

nových didaktických metod a forem, podporu 

kooperativního přístupu v hodinách..

Vyhodnocení realizace ukázkových hodin a  zhodnocení 

jejich přínosu

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí společně s 

jejími členy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                         

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.02.05                                                         

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.05



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na počátku školního roku, v pololetí školního roku dle 

nabídek vzdělávacích institucí pro příslušné pololetí (září + 

leden)

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze

Prostřednictvím účasti pedagogických pracovníků na 

vzdělávacích seminářích v oblasti inkluze chceme efektivně 

podpořit rozšiřování a prohlubování jejich kompetencí v této 

oblasti.

Přehled nabídky vzdělávacích subjektů – problematika 

inkluze

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.03.01                                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvoření přehledu nabídek



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku a v pololetí, eventuelně v průběhu 

školního roku dle náhle vzniklé nabídky

Zaplacení lektorného

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze

Prostřednictvím účasti pedagogických pracovníků na 

vzdělávacích seminářích v oblasti inkluze chceme efektivně 

podpořit rozšiřování a prohlubování jejich kompetencí v této 

oblasti.

Přihlášení pedagogů na semináře orientované na 

problematiku inkluzivního vzdělávání

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí a jednotliví 

učitelé.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.03.02                                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracovaný plán DVPP pro dané pololetí



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Průběžně po celý školní rok na provozních poradách a 

pedagogických radách se zápisy do sešitů předmětových 

komisí a metodického sdružení

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze

Prostřednictvím účasti pedagogických pracovníků na 

vzdělávacích seminářích v oblasti inkluze chceme efektivně 

podpořit rozšiřování a prohlubování jejich kompetencí v této 

oblasti.

Předávání informací a zpětné vazby ze seminářů

Jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé), vychovatelé, 

asistenti

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                             

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.03.03                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VPK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Certifikáty, osvědčení pedagogů o účasti na semináři



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 02
Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí 

pedagogů a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Čtvrtletně dle plánů schůzek PK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře.. 

Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze

Prostřednictvím účasti pedagogických pracovníků na 

vzdělávacích seminářích v oblasti inkluze chceme efektivně 

podpořit rozšiřování a prohlubování jejich kompetencí v této 

oblasti.

Zhodnocení přínosu DVPP v oblasti inkluze

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí společně s 

jejími členy vyhodnotí přínos seminářů pro další profesní 

život učitelů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.03.04                                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy  

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání PK



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 03 - Naplnit koncepci školy jako školy sportovní  

 

Charakteristika cíle 

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových aktivit ve škole, chceme maximálně 

využít všech sportovišť dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v rámci školního 

klubu. Chceme rovněž oslovit pro účast na aktivitách rodiče i širokou veřejnost a zapojit je do 

našich aktivit. Chceme podpořit vnímání školy jako aktivní a otevřené instituce. Naším cílem je 

podpořit zdravý životní styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, podpořit rozvoj jejich vůle, 

naučit je jednat v duchu fair play a vzájemně se podporovat. Chceme také působit preventivně a 

naplnit pohybovými aktivitami smysluplně volný čas dětí. Budeme podporovat zapojení všech dětí 

dle jejich možností a chceme rovněž podpořit talentované a sportovně nadané děti, bez ohledu na 

jejich sociální zázemí. Pro naplnění tohoto cíle se budeme snažit získat potřebné finanční 

prostředky také mimo rozpočet školy.  

 

 

OPATŘENÍ 03.01 - Vytvoření pestré nabídky sportovních kroužků  

 

Charakteristika opatření 

V rámci sportovních kroužků chceme dle zájmu dětí nabídnout co nejširší možnosti pohybových a 

sportovních aktivit, jak soutěžního, tak herního charakteru, s možností zapojení všech dětí. Pro 

naplnění tohoto cíle chceme rovněž zajistit dostatek zodpovědných osob, trenérů, externích 

pracovníků (rodičů) jako vedoucích sportovních kroužků. 

 

  

OPATŘENÍ 03.02 - Široká prezentace aktivit školy na webových stránkách, v lokálních  

                                   periodicích a médiích (např. Mostecký deník) 

 

Charakteristika opatření 

Opatření je směřováno na oslovení dětí, rodičů, komunity spádové oblasti i široké veřejnosti a na 

motivaci k jejich účasti na aktivitách pořádaných školou. Přirozenou součástí následné prezentace 

bude poděkování všem subjektům, které se na jejím zajištění podíleli. Touto cestou chceme 

motivovat podnikatelské i další subjekty a nejširší veřejnost k podpoře uvedených aktivit. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 

OPATŘENÍ 03.03 - Zajištění finančních prostředků prostřednictvím sponzorských darů  

                                       a projektů  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace tohoto opatření chceme zajistit odpovídající finanční prostředky na 

dostatečné vybavení a také možnost realizace co nejširšího spektra nápadů dětí na zapojení do 

pohybových aktivit a zajímavých akcí. Finanční prostředky umožní zapojení všech dětí, bez ohledu 

na jejich sociální zázemí. 

 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 03 Naplnit koncepci školy jako školy sportovní

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Srpen a leden každého školního roku

V závislosti na potřebách jednotlivých aktivit, sportovní 

vybavení

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových 

aktivit ve škole, chceme maximálně využít všech sportovišť 

dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v 

rámci školního klubu. Chceme...

Vytvoření pestré nabídky sportovních kroužků

V rámci sportovních kroužků chceme dle zájmu dětí 

nabídnout co nejširší možnosti pohybových a sportovních 

aktivit, jak soutěžního, tak herního ... 

Vytvoření časového harmonogramu sportovních 

zájmových kroužků a sportovišť

Trenéři, externí pracovníci (rodiče), vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.01.01                                                      

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé, trenéři

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Informace na webových stránkách školy



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 03 Naplnit koncepci školy jako školy sportovní

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Průběžně během školního roku dle nabídky

Finanční prostředky na kurzovné (zajistí škola)

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových 

aktivit ve škole, chceme maximálně využít všech sportovišť 

dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v 

rámci školního klubu. Chceme...

Vytvoření pestré nabídky sportovních kroužků

V rámci sportovních kroužků chceme dle zájmu dětí 

nabídnout co nejširší možnosti pohybových a sportovních 

aktivit, jak soutěžního, tak herního ... 

Zajištění odborné kvalifikace vedoucím zájmových 

kroužků (kurzy, trenérské zkoušky apod.)

Trenéři, vedoucí kroužků, vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                           

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.01.02                                                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Odborné vedení ZK



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 03 Naplnit koncepci školy jako školy sportovní

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Celý školní rok dle nastaveného harmonogramu

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových 

aktivit ve škole, chceme maximálně využít všech sportovišť 

dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v 

rámci školního klubu. Chceme...

Vytvoření pestré nabídky sportovních kroužků

V rámci sportovních kroužků chceme dle zájmu dětí 

nabídnout co nejširší možnosti pohybových a sportovních 

aktivit, jak soutěžního, tak herního ... 

Realizace sportovních zájmových kroužků

Žáci I. a II. stupně, vedoucí zájmových kroužků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.01.03                                                    

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Ředitel školy

Nabídka ZK: volejbal, fotbal, atletika, plavání, stolní tenis, 

střelba, florbal a další dle zájmu.
Další případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Návštěvnost ZK, účast na okresních, krajských a 

celorepublikových soutěžích



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 03 Naplnit koncepci školy jako školy sportovní

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Celý školní rok dle nastaveného harmonogramu

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových 

aktivit ve škole, chceme maximálně využít všech sportovišť 

dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v 

rámci školního klubu. Chceme...

Vytvoření pestré nabídky sportovních kroužků

V rámci sportovních kroužků chceme dle zájmu dětí 

nabídnout co nejširší možnosti pohybových a sportovních 

aktivit, jak soutěžního, tak herního ... 

Sportování s rodiči na ledové ploše

Vyučující I. a II. stupně, žáci, rodiče žáků, správní 

zaměstnanci zimního stadionu, trenéřiKaždý rok ve druhé 

polovině března V odpoledních hodinách od 16-19 hodin

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.01.04                                                    

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vybraní učitelé tělesné výchovy, třídní učitelé, vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Bezproblémový průběh akce. Kladné odezvy dětí, rodičů a 

veřejnosti. Dotazník na konci školního roku, který vyplňují 

rodiče na poslední třídní schůzce



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 03 Naplnit koncepci školy jako školy sportovní

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Vždy měsíc před každou akcí

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových 

aktivit ve škole, chceme maximálně využít všech sportovišť 

dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v 

rámci školního klubu. Chceme...

Široká prezentace aktivit školy na webových stránkách, v 

lokálních periodicích a médiích (např. Mostecký deník)

Opatření je směřováno na oslovení dětí, rodičů, komunity 

spádové oblasti i široké veřejnosti a na motivaci k jejich 

účasti na aktivitách pořádaných školou. Přirozenou součástí 

následné prezentace bude …

Výroba letáků a plakátů

Vyučující I. a II. stupně, učitelé výtvarné výchovy, žáci I. a 

II. stupně

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.02.01                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vybraní učitelé tělesné výchovy, třídní učitelé

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                              

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Účast dětí, rodičů a široké veřejnosti na akcích



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 03 Naplnit koncepci školy jako školy sportovní

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Vždy 14 dní před každou akcí

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových 

aktivit ve škole, chceme maximálně využít všech sportovišť 

dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v 

rámci školního klubu. Chceme...

Široká prezentace aktivit školy na webových stránkách, v 

lokálních periodicích a médiích (např. Mostecký deník)

Opatření je směřováno na oslovení dětí, rodičů, komunity 

spádové oblasti i široké veřejnosti a na motivaci k jejich 

účasti na aktivitách pořádaných školou. Přirozenou součástí 

následné prezentace bude …

Prezentace akcí na stránkách školy

Správní zaměstnanec – správce webových stránek. 

Povinnost dodávat informace správci webových stránek má 

každý učitel

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.02.02                                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Učitel, který danou akci pořádá.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                         

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Účast dětí, rodičů a široké veřejnosti na akcích



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 03 Naplnit koncepci školy jako školy sportovní

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Vždy po každé akci

Fotoaparát

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových 

aktivit ve škole, chceme maximálně využít všech sportovišť 

dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v 

rámci školního klubu. Chceme...

Široká prezentace aktivit školy na webových stránkách, v 

lokálních periodicích a médiích (např. Mostecký deník)

Opatření je směřováno na oslovení dětí, rodičů, komunity 

spádové oblasti i široké veřejnosti a na motivaci k jejich 

účasti na aktivitách pořádaných školou. Přirozenou součástí 

následné prezentace bude …

Vyhodnocení akcí a prezentace na stránkách školy

Správní zaměstnanec – správce webových stránek, učitelé 

(zajištění článků a fotografií)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.02.03                                         

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Učitel, který danou akci pořádá.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Kladné odezvy dětí, rodičů a veřejnosti



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 03 Naplnit koncepci školy jako školy sportovní

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Vždy po každé akci

Připravené články s fotodokumentací

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových 

aktivit ve škole, chceme maximálně využít všech sportovišť 

dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v 

rámci školního klubu. Chceme...

Široká prezentace aktivit školy na webových stránkách, v 

lokálních periodicích a médiích (např. Mostecký deník)

Opatření je směřováno na oslovení dětí, rodičů, komunity 

spádové oblasti i široké veřejnosti a na motivaci k jejich 

účasti na aktivitách pořádaných školou. Přirozenou součástí 

následné prezentace bude …

Prezentace školy v mediích (Deník Mostecka, Mostecké 

listy)

Vedení školy, učitelé (zajištění článků a fotografií)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.02.04                                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Učitel, který danou akci pořádá.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                            

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Kladné odezvy dětí, rodičů a veřejnosti



Třídní učitelé

Zápis(tříd.schůzek, pohovorů s rodiči).Sponzor. smlouvyDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Navýšení finančních prostředků. Podepsání sponzorských 

smluv

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Celoročně. Především na třídních schůzkách, během individ. 

pohovorů s rodiči nebo v průběhu školních akcí (besídky, 

akademie, sport. odpoledne apod.)

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových 

aktivit ve škole, chceme maximálně využít všech sportovišť 

dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v 

rámci školního klubu. Chceme...

Zajištění finančních prostředků prostřednictvím 

sponzorských darů a projektů

Prostřednictvím realizace tohoto opatření chceme zajistit 

odpovídající finanční prostředky na dostatečné vybavení a 

také možnost realizace co nejširšího spektra nápadů dětí na 

zapojení do pohybových aktivit a …

Oslovení rodičovské veřejnosti

Třídní učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                           

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.03.01                                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 03 Naplnit koncepci školy jako školy sportovní

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.01



Vedení školy

Zápis(tříd.schůzek, pohovorů s rodiči).Sponzor. smlouvyDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Navýšení finančních prostředků.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Při jednání s magistraátem. Celoročně.

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových 

aktivit ve škole, chceme maximálně využít všech sportovišť 

dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v 

rámci školního klubu. Chceme...

Zajištění finančních prostředků prostřednictvím 

sponzorských darů a projektů

Prostřednictvím realizace tohoto opatření chceme zajistit 

odpovídající finanční prostředky na dostatečné vybavení a 

také možnost realizace co nejširšího spektra nápadů dětí na 

zapojení do pohybových aktivit a …

Oslovení obce apodnikatelských subjektů pro zajištění 

sponzorských darů

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.03.02                                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 03 Naplnit koncepci školy jako školy sportovní

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.02



Výchovný poradce, metodik prevence

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Navýšení finančních prostředků.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Podle vyhlášené výzvy MŠMT. Celoročně hlídat stránky 

MŠMT

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

V souladu s úvahami MŠMT o vyšší podpoře pohybových 

aktivit ve škole, chceme maximálně využít všech sportovišť 

dětmi naší školy a rozšířit nabídku sportovních kroužků v 

rámci školního klubu. Chceme...

Zajištění finančních prostředků prostřednictvím 

sponzorských darů a projektů

Prostřednictvím realizace tohoto opatření chceme zajistit 

odpovídající finanční prostředky na dostatečné vybavení a 

také možnost realizace co nejširšího spektra nápadů dětí na 

zapojení do pohybových aktivit a …

Vypsání projektu dle aktuálně vyhlášených výzev MŠMT 

či dalších subjektů podporujících sport

VP a MP. Podle propozic dané výzvy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.03.03                                                    

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 03 Naplnit koncepci školy jako školy sportovní

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.03



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 04 - Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a do třídních  

                 činností  

 

Charakteristika cíle 

Jedním z důležitých aspektů inkluzivní školy je její schopnost poskytnout odpovídající podpůrná 

opatření všem žákům, a to v odpovídajícím klimatu tříd, kde se všichni žáci budou cítit dobře. 

Jedním z důležitých prvků podpory pro všechny žáky, ale i učitele či rodiče, může být právě 

podpora ze strany psychologa. Ten by byl k dispozici pro pravidelnou pomoc učitelům v případech 

výchovně vzdělávacích problémů s jednotlivými dětmi, při kontaktu s rodiči, či při práci se třídou 

jako sociální skupinou. Jeho činnost by zahrnovala poradenství, intervence i diagnostiku. 

  

 

OPATŘENÍ 04.01 - Podpora pedagogů v oblasti vytváření pozitivního klimatu tříd 

 

Charakteristika opatření 

Psycholog společně s pedagogy bude realizovat opatření podporující vytváření pozitivního, 

bezpečného a podpůrného klimatu ve třídě. Pomáhá diagnostikovat a řešit případné problémy ve 

třídě dle aktuální potřeby. 

  

  

OPATŘENÍ 04.02 - Vybavení učebny (místnosti) pro žáky s potřebou individuální vzdělávací        

                                    či psychologické podpory 

 

Charakteristika opatření 

Chceme ve škole vytvořit odpovídající a dostatečně vybavený prostor pro možnost individuální a 

případně i skupinové práce se žáky s potřebou individuální intervence. 

 

 

OPATŘENÍ 04.03 - Realizace individuálních konzultací se žáky 

 

Charakteristika opatření 

Na podkladě diagnostické činnosti či spolupráce s pedagogy bude žákům nabídnuta možnost 

realizovat individuální konzultace s psychologem. Chceme rovněž žákům poskytnout možnost 

obrátit se na psychologa s případnými individuálními problémy. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 

OPATŘENÍ 04.04 - Poskytování poradenské činnosti pro žáky a rodiče při problémech v  

                                    kolektivu, v rodině, výukových či osobních obtížích  

 

Charakteristika opatření 

Chceme žákům i rodičům v případě potřeby nabídnout pravidelnou pomoc vedoucí k překonání 

případných problémů a hledání nových řešení případných obtížných situací.  

 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 04
Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a 

do třídních činností

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

1x měsíčně

Kancelář psychologa

Náklady na mzdy

Jedním z důležitých aspektů inkluzivní školy je její 

schopnost poskytnout odpovídající podpůrná opatření všem 

žákům, a to v odpovídajícím klimatu tříd, kde se všichni žáci 

budou cítit dobře. Jedním z důležitých... 

Podpora pedagogů v oblasti vytváření pozitivního 

klimatu tříd

Psycholog společně s pedagogy bude realizovat opatření 

podporující vytváření pozitivního, bezpečného a podpůrného 

klimatu ve třídě. Pomáhá diagnostikovat a řešit případné 

problémy ve třídě dle aktuální potřeby.

Pravidelné konzultace TU s psychologem na téma klima 

třídy

TU, případně ostatní učitelé podle potřeby

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.01.01                                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, psycholog

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                            

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Kartotéka tříd



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 04
Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a 

do třídních činností

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

3x ročně (začátek šk. r., pololetí, závěr šk. r.)

Kancelářské potřeby

Jedním z důležitých aspektů inkluzivní školy je její 

schopnost poskytnout odpovídající podpůrná opatření všem 

žákům, a to v odpovídajícím klimatu tříd, kde se všichni žáci 

budou cítit dobře. Jedním z důležitých... 

Podpora pedagogů v oblasti vytváření pozitivního 

klimatu tříd

Psycholog společně s pedagogy bude realizovat opatření 

podporující vytváření pozitivního, bezpečného a podpůrného 

klimatu ve třídě. Pomáhá diagnostikovat a řešit případné 

problémy ve třídě dle aktuální potřeby.

Přítomnost psychologa na vybraných třídnických 

hodinách pro monitoring třídy, sledování vývoje vztahů 

v kolektivu a dynamiky skupiny

TU, školní psycholog

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.01.02                                          

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Psycholog, metodik prevence, třídní učitel dané třídy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Záznam o třídě, zápis v TK



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 04
Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a 

do třídních činností

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V případě potřeby, dle aktuálního problému ve třídě, při 

tvorbě IVP

Kancelářské potřeby

Jedním z důležitých aspektů inkluzivní školy je její 

schopnost poskytnout odpovídající podpůrná opatření všem 

žákům, a to v odpovídajícím klimatu tříd, kde se všichni žáci 

budou cítit dobře. Jedním z důležitých... 

Podpora pedagogů v oblasti vytváření pozitivního 

klimatu tříd

Psycholog společně s pedagogy bude realizovat opatření 

podporující vytváření pozitivního, bezpečného a podpůrného 

klimatu ve třídě. Pomáhá diagnostikovat a řešit případné 

problémy ve třídě dle aktuální potřeby.

Konzultační hodiny pro pedagogy, popřípadě možnost 

supervize 

Učitel, psycholog 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.01.03                                        

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Psycholog, daný učitel, výchovný poradce

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Záznam v tabulkách MPP

Interní záznam psychologa v kartotéce



Speciální pedagog

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vybavená učebna

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden - srpen

Vhodná učebna, finanční prostředky na literaturu, 

kancelářské potřeby 

Jedním z důležitých aspektů inkluzivní školy je její 

schopnost poskytnout odpovídající podpůrná opatření všem 

žákům, a to v odpovídajícím klimatu tříd, kde se všichni žáci 

budou cítit dobře. Jedním z důležitých... 

Vybavení učebny (místnosti) pro žáky s potřebou 

individuální vzdělávací či psychologické podpory

dostatečně vybavený prostor pro možnost individuální a 

případně i skupinové práce se žáky s potřebou individuální 

intervence.

Vytipování vhodné místnosti pro poskytování 

individuální podpory

Speciální pedagog, psycholog, vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.02.01                                                        

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 04
Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a 

do třídních činností

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.01



Speciální pedagog

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                         

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vybavená učebna

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden - srpen

Vhodná učebna, finanční prostředky na literaturu, 

kancelářské potřeby 

Jedním z důležitých aspektů inkluzivní školy je její 

schopnost poskytnout odpovídající podpůrná opatření všem 

žákům, a to v odpovídajícím klimatu tříd, kde se všichni žáci 

budou cítit dobře. Jedním z důležitých... 

Vybavení učebny (místnosti) pro žáky s potřebou 

individuální vzdělávací či psychologické podpory

dostatečně vybavený prostor pro možnost individuální a 

případně i skupinové práce se žáky s potřebou individuální 

intervence.

Vypracování seznamu potřebných pomůcek pro žáky a 

vybavení učebny (místnosti)

Speciální pedagog, psycholog, vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.02.02                                                        

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 04
Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a 

do třídních činností

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Učebna je v provozu pro poskytování individuální podpory

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V závislosti na zajištění finančních prostředků

Náklady na vybavení dle seznamu

Jedním z důležitých aspektů inkluzivní školy je její 

schopnost poskytnout odpovídající podpůrná opatření všem 

žákům, a to v odpovídajícím klimatu tříd, kde se všichni žáci 

budou cítit dobře. Jedním z důležitých... 

Vybavení učebny (místnosti) pro žáky s potřebou 

individuální vzdělávací či psychologické podpory

dostatečně vybavený prostor pro možnost individuální a 

případně i skupinové práce se žáky s potřebou individuální 

intervence.

Vybavení učebny a zahájení činnosti v oblasti 

poskytování individuální podpory

Speciální pedagog, psycholog, vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.02.03                                                                                         

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 04
Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a 

do třídních činností

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 04
Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a 

do třídních činností

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Průběžně dle potřeby (v závislosti na harmonogramu práce 

psychologa stanoveného na začátku roku)

Vybavená kancelář. Materiály pro individ.činnost žáků (i 

plány ŠVP pro samost.doplnění učiva)

Jedním z důležitých aspektů inkluzivní školy je její 

schopnost poskytnout odpovídající podpůrná opatření všem 

žákům, a to v odpovídajícím klimatu tříd, kde se všichni žáci 

budou cítit dobře. Jedním z důležitých... 

Realizace individuálních konzultací se žáky

Na podkladě diagnostické činnosti či spolupráce s pedagogy 

bude žákům nabídnuta možnost realizovat individuální 

konzultace s psychologem. Chceme rovněž žákům 

poskytnout možnost obrátit se na psychologa s případnými 

individuálními problémy.

Konzultační hodiny pro žáky

Psycholog, žák

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.03.01                                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Psycholog, popřípadě výchovný poradce školy.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Záznam do kartotéky; informace rodičům



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 04
Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a 

do třídních činností

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.04 - AKTIVITA 04.04.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Dle potřeby žáků a školy, ustanovení během měsíce září

Kancelář

Jedním z důležitých aspektů inkluzivní školy je její 

schopnost poskytnout odpovídající podpůrná opatření všem 

žákům, a to v odpovídajícím klimatu tříd, kde se všichni žáci 

budou cítit dobře. Jedním z důležitých... 

Poskytování poradenské činnosti pro žáky a rodiče při 

problémech, v kolektivu, v rodině, výukových či osobních 

obtížích

Chceme žákům i rodičům v případě potřeby nabídnout 

pravidelnou pomoc vedoucí k překonání případných 

problémů a hledání nových řešení případných obtížných 

situací.

Ustanovení rozsahu a četnosti poradenských hodin

Psycholog

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.04.01                                          

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Psycholog, výchovný poradce školy.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Záznam v osobní dokumentaci, informace TU



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 04
Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a 

do třídních činností

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.04 - AKTIVITA 04.04.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku, průběžně na webových stránkách 

školy, na nástěnce školy

Informační leták na nástěnce

Jedním z důležitých aspektů inkluzivní školy je její 

schopnost poskytnout odpovídající podpůrná opatření všem 

žákům, a to v odpovídajícím klimatu tříd, kde se všichni žáci 

budou cítit dobře. Jedním z důležitých... 

Poskytování poradenské činnosti pro žáky a rodiče při 

problémech, v kolektivu, v rodině, výukových či osobních 

obtížích

Chceme žákům i rodičům v případě potřeby nabídnout 

pravidelnou pomoc vedoucí k překonání případných 

problémů a hledání nových řešení případných obtížných 

situací.

Informování žáků a propagace poradenské služby na 

škole směrem k rodičům

Ředitel školy, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.04.02                                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Psycholog, výchovný poradce školy.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Informace na webových stránkách školy, na nástěnce školy



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 04
Zvýšit podíl zapojení psychologa do práce se žáky a 

do třídních činností

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.04 - AKTIVITA 04.04.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

1 – 2x ročně, na konci školního roku, případně na konci 

pololetí

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Jedním z důležitých aspektů inkluzivní školy je její 

schopnost poskytnout odpovídající podpůrná opatření všem 

žákům, a to v odpovídajícím klimatu tříd, kde se všichni žáci 

budou cítit dobře. Jedním z důležitých... 

Poskytování poradenské činnosti pro žáky a rodiče při 

problémech, v kolektivu, v rodině, výukových či osobních 

obtížích

Chceme žákům i rodičům v případě potřeby nabídnout 

pravidelnou pomoc vedoucí k překonání případných 

problémů a hledání nových řešení případných obtížných 

situací.

Zhodnocení dopadu intervencí poskytovaných 

psychologem v rámci školy

Ředitel školy, učitelé, psycholog

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.04.03                                          

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápis z vyhodnocení



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 05 - Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit vytváření bezpečného  

                 a pozitivního klimatu školy  

 

Charakteristika cíle 

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit bezpečí všech účastníků vzdělávání a 

pozitivní a bezpečné klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše uvedeného cíle chceme 

přispět k upevnění pocitu bezpečnosti v prostorách školy i při školních akcích u všech žáků, rovněž 

chceme přispět k upevnění dobrých vztahů mezi dětmi v třídních kolektivech a v neposlední řadě 

mezi mladšími a staršími žáky ve škole.  

 

 

OPATŘENÍ 05.01 - Zajištění bezpečného provozu v šatnách při příchodu a odchodu dětí 

 

Charakteristika opatření 

Školní šatny jsou obecně místem, které je možné považovat za rizikové z hlediska výskytu 

možných ohrožení. Prostřednictvím realizace tohoto opatření chceme zajistit klidný a bezpečný 

pohyb dětí v šatnách, omezit nepořádek a ztráty věcí. Chceme rovněž posilovat pocit 

spoluzodpovědnosti žáků za bezpečí ve škole.  

 

 

OPATŘENÍ 05.02 - Realizace preventivních aktivit proti výskytu šikany  

 

Charakteristika opatření 

Jedním z poznatků ze zahraničních stáží je skutečnost, že v inkluzivních školách je prevenci šikany 

věnována mimořádná pozornost. Chceme proto realizovat opatření a aktivity směřující k zajištění a 

provedení aktivit orientovaných na efektivní prevenci šikany, na posílení vztahů a včasné řešení 

případných problémů v rámci třídních kolektivů. 

  

 

OPATŘENÍ 05.03 - Budování dobrých vztahů mezi staršími a mladšími žáky  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím tohoto opatření chceme podpořit rozvoj pozitivních kamarádských vztahů mezi 

staršími a mladšími žáky školy. Chceme podpořit spolupráci žáků různých věkových skupin, 

zprostředkovat prožitek pomoci a péče od starších spolužáků, eliminovat případné obavy a posílit 

pocit bezpečí ve škole u všech žáků. 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 

OPATŘENÍ 05.04 - Zapojení žáků 2. stupně ZŠ do výběru a plánování aktivit  

                                    pro žáky 1. stupně  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím tohoto opatření chceme u žáků 2. stupně ZŠ utvářet pocit spoluzodpovědnosti za to, 

jaké je klima školy, vytvářet u nich kompetence k podpoře mladších žáků na škole. Podporou 

dobrých vztahů mezi konkrétními žáky prvního a druhého stupně chceme vytvářet prostor pro 

vzájemnou pomoc a podporu, zejména ve vztahu k žákům slabším nebo žákům s potřebou 

podpůrných opatření. 

 



Učitelé třídní i netřídní

Také zlepšení vztahů mezi mladšími a staršími žákyDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Pořádek v šatnách, omezení ztrát a nálezů, eliminace 

problémového chování žáků

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Denně dle rozpisu, ráno 8:45 – 8:55 začátek školního roku - 

nástup prvňáčků

Označení služby – vestičky

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Zajištění bezpečného provozu v šatnách při příchodu a 

odchodu dětí

Školní šatny jsou obecně místem, které je možné považovat 

za rizikové z hlediska výskytu možných ohrožení. 

Prostřednictvím realizace tohoto…

Ranní služby žáků (5. ročníků) v šatnách 1. stupně – 

pomoc při věšení oděvů, dohled nad zamykáním skříněk, 

individuální pomoc dle potřeby.

TU 5. ročníků rozdělí 3-4členné služby mezi třídy a mezi 

děti, (např. střídání tříd po měsíci, střídání dětí po týdnech). 

MK – určí pravidla a povinnosti služby

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                             

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.01.01                                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.01



Správce budovy

Také zlepšení vztahů mezi mladšími a staršími žákyDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                          

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Instalace kamerového systému a monitorování prostoru před 

školou

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Instalace v průběhu letních prázdnin 2015, Uvedení do 

provozu září 2015

Finanční prostředky - zřizovatel školy

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Zajištění bezpečného provozu v šatnách při příchodu a 

odchodu dětí

Školní šatny jsou obecně místem, které je možné považovat 

za rizikové z hlediska výskytu možných ohrožení. 

Prostřednictvím realizace tohoto…

Instalace a provoz kamerového systému u vchodů do 

obou pavilonů pro zajištění bezpečného a klidného 

pohybu dětí před školou při příchodu a odchodu.

Vedení školy, pověřená firma – zajištění instalace. Vrátnice, 

sekretariát – průběžný monitoring 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.01.02                                                   

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.02



Správce školy, vedení školy

Eliminace nevhodného chování v rizikovém prostoru, 

předcházení konfliktům žáků. Také viz cíl: respektování 

činnosti nepedagogických pracovníků

Další případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Soupis kompetencí pro nepedagogické pracovníky. 

Realizace dohledu v šatnách nepedagogickými pracovníky v 

době polední přestávky

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Denně dle rozpisu

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Zajištění bezpečného provozu v šatnách při příchodu a 

odchodu dětí

Školní šatny jsou obecně místem, které je možné považovat 

za rizikové z hlediska výskytu možných ohrožení. 

Prostřednictvím realizace tohoto…

Polední dohled v šatnách – zapojení nepedagogického 

personálu pro zajištění efektivního a bezpečného pohybu 

dětí v šatnách

Určení kompetencí a náplň služeb – vedení školy. Služby - 

nepedagogický personál

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.01.03                                                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.03



Třídní učitelé, konzultace s metodikem prevence

Také viz cíl Třídnické hodinyDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápis v TK, Nástěnka třídy (výstup z kolektivní – skupinové 

práce třídy)

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Začátek školního roku a dále průběžně podle potřeby (září, 

prosinec, únor)

Zásobník aktivit a psychosociálních her pro třídnické 

hodiny, kancelářské potřeby, interaktivní tabule,…

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Realizace preventivních aktivit proti výskytu šikany

Jedním z poznatků ze zahraničních stáží je skutečnost, že v 

inkluzivních školách je prevenci šikany věnována 

mimořádná pozornost. Chceme proto realizovat opatření a 

aktivity směřující k zajištění a provedení aktivit 

orientovaných na efektivní prevenci…

Preventivní aktivity v rámci pravidelných třídnických 

hodin – pojmenování problému, možnosti vyhledání 

pomoci, kooperativní řešení konfliktů apod.

TU ve svých třídách

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                           

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.02.01                                                    

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.01



Třídní učitelé, konzultace s metodikem prevence

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Informovanost žáků o problematice šikany. Vědět, jak se 

zachovat, jak řešit problém, jak požádat o pomoc. Zlepšení 

vztahů mezi dětmi

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

1-2x během školního roku v rozsahu 1 vyučovací hodiny. 

Následná práce se třídou dle potřeby

Použití interaktivní tabule. Letáčky, náměty na nástěnku (od 

MěP)

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Realizace preventivních aktivit proti výskytu šikany

Jedním z poznatků ze zahraničních stáží je skutečnost, že v 

inkluzivních školách je prevenci šikany věnována 

mimořádná pozornost. Chceme proto realizovat opatření a 

aktivity směřující k zajištění a provedení aktivit 

orientovaných na efektivní prevenci…

Besedy s Městskou policií na vybraná témata (vztahy 

mezi lidmi, chování v kolektivu, předcházení šikaně, 

důsledky šikany,…)

TU ve spolupráci se školním metodikem prevence zajistí 

obsah besedy s Preventistou MěP.TU zajistí následnost a 

využití v práci se třídou

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.02.02                                                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.02



Metodik prevence ve spolupráci s PPP, popřípadě jiným 

lektorem

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Prezentace práce Peer skupiny na nástěnce, na webových 

stránkách školy. Eliminace rizikového chování ve škole

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Vytvoření skupiny v září školního roku. Pravidelná práce s 

peer skupinou: (1 – 2 h týdně) v průběhu roku

Finanční odměňování za vedení peer skupiny. Prostory 

školy. Materiální vybavení – papíry, kancelářské potřeby, 

výtvarný materiál, relaxační pomůcky, Finanční zajištění 

případných exkurzí

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Realizace preventivních aktivit proti výskytu šikany

Jedním z poznatků ze zahraničních stáží je skutečnost, že v 

inkluzivních školách je prevenci šikany věnována 

mimořádná pozornost. Chceme proto realizovat opatření a 

aktivity směřující k zajištění a provedení aktivit 

orientovaných na efektivní prevenci…

Vytvoření Peer skupiny na škole - proškolení a výcvik 

(psychosociální hry a techniky)

Lektor Peer skupiny (může být ŠMP), asistent lektora

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.02.03                                                                                                      

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Pololetí - leden - únor

Kancelářské potřeby, výtvarné materiály, odměny pro třídní 

kolektivy. Prostory školy

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Realizace preventivních aktivit proti výskytu šikany

Jedním z poznatků ze zahraničních stáží je skutečnost, že v 

inkluzivních školách je prevenci šikany věnována 

mimořádná pozornost. Chceme proto realizovat opatření a 

aktivity směřující k zajištění a provedení aktivit 

orientovaných na efektivní prevenci…

Realizace programu Peer skupiny pro 1. ročníky – 

Vztahy (samostatný program starších žáků pro mladší 

děti s interaktivním zapojením mladších)

Lektor skupiny, asistent lektora. Peer skupina vytvořená z 

žáků starších ročníků. TU prvních ročníků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.02.04                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé ve spolupráci s metodikem prevence

Také viz Opatření Zlepšení vztahů mezi staršími a mladšími 

žáky
Další případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Hodnocení TU 1. ročníků, kladné odezvy dětí, prezentace na 

nástěnce prevence, na webových stránkách školy



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

1x týdně dle dodávky ovoce

Přístup do školní jídelny zajistí nepedagogický personál. 

Záznamník pro kontrolu předání do tříd 

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Budování dobrých vztahů mezi staršími a mladšími žáky

Prostřednictvím tohoto opatření chceme podpořit rozvoj 

pozitivních kamarádských vztahů mezi staršími a mladšími 

žáky školy. Chceme podpořit spolupráci ..

Roznášení ovoce do tříd 1. stupně v rámci projektu 

„Ovoce do škol“

Výchovný poradce určí služby z řad zástupců parlamentu 

školy. Nepedagogický personál, asistent zabezpečí přístup 

do jídelny a provede dohled nad realizací.Realizace – žáci z 

parlamentu školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.03.01                                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Učitel, který je odpovědný za školní parlament, žáci 

školního parlamentu.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                  

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Dodávky ovoce do tříd „bez ztrát“. Podpis TU v záznamníku



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Příprava v červnu (srpnu), realizace v září první školní den

Ozvučení, drobné dárky, pamětní listy

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Budování dobrých vztahů mezi staršími a mladšími žáky

Prostřednictvím tohoto opatření chceme podpořit rozvoj 

pozitivních kamarádských vztahů mezi staršími a mladšími 

žáky školy. Chceme podpořit spolupráci ..

„ Předávání štafety“  - začátek školního roku společně 

pro 6. a 1. ročníky, odvedení prvňáčků do jejich učeben

Vedení školy, TU prvních a devátých tříd, vychovatelky, 

správce budovy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.03.02                                        

¨¨   Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé prvních ročníků a třídní učitelé šestých 

ročníků.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                  

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Kladné hodnocení veřejnosti, prezentace akce na webu školy



TU ve spolupráci s HC Most, Mgr. Jandera

Také viz cíl sportovní zaměření školyDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Výroba masek. Provedení netradiční Mikulášské nadílky na 

ledě. Prezentace na webu školy, nástěnka

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Prosinec (začátek měsíce)

Masky–vlast.droje dětí, branky, puky, hokejky, 

kužele–vybavení zim. haly. Odměny za masky-nadílka

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Budování dobrých vztahů mezi staršími a mladšími žáky

Prostřednictvím tohoto opatření chceme podpořit rozvoj 

pozitivních kamarádských vztahů mezi staršími a mladšími 

žáky školy. Chceme podpořit spolupráci ..

Mikulášská na ledě. Hokej. oddíly předvedou jízdu v 

maskách na ledě a pomáhají při organizaci soutěží pro 

žáky 1. stupně. Seznámení nesport. tříd s netradičním 

prostředím.

TU, trenéři hokeje, Mgr. Jandera. Žáci z hokejových oddílů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.03.03                                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Květen-červen

Sportovní náčiní a pomůcky, spotřební papírenský materiál, 

časoměřiče atd.

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Budování dobrých vztahů mezi staršími a mladšími žáky

Prostřednictvím tohoto opatření chceme podpořit rozvoj 

pozitivních kamarádských vztahů mezi staršími a mladšími 

žáky školy. Chceme podpořit spolupráci ..

Pořádání Dětského dne pro 1. stupeň žáky starších tříd – 

příprava soutěží, kontroly na stanovištích, předání 

odměn mladším dětem

TU, třídy vyššího stupně

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.03.04                                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé nižšího stupně ve spolupráci s učiteli druhého 

stupně

Také viz cíl sportovní zaměření školyDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Provedení dětského dne, prezentace na webu školy, kladné 

odezvy dětí, hodnocení tř. učitelů na MS, PR



Učitelé HV ve spolupráci s třídními učiteli

Také viz cíl sportovní zaměření školyDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Realizace aktivity. Prezentace na webu školy, nástěnka

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Květen, jedno slunečné dopoledne rozsah 60´ minut

Ozvučení - kombo, kytary, zpěvníčky – kopír. texty, sady 

perkusí, orffov.nástroje. Využití kruh. atria školy

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Budování dobrých vztahů mezi staršími a mladšími žáky

Prostřednictvím tohoto opatření chceme podpořit rozvoj 

pozitivních kamarádských vztahů mezi staršími a mladšími 

žáky školy. Chceme podpořit spolupráci ..

Májové zpívání s kytarou – společné setkání žáků obou 

stupňů při společné aktivitě

Učitelé HV

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.03.05                                                    

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.05



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.04 - AKTIVITA 05.04.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Během měsíce září, října – plánování aktivit na školní rok

Tabule, fixy

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Zapojení žáků 2. stupně ZŠ do výběru a plánování aktivit 

pro žáky 1. stupně

Prostřednictvím tohoto opatření chceme u žáků 2. stupně ZŠ 

utvářet pocit spoluzodpovědnosti za to, jaké je klima školy, 

vytvářet u nich kompetence k..

Rozhovory se žáky 2. stupně v hodinách rodinné a 

občanské výchovy, případně v hodinách společensko -

vědního semináře – výběr a plánování aktivit pro žáky 1. 

stupně

Učitelé RV, OV, SVS, žáci školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                             

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.04.01                                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Za kontrolu odpovídá třídní učitel, včetně učitelů RV, OV, 

SVS.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Schůzka učitelů 1. a 2. stupně – zapsáno v plánu činnosti 

daného měsíce 

2. Žáci vytvoří seznam vhodných aktivit

a připraví seznam pomůcek



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.04 - AKTIVITA 05.04.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Aktivita má návaznost na rozhovory se žáky 2. stupně 

(aktivita 05.04.01).

Sportovní areál, sportovní vybavení, zdravotnické vybavení

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Zapojení žáků 2. stupně ZŠ do výběru a plánování aktivit 

pro žáky 1. stupně

Prostřednictvím tohoto opatření chceme u žáků 2. stupně ZŠ 

utvářet pocit spoluzodpovědnosti za to, jaké je klima školy, 

vytvářet u nich kompetence k..

Uspořádání dětského dne

Žáci 1. a 2. stupně, třídní i netřídní učitelé 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                             

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.04.02                                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Soutěže družstev 1. stupně

2. Vytvoření tabule s hodnocením družstev

3. Závěrečné vyhodnocení družstev

4. Posezení se žáky 2. stupně

5. Fotodokumentace



Třídní učitelé, výchovný poradce, učitelé

Na akci se žáci budou připravovat v rámci hudebního 

kroužku. Zde budou celoročně spolupracovat žáci 1. a 2. 

stupně

Další případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                            

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Hudební představení žáků 1. a 2. Stupně v kinosále školy; 

Krátký film; Fotodokumentace.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Aktivita má návaznost na rozhovory se žáky 2. stupně 

(aktivita 05.04.01). Předvánoční týden.

Kinosál školy, karaoke, promítací plátno, finance na tisk 

pozvánek

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Zapojení žáků 2. stupně ZŠ do výběru a plánování aktivit 

pro žáky 1. stupně

Prostřednictvím tohoto opatření chceme u žáků 2. stupně ZŠ 

utvářet pocit spoluzodpovědnosti za to, jaké je klima školy, 

vytvářet u nich kompetence k..

Hudební večer 

Žáci 1. a 2. stupně, třídní i netřídní učitelé 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                             

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.04.03                                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.04 - AKTIVITA 05.04.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.04 - AKTIVITA 05.04.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Duben – 3 setkání

Zdravotnické pomůcky, odborná literatura, naučný film

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Zapojení žáků 2. stupně ZŠ do výběru a plánování aktivit 

pro žáky 1. stupně

Prostřednictvím tohoto opatření chceme u žáků 2. stupně ZŠ 

utvářet pocit spoluzodpovědnosti za to, jaké je klima školy, 

vytvářet u nich kompetence k..

Školení žáků 2. stupně v oblasti první pomoci

Ředitelka ČČK, třídní učitel, žáci vyšších ročníků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                             

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.04.04                                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitel, výchovný poradce

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                          

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Vytvoření krátkého videofilmu



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 05
Vytvářet bezpečné prostředí ve škole a podpořit 

vytváření bezpečného a pozitivního klimatu školy 

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.04 - AKTIVITA 05.04.05

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Květen - 2 setkání

Zdravotnické pomůcky, odborná literatura, naučný film

Jedním ze základů inkluzivního prostředí školy je pocit 

bezpečí všech účastníků vzdělávání a pozitivní a bezpečné 

klima celé školy. Prostřednictvím naplňování výše 

uvedeného cíle chceme přispět k upevnění pocitu 

bezpečnosti v prostorách školy …

Zapojení žáků 2. stupně ZŠ do výběru a plánování aktivit 

pro žáky 1. stupně

Prostřednictvím tohoto opatření chceme u žáků 2. stupně ZŠ 

utvářet pocit spoluzodpovědnosti za to, jaké je klima školy, 

vytvářet u nich kompetence k..

Žáci 2. stupně učí mladší žáky první pomoc

Učitelé, žáci 1. a 2. stupně, ředitelka ČCK

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                             

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.04.05                                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Třídní učitelé, výchovný poradce, ředitelka ČČK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Fotodokumentace;Praktické provedení první pomoci, 

vyplnění krátkého testu; Článek do školního časopisu



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 06 - Zvýšit respekt směrem ke všem zaměstnancům školy   

 

Charakteristika cíle 

Charakteristickým rysem inkluzivní školy je prostředí vzájemného respektu mezi všemi členy 

školní komunity, a to včetně nepedagogických pracovníků. Chceme proto žákům prezentovat, že 

rovněž tito pracovníci jsou pro chod školy velmi důležití, pomáhají vytvářet její dobré zázemí a 

klima a jejich práce není vždy plně doceňována. Během školních akcí proto chceme zapojit 

nepedagogické pracovníky do činností žáků, kde učitelé mimo jiné budou žákům příkladem v 

komunikaci s ostatními zaměstnanci školy. Naším cílem je, aby se žáci ke všem zaměstnancům 

školy chovali s respektem a vážili si jejich práce. 

  

 

OPATŘENÍ 06.01 - Začleňování nepedagogických pracovníků do širších aktivit školy  

                                         a vytváření příležitostí, kdy žáci mohou prostřednictvím netradičních   

                                         aktivit získávat zkušenosti od nepedagogických pracovníků školy  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím zapojení nepedagogických pracovníků školy do aktivit ve školách i ve třídách 

(besedy, zapojení do pracovních činností, podobně jako do dozorů, odpoledních aktivit apod.) žáci 

získají povědomí o jejich práci a zkušenostech, které jim mohou být předány. Rovněž si 

prožitkovou formou mohou vyzkoušet náročnost profese nepedagogických pracovníků v rámci 

pracovních činností. Pedagogové v průběhu těchto aktivit mohou osobním příkladem prohlubovat 

úctu a respekt ke všem zaměstnancům školy.  

 



Za kontrolu odpovídá třídní učitel dané třídy

Nejsou, je možné udělat besedu s jakýmkoliv správním 

zaměstnancem.
Další případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Seznámení žáků s nepedag.pracovníky (zejm. uklízečka – 

určena pro kaž. třídu, školník, hospodářka školy a kuchařky) 

na začátku škol. roku.2. Sebereflexe žáků: projekt „Co pro 

mě nepedag.pracovník dělá“ „Čím mi usnadňuje působení na 

škole“ „Ovlivnil mě pro život“, diskuse k daným tématům v 

hodinách slohu, rodinné a občan.výchovy.3. Zakomponování 

aktivity do Plánu činnosti daného měsíce 4. Spolupráci mezi 

učiteli a nepedag.pracovníky zajistí vedení školy na poradě 

vedení.5. Žáci napíší článek na web. stránky školy, do 

škol.časopisu, fotodokumentace.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Několikrát za rok, na základě vybraných aktivit a vhodných 

časů pro každého zainteres.zaměstnance.

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Charakteristickým rysem inkluzivní školy je prostředí 

vzájemného respektu mezi všemi členy školní komunity, a to 

včetně nepedagogických pracovníků. Chceme proto žákům 

prezentovat, že rovněž tito pracovníci jsou pro chod školy 

velmi důležití, ..

Začleňování nepedagogických pracovníků do širších 

aktivit školy a vytváření příležitostí, kdy žáci mohou 

prostřednictvím netradičních aktivit získávat zkušenosti 

od nepedagogických pracovníků školy.

pracovníků školy do aktivit ve školách i ve třídách (besedy, 

zapojení do pracovních činností, podobně jako do dozorů, 

odpoledních aktivit apod.) žáci získají povědomí o jejich 

práci a zkušenostech, ..

Zapojení nepedagogických pracovníků do aktivit 

realizovaných ve škole a ve třídách

Učitelé, žáci školy, nepedagogičtí zaměstnanci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.01.01                                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 06 Zvýšit respekt směrem ke všem zaměstnancům školy  

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.01



Učitel praktických činností v 9. ročníku

Nejsou
Další případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Vypracování zdravého jídelníčku. 2. Diskuse nad 

sestaveným jídelníčkem se zástupcem školní jídelny. 3. 

Sestavený jídelníček bude prezentován na webových 

stránkách školy.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

2x setkání na konci pololetí(žáci už mají nějaké informace z 

praktických činností)

Počítačová učebna, odborná literatura o zdravé výživě

Charakteristickým rysem inkluzivní školy je prostředí 

vzájemného respektu mezi všemi členy školní komunity, a to 

včetně nepedagogických pracovníků. Chceme proto žákům 

prezentovat, že rovněž tito pracovníci jsou pro chod školy 

velmi důležití, ..

Začleňování nepedagogických pracovníků do širších 

aktivit školy a vytváření příležitostí, kdy žáci mohou 

prostřednictvím netradičních aktivit získávat zkušenosti 

od nepedagogických pracovníků školy.

pracovníků školy do aktivit ve školách i ve třídách (besedy, 

zapojení do pracovních činností, podobně jako do dozorů, 

odpoledních aktivit apod.) žáci získají povědomí o jejich 

práci a zkušenostech, ..

Beseda se zaměstnancem školní jídelny

Žáci 9. ročníků a učitelé praktických činností, popř. ve 

spolupráci s třídními učiteli daných tříd, zaměstnanec školní 

jídelny

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.01.02                                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 06 Zvýšit respekt směrem ke všem zaměstnancům školy  

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.02



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 07 - Zvýšit zapojení rodičů do života školy a zvýšit informovanost rodičů  

                  o dění ve škole  

 

Charakteristika cíle 

Jedním z důležitých rysů inkluzivní školy je její otevřenost směrem k rodičům i širší veřejnosti. 

Rodiče považujeme za přirozené partnery ve výchově a vzdělávání dětí a rádi bychom je ještě více 

zapojili do života školy a poskytli možnost se různými formami seznamovat s děním ve škole. 

Předpokládáme, že uvedené kroky rovněž usnadní následný kontakt s rodiči a umožní navazovat 

přátelský spolupracující kontakt, případně motivuje rodiče k podpoře školy. 

  

 

OPATŘENÍ 07.01 - Zapojit pedagogické i nepedagogické pracovníky a rodiče do realizace  

                                    školních akcí  

 

Charakteristika opatření 

Naším cílem je nabídnout rodičům širší spektrum akcí pořádaných škol, jichž se mohou zúčastnit 

společně se svými dětmi. Prostřednictvím zapojení pedagogických i nepedagogických pracovníků, 

rodičů a potažmo i dětí do příprav i realizace akcí, zajištění technického zázemí, utváření obsahové 

náplně akce apod., chceme posilovat pozitivní vztahy v rámci školní komunity. Akce budou 

plánovány tak, aby se jich mohly zúčastnit děti a rodiče bez ohledu na sociální zázemí. 

  

 

OPATŘENÍ 07.02 - Prezentace na stránkách školy, informační letáčky, reklama v mediích  

                                    (Mostecký deník) a snaha o zajištění sponzoringu  

 

Charakteristika opatření 

Již v současné době je kontakt s rodiči zabezpečován prostřednictvím dílčích akcí ve škole a 

webových stránek. Tyto komunikační kanály bychom chtěli rozšířit o další možnosti, zejména 

směrem k rodičům, kteří nevyužívají hojně internet nebo preferují jinou formu předávání informací. 

O chystaných i realizovaných akcích chceme informovat rodiče i širší veřejnost také 

prostřednictvím výroby informačních letáků a informací v médií. Do přípravy informačních letáků a 

zpráv chceme rovněž zapojit žáky. V neposlední řadě bychom rádi oslovili rodiče i veřejnost s 

žádostí o případný sponzoring konkrétní akce. Získané prostředky zabezpečí, že se akcí bude moci 

zúčastnit co nejširší okruh žáků a rodičů. Chceme rovněž efektivně propagovat inkluzivní zaměření 

naší školy a její otevřenost pro všechny žáky. 

  

 



Učitelé zajišťující danou aktivitu, vedení školy.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                         

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Realizace akce. Kladné odezvy dětí, rodičů a 

veřejnosti.Dotazník na konci školního roku, který vyplňují 

rodiče na poslední třídní schůzce. Výroční zpráva, TK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Každý rok v druhé polovině prosince nebo před 

Velikonocemi. V odpoledních hodinách od 16-19 hodin

Finan. prostředky zajistí z části škola (sponzor. dar rodičů  a 

z části rodiče (formou vstupného na akci). Materiál. 

vybavení mohou zajistit rodiče dle  možností nebo formou 

sponzor. daru (dodají materiál) a škola.

Jedním z důležitých rysů inkluzivní školy je její otevřenost 

směrem k rodičům i širší veřejnosti. Rodiče považujeme za 

přirozené partnery ve výchově a vzdělávání dětí a rádi 

bychom je ještě více zapojili do života školy a poskytli 

možnost se různými …

Zapojit pedagogické i nepedagogické pracovníky a rodiče 

do realizace školních akcí

Naším cílem je nabídnout rodičům širší spektrum akcí 

pořádaných škol, jichž se mohou zúčastnit společně se 

svými dětmi. Prostřednictvím zapojení pedagogických i 

nepedagogických pracovníků, rodičů a potažmo.. 

Vánoční nebo velikonoční dílna

Vyučující I. a II. stupně, žáci, rodiče žáků, úklidový 

personál, správní zaměstnanci – zabezpečení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                           

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.01.01                                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 07
Zvýšit zapojení rodičů do života školy a zvýšit 

informovanost rodičů o dění ve škole

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.01



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

Třídní učitelé organizující danou aktivitu

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Realizace akce. Kladné odezvy dětí, rodičů a 

veřejnosti.Dotazník na konci školního roku, který vyplňují 

rodiče na poslední třídní schůzce.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Každý rok v druhé polovině října. V odpoledních hodinách 

od 16-19 hodin.

Finanční prostředky zajistí z části škola (sponzorský dar 

rodičů  a z části rodiče (formou vstupného na akci). 

Materiální vybavení (dýně, svíčky…) zajistí rodiče.

Jedním z důležitých rysů inkluzivní školy je její otevřenost 

směrem k rodičům i širší veřejnosti. Rodiče považujeme za 

přirozené partnery ve výchově a vzdělávání dětí a rádi 

bychom je ještě více zapojili do života školy a poskytli 

možnost se různými …

Zapojit pedagogické i nepedagogické pracovníky a rodiče 

do realizace školních akcí

Naším cílem je nabídnout rodičům širší spektrum akcí 

pořádaných škol, jichž se mohou zúčastnit společně se 

svými dětmi. Prostřednictvím zapojení pedagogických i 

nepedagogických pracovníků, rodičů a potažmo.. 

Halloween  - vydlabávání dýní. Soutěž o nejnápaditější 

dýni, společné rozsvícení dýní na terase školy

Třídní učitelé a učitelé výtvarné výchovy, žáci, rodiče žáků, 

úklidový personál, správní zaměstnanci – zabezpečení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                           

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.01.02                                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 07
Zvýšit zapojení rodičů do života školy a zvýšit 

informovanost rodičů o dění ve škole

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.02



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

Vedení školy, vedoucí MS a PK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Realizace akce. Kladné odezvy dětí, rodičů a e. 

veřejnosti.Dotazník na konci školního roku, který vyplňují 

rodiče na poslední třídní schůzce.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Každý rok v druhé polovině června V odpoledních hodinách 

od 16-19 hodin

Finanční prostředky zajistí z části škola a z části rodiče 

(formou vstupného na akci), správní zaměstnanci zajistí - 

zabezpečení školy, ozvučení, zajištění pitného režimu, 

technického zázemí, příprava ohniště

Jedním z důležitých rysů inkluzivní školy je její otevřenost 

směrem k rodičům i širší veřejnosti. Rodiče považujeme za 

přirozené partnery ve výchově a vzdělávání dětí a rádi 

bychom je ještě více zapojili do života školy a poskytli 

možnost se různými …

Zapojit pedagogické i nepedagogické pracovníky a rodiče 

do realizace školních akcí

Naším cílem je nabídnout rodičům širší spektrum akcí 

pořádaných škol, jichž se mohou zúčastnit společně se 

svými dětmi. Prostřednictvím zapojení pedagogických i 

nepedagogických pracovníků, rodičů a potažmo.. 

Sportování s rodiči zakončené táborákem 

Vyučující I. a II. stupně (HV, TV-zajistí náčiní), žáci, rodiče 

žáků, správní zaměstnanci 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.01.03                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 07
Zvýšit zapojení rodičů do života školy a zvýšit 

informovanost rodičů o dění ve škole

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.03



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

Učitelé zajišťující danou aktivitu

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Realizace akce. Kladné odezvy dětí, rodičů a veřejnosti. 

Dotazník na konci školního roku, který vyplňují rodiče na 

poslední třídní schůzce

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Každý rok v druhé polovině března V odpoledních hodinách 

od 16-19 hodin

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Jedním z důležitých rysů inkluzivní školy je její otevřenost 

směrem k rodičům i širší veřejnosti. Rodiče považujeme za 

přirozené partnery ve výchově a vzdělávání dětí a rádi 

bychom je ještě více zapojili do života školy a poskytli 

možnost se různými …

Zapojit pedagogické i nepedagogické pracovníky a rodiče 

do realizace školních akcí

Naším cílem je nabídnout rodičům širší spektrum akcí 

pořádaných škol, jichž se mohou zúčastnit společně se 

svými dětmi. Prostřednictvím zapojení pedagogických i 

nepedagogických pracovníků, rodičů a potažmo.. 

Sportování s rodiči na ledové ploše

Vyučující I. a II. stupně, žáci, rodiče žáků, správní 

zaměstnanci zimního stadionu, trenéři 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                            

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.01.04                                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 07
Zvýšit zapojení rodičů do života školy a zvýšit 

informovanost rodičů o dění ve škole

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.04



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

Učitelé VV

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Účast dětí, rodičů a široké veřejnosti na akcích

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Vždy měsíc před každou akcí

Materiální vybavení zajistí škola 

Jedním z důležitých rysů inkluzivní školy je její otevřenost 

směrem k rodičům i širší veřejnosti. Rodiče považujeme za 

přirozené partnery ve výchově a vzdělávání dětí a rádi 

bychom je ještě více zapojili do života školy a poskytli 

možnost se různými …

Prezentace na stránkách školy, informační letáčky, 

reklama v mediích (Mostecký deník) a snaha o zajištění 

sponzoringu

Již v současné době je kontakt s rodiči zabezpečován 

prostřednictvím dílčích akcí ve škole a webových stránek. 

Tyto komunikační kanály bychom chtěli rozšířit o další 

možnosti, zejména směrem …

Výroba letáků a plakátů

Vyučující I. a II. stupně, učitelé výtvarné výchovy, žáci I. a 

II. stupně

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                             

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.02.01                                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 07
Zvýšit zapojení rodičů do života školy a zvýšit 

informovanost rodičů o dění ve škole

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.01



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

Učitelé jednotlivých aktivit

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                              

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Účast dětí, rodičů a široké veřejnosti na akcích

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Vždy 14 dní před každou akcí

Texty jako poutače, reklama – předat správci webových 

stránek, fotodokumentace

Jedním z důležitých rysů inkluzivní školy je její otevřenost 

směrem k rodičům i širší veřejnosti. Rodiče považujeme za 

přirozené partnery ve výchově a vzdělávání dětí a rádi 

bychom je ještě více zapojili do života školy a poskytli 

možnost se různými …

Prezentace na stránkách školy, informační letáčky, 

reklama v mediích (Mostecký deník) a snaha o zajištění 

sponzoringu

Již v současné době je kontakt s rodiči zabezpečován 

prostřednictvím dílčích akcí ve škole a webových stránek. 

Tyto komunikační kanály bychom chtěli rozšířit o další 

možnosti, zejména směrem …

Prezentace akcí na stránkách školy

Správní zaměstnanec – správce webových stránek

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.02.02                                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 07
Zvýšit zapojení rodičů do života školy a zvýšit 

informovanost rodičů o dění ve škole

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.02



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

Učitelé 

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Kladné odezvy dětí, rodičů a veřejnosti

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Vždy po každé akci

Fotoaparát, články hodnotící akci, fotodokumentace

Jedním z důležitých rysů inkluzivní školy je její otevřenost 

směrem k rodičům i širší veřejnosti. Rodiče považujeme za 

přirozené partnery ve výchově a vzdělávání dětí a rádi 

bychom je ještě více zapojili do života školy a poskytli 

možnost se různými …

Prezentace na stránkách školy, informační letáčky, 

reklama v mediích (Mostecký deník) a snaha o zajištění 

sponzoringu

Již v současné době je kontakt s rodiči zabezpečován 

prostřednictvím dílčích akcí ve škole a webových stránek. 

Tyto komunikační kanály bychom chtěli rozšířit o další 

možnosti, zejména směrem …

Vyhodnocení akcí a prezentace na stránkách školy

Správní zaměstnanec – správce webových stránek, učitelé a 

žáci (zajištění článků a fotografií)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.02.03                                                       

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 07
Zvýšit zapojení rodičů do života školy a zvýšit 

informovanost rodičů o dění ve škole

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.03



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

Ředitel školy přepošle do daných médií.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Kladné odezvy dětí, rodičů a veřejnosti

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Vždy po každé akci předají učitelé řediteli školy skrze  e-

mailu písem.formou informaci o dané aktivitě

Připravené články s fotodokumentací

Jedním z důležitých rysů inkluzivní školy je její otevřenost 

směrem k rodičům i širší veřejnosti. Rodiče považujeme za 

přirozené partnery ve výchově a vzdělávání dětí a rádi 

bychom je ještě více zapojili do života školy a poskytli 

možnost se různými …

Prezentace na stránkách školy, informační letáčky, 

reklama v mediích (Mostecký deník) a snaha o zajištění 

sponzoringu

Již v současné době je kontakt s rodiči zabezpečován 

prostřednictvím dílčích akcí ve škole a webových stránek. 

Tyto komunikační kanály bychom chtěli rozšířit o další 

možnosti, zejména směrem …

Prezentace školy v mediích (Deník Mostecka, Mostecké 

listy)

Vedení školy, učitelé a žáci (zajištění článků a fotografií)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.02.04                                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 07
Zvýšit zapojení rodičů do života školy a zvýšit 

informovanost rodičů o dění ve škole

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.04



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

  

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Navýšení finančních prostředků na realizaci akcí

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Vždy na zahajovací TS a průběžně během roku

Realizace nevyžaduje žádné náklady ani vybavení

Jedním z důležitých rysů inkluzivní školy je její otevřenost 

směrem k rodičům i širší veřejnosti. Rodiče považujeme za 

přirozené partnery ve výchově a vzdělávání dětí a rádi 

bychom je ještě více zapojili do života školy a poskytli 

možnost se různými …

Prezentace na stránkách školy, informační letáčky, 

reklama v mediích (Mostecký deník) a snaha o zajištění 

sponzoringu

Již v současné době je kontakt s rodiči zabezpečován 

prostřednictvím dílčích akcí ve škole a webových stránek. 

Tyto komunikační kanály bychom chtěli rozšířit o další 

možnosti, zejména směrem …

Zajištění sponzorských darů od rodičovské veřejnosti

Vedení školy a třídní učitelé, kteří osloví rodičovskou a 

případně i širší veřejnost

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.02.05                                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 07
Zvýšit zapojení rodičů do života školy a zvýšit 

informovanost rodičů o dění ve škole

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.05



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 08 - Realizovat pravidelné a kvalitně vedené třídnické hodiny  

 

Charakteristika cíle 

Zavedením pravidelných třídnických hodin do vyučování chceme dosáhnout lepší komunikace mezi 

pedagogem a mezi žáky, zlepšení klimatu tříd a nastavení kultivovaných projevů mezi žáky. 

Prostřednictvím třídnických hodin rovněž chceme předcházet vzniku případných konfliktů v rámci 

třídních kolektivů a naopak, vytvářet klima, v němž bude důležitý vzájemný respekt, tolerance, 

podpora a kamarádství. 

  

 

OPATŘENÍ 08.01 - Zakomponování třídnických hodin do krátkodobého plánování školy  

                                       a zařazení třídnických hodin do kontrolního systému školy  

 

Charakteristika opatření 

V rámci realizace daného opatření dojde k seznámení členů pedagogického sboru s požadavky na 

vedení třídnických hodin a jejich rámcovou obsahovou náplň. Kvalitně vedené pravidelné třídnické 

hodiny přispějí k formování kolektivů tříd a zlepšení jejich klimatu a vztahů mezi žáky.  

  

 

OPATŘENÍ 08.02 - Příprava pedagogických pracovníků na roli třídního učitele a zvládnutí    

                                    vedení třídnických hodin  

 

Charakteristika opatření 

Bude realizována série školení, která povede k rozvoji pedagogických a diagnostických kompetencí 

učitelů, důležitých pro naplnění role třídního učitele, zejména v oblasti vedení třídnických hodin, 

ovlivňování skupinové dynamiky, budování pozitivního a podpůrného klimatu třídy apod. 

 

 

OPATŘENÍ 08.03 - Ověření správnosti postupů třídních učitelů při realizaci třídnických  

                                    hodin – supervize pro pedagogy  

 

Charakteristika opatření 

Na základě jednotlivých setkání třídních učitelů s nezávislým supervizorem učitelé získají odbornou 

zpětnou vazbu, budou si moci ověřovat vhodnost postupů při realizaci třídnických hodin.  

 



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

Třídní učitelé

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

V plánu kontrolní činnosti školy pro daný školní rok, zápisy 

v TK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 08.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Zavedením pravidelných třídnických hodin do vyučování 

chceme dosáhnout lepší komunikace mezi pedagogem a 

mezi žáky, zlepšení klimatu tříd a nastavení kultivovaných 

projevů mezi žáky. Prostřednictvím třídnických hodin 

rovněž…

Zakomponování třídnických hodin do krátkodobého 

plánování školy a zařazení třídnických hodin do 

kontrolního systému školy

V rámci realizace daného opatření dojde k seznámení členů 

pedagogického sboru s požadavky na vedení třídnických 

hodin a jejich rámcovou obsahovou náplň.. 

Naplánování konání třídnických hodin v průběhu roku

Vedení školy ve spolupráci s třídními učiteli

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 08.01.01                                          

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 08
Realizovat pravidelné a kvalitně vedené třídnické 

hodiny

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.01



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

Pomocí dotazník. šetření bude provedena zpět. vazba ze 

strany žáků, tak ze strany pedagog. pracovníků.  Za 

třídnic.hodinu zodpovídá proškolení třídní učitel.

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Záznam o konání třídnické hodiny v třídní knize.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 08.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Pravidelně jednou za týden

Učebna kmenové třídy.Kancelářské potřeby (barvy, tužky, 

papíry, relaxační pomůcky).

Zavedením pravidelných třídnických hodin do vyučování 

chceme dosáhnout lepší komunikace mezi pedagogem a 

mezi žáky, zlepšení klimatu tříd a nastavení kultivovaných 

projevů mezi žáky. Prostřednictvím třídnických hodin 

rovněž…

Zakomponování třídnických hodin do krátkodobého 

plánování školy a zařazení třídnických hodin do 

kontrolního systému školy

V rámci realizace daného opatření dojde k seznámení členů 

pedagogického sboru s požadavky na vedení třídnických 

hodin a jejich rámcovou obsahovou náplň.. 

Realizace třídnických hodin

Třídní učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 08.01.02                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 08
Realizovat pravidelné a kvalitně vedené třídnické 

hodiny

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.02



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

Lektor a vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Jednotlivci - doklad o absolvování školení (Osvědčení o 

absolvování školení, včetně předložené prezenč.listiny)

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 08.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Semináře se uskuteční dle potřeby v rámci přípravného 

týdne, případně v době vedlejších prázdnin.

Fin. prostředky použitelné v rámci DVVP. Při účasti tříd. 

učitelů na školení pořádané jinou institucí mimo školu 

(cestovné, stravné, účast. poplatek apod.) Zajištění školení v 

organizaci (učebny, náklady se zajištěním lektora apod.) 

Zavedením pravidelných třídnických hodin do vyučování 

chceme dosáhnout lepší komunikace mezi pedagogem a 

mezi žáky, zlepšení klimatu tříd a nastavení kultivovaných 

projevů mezi žáky. Prostřednictvím třídnických hodin 

rovněž…

Příprava pedagogických pracovníků na roli třídního 

učitele a zvládnutí vedení třídnických hodin

Bude realizována série školení, která povede k rozvoji 

pedagogických a diagnostických kompetencí učitelů, 

důležitých pro naplnění role třídního učitele, zejména v 

oblasti vedení třídnických hodin, ovlivňování..

Vstupní proškolení a periodické školení třídních učitelů k 

obsahu a konání třídnických hodin

Realizaci bude provádět odborné školské zařízení zabývající 

se obsahem třídnických hodin.Na realizaci se bude podílet 

vedení školy a učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 08.02.01                                          

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 08
Realizovat pravidelné a kvalitně vedené třídnické 

hodiny

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.01



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 08
Realizovat pravidelné a kvalitně vedené třídnické 

hodiny

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 08.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

1x za pololetí periodické opakování

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Zavedením pravidelných třídnických hodin do vyučování 

chceme dosáhnout lepší komunikace mezi pedagogem a 

mezi žáky, zlepšení klimatu tříd a nastavení kultivovaných 

projevů mezi žáky. Prostřednictvím třídnických hodin 

rovněž…

Příprava pedagogických pracovníků na roli třídního 

učitele a zvládnutí vedení třídnických hodin

Bude realizována série školení, která povede k rozvoji 

pedagogických a diagnostických kompetencí učitelů, 

důležitých pro naplnění role třídního učitele, zejména v 

oblasti vedení třídnických hodin, ovlivňování..

Sdílení příkladů dobré praxe v oblasti práce se třídou

Výměna zkušeností pedagogických pracovníků v rámci 

jednotlivých stupňů. Schůzka za účasti třídního učitele, 

dalších třídních učitelů delegovaných vedením školy a 

vyučujících pro řešení problému kolektivu (třídy).

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 08.02.02                                        

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, vyslaný učitel

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                         

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

písemné vyhodnocení a doporučení pro řešení.



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 08
Realizovat pravidelné a kvalitně vedené třídnické 

hodiny

CÍL08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 08.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Čtvrtletně se setkají třídní učitelé a bude provedena 

supervize třídnických hodin. Rozbor kladných a záporných 

aktivit na třídnických hodinách

Materiální vybavení – učebnu

Finanční prostředky na supervizora

Zavedením pravidelných třídnických hodin do vyučování 

chceme dosáhnout lepší komunikace mezi pedagogem a 

mezi žáky, zlepšení klimatu tříd a nastavení kultivovaných 

projevů mezi žáky. Prostřednictvím třídnických hodin 

rovněž…

Ověření správnosti postupů třídních učitelů při realizaci 

třídnických hodin

Na základě jednotlivých setkání třídních učitelů s 

nezávislým supervizorem učitelé získají odbornou zpětnou 

vazbu, budou si moci ověřovat vhodnost postupů při 

realizaci třídnických hodin. 

Supervize třídnických hodin nezávislým supervizorem

Supervizor se specializací na školní práci a třídní učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 08.03.01                                       

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Lektor – supervizor, vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpráva supervizora.



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 09 - Vytvořit síť partnerských subjektů spolupracujících se školou v oblasti   

                  vytváření inkluzivního prostředí a podpory žáků a jejich rodin  

 

Charakteristika cíle 

Inkluzivní škola by měla být schopna přispět ke snižování nebo dokonce eliminaci překážek, které 

žákům brání v zapojení a učení a naopak, maximálně naplňovat jejich vzdělávací potenciál. Ve 

snaze o naplnění tohoto cíle škola musí spolupracovat s institucemi, které svou činností mohou 

pomoci s uskutečněním uvedeného záměru. Cílem je, aby žák a rodiče dostali co nejvíce informací 

v případě, že jejich dítě potřebuje jakoukoli formu pomoci či podpory a pokud není v silách školy 

zabezpečit podporu, může být využito podpory poskytované jinými subjekty. Zajištění efektivní 

podpory vyžaduje silnou a rozmanitou partnerskou síť. 

  

 

OPATŘENÍ 09.01 - Zmapování sítě organizací v regionu zabývajících se problematikou  

                                    výchovy a vzdělávání žáků a poskytováním podpůrných služeb  

                                    dětem a navázání spolupráce  

 

Charakteristika opatření 

Zmapování sítě potencionálních nových partnerských subjektů je základem pro navázání spolupráce 

a budování partnerské sítě školy.  

  

 

OPATŘENÍ 09.02 - Potvrzení spolupráce se stávajícími organizacemi – nastavení podmínek  

                                    a možností další kooperace či zlepšení spolupráce v rámci partnerské sítě 

 

Charakteristika opatření 

S ohledem na změny v legislativě a v pokynech nadřízených orgánů jednotlivých organizací je 

nutné před zahájením školního roku vždy upřesnit pravidla spolupráce pro další období a hledat 

další možné prvky jejího zkvalitnění či prohloubení. 

  



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 09

Vytvořit síť partnerských subjektů spolupracujících 

se školou v oblasti vytváření inkluzivního prostředí 

a podpory žáků a jejich rodin

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden před začátkem školního roku popřípadě v 

průběhu hlavních prázdnin

K opatření jsou nutné běžné administrativní náklady (email, 

poštovné, telefon apod.). 

Inkluzivní škola by měla být schopna přispět ke snižování 

nebo dokonce eliminaci překážek, které žákům brání v 

zapojení a učení a naopak, maximálně naplňovat jejich 

vzdělávací potenciál. Ve snaze o naplnění tohoto cíle škola 

musí spolupracovat s institucemi, které svou činností mohou 

pomoci s uskutečněním uvedeného záměru

Zmapování sítě organizací v regionu zabývajících se 

problematikou výchovy a vzdělávání žáků a 

poskytováním podpůrných služeb dětem a navázání 

spolupráce.

Zmapování sítě potencionálních nových partnerských 

subjektů je základem pro navázání spolupráce a budování 

partnerské sítě školy.

Oslovení střediska komunitního plánování sociálních 

služeb – zmapování aktuální poskytovatelů relevantních 

služeb a aktivit využitelných při komplexní podpoře dětí 

s potřebou podpůrných opatření

Vedení školy ve spolupráci s výchovným poradcem. 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                             

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.01.01                                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, výchovný poradce školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpětná vazba na naše oslovení institucí



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 09

Vytvořit síť partnerských subjektů spolupracujících 

se školou v oblasti vytváření inkluzivního prostředí a 

podpory žáků a jejich rodin

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září v daném školním roce

K opatření jsou nutné běžné administrativní náklady (email, 

poštovné, telefon apod.).

Inkluzivní škola by měla být schopna přispět ke snižování 

nebo dokonce eliminaci překážek, které žákům brání v 

zapojení a učení a naopak, maximálně naplňovat jejich 

vzdělávací potenciál. Ve snaze o naplnění tohoto cíle škola 

musí spolupracovat s institucemi, které svou činností 

mohou pomoci s uskutečněním uvedeného záměru

Zmapování sítě organizací v regionu zabývajících se 

problematikou výchovy a vzdělávání žáků a 

poskytováním podpůrných služeb dětem a navázání 

spolupráce.

Zmapování sítě potencionálních nových partnerských 

subjektů je základem pro navázání spolupráce a budování 

partnerské sítě školy.

Oslovení a navázání spolupráce s novými partnerskými 

subjekty – rozšíření partnerské sítě školy

Vedení školy, výchovný poradce popřípadě metodik 

prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.01.02                                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Pověření pracovníci (výchovný poradce, metodik prevence, 

vedoucí školního klubu, vedoucí školní družiny apod.) 

budou informovat vedení školy na poradách, jakým 

způsobem dochází ke spolupráci a o jaké organizace se 

jedná

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Osobní jednání se zástupci daných organizací a ústní 

dohoda o předávání informací a vzájemné spolupráci. 

Výstupem bude vzájemná komunikace a spolupráce při 

řešení konkrétních žáků.   



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 09

Vytvořit síť partnerských subjektů spolupracujících 

se školou v oblasti vytváření inkluzivního prostředí 

a podpory žáků a jejich rodin

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Před oslovením organizací depistáž

K opatření jsou nutné běžné administrativní náklady (email, 

poštovné, telefon apod.).

Inkluzivní škola by měla být schopna přispět ke snižování 

nebo dokonce eliminaci překážek, které žákům brání v 

zapojení a učení a naopak, maximálně naplňovat jejich 

vzdělávací potenciál. Ve snaze o naplnění tohoto cíle škola 

musí spolupracovat s institucemi, které svou činností mohou 

pomoci s uskutečněním uvedeného záměru

Zmapování sítě organizací v regionu zabývajících se 

problematikou výchovy a vzdělávání žáků a 

poskytováním podpůrných služeb dětem a navázání 

spolupráce.

Zmapování sítě potencionálních nových partnerských 

subjektů je základem pro navázání spolupráce a budování 

partnerské sítě školy.

Depistáže na nově vzniklých organizacích – a vzájemná 

prezentace organizací

Vedení jednotlivých organizací

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.01.03                                          

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                            

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Uskutečněná depistáž



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 09

Vytvořit síť partnerských subjektů spolupracujících 

se školou v oblasti vytváření inkluzivního prostředí 

a podpory žáků a jejich rodin

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V rámci přípravy a zahájení školního roku

K opatření jsou nutné běžné administrativní náklady (email, 

poštovné, telefon apod.).

Inkluzivní škola by měla být schopna přispět ke snižování 

nebo dokonce eliminaci překážek, které žákům brání v 

zapojení a učení a naopak, maximálně naplňovat jejich 

vzdělávací potenciál. Ve snaze o naplnění tohoto cíle škola 

musí spolupracovat s institucemi, které svou činností mohou 

pomoci s uskutečněním uvedeného záměru

Potvrzení spolupráce se stávajícími organizacemi – 

nastavení podmínek a možností další kooperace či 

zlepšení spolupráce v rámci partnerské sítě

S ohledem na změny v legislativě a v pokynech nadřízených 

orgánů jednotlivých organizací je nutné před zahájením 

školního roku vždy upřesnit pravidla spolupráce pro další 

období a hledat další možné prvky jejího zkvalitnění či 

prohloubení.

Oslovení stávajících spolupracujících organizací

Vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.02.01                                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                    

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Informace z jednání na provozní poradě



Třídní učitelé organizující danou aktivitu

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Informace budou prezentovány na provozní poradě

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V rámci dohodnutých pravidel spolupráce

Realizace aktivity nevyžaduje žádné specifické vybavení či 

zdroje

Inkluzivní škola by měla být schopna přispět ke snižování 

nebo dokonce eliminaci překážek, které žákům brání v 

zapojení a učení a naopak, maximálně naplňovat jejich 

vzdělávací potenciál. Ve snaze o naplnění tohoto cíle škola 

musí spolupracovat s institucemi, které svou činností mohou 

pomoci s uskutečněním uvedeného záměru

Potvrzení spolupráce se stávajícími organizacemi – 

nastavení podmínek a možností další kooperace či 

zlepšení spolupráce v rámci partnerské sítě

S ohledem na změny v legislativě a v pokynech nadřízených 

orgánů jednotlivých organizací je nutné před zahájením 

školního roku vždy upřesnit pravidla spolupráce pro další 

období a hledat další možné prvky jejího zkvalitnění či 

prohloubení.

Pravidelná setkání a hodnocení spolupráce v rámci 

partnerské sítě

Vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.02.02                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 09

Vytvořit síť partnerských subjektů spolupracujících 

se školou v oblasti vytváření inkluzivního prostředí 

a podpory žáků a jejich rodin

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.02



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 10 - Zvýšit podíl využívání vyučovacích metod a organizačních forem   

                 výuky pro práci v heterogenních skupinách  

 

Charakteristika cíle 

Podpora uvedených vyučovacích metod a organizačních forem výuky je důležitým předpokladem 

pro možnost výraznější individualizace a diferenciace přístupu k naplňování potřeb a potenciálu 

všech žáků a vyžaduje také změnu v přístupu k hodnocení směrem k využívání formativního 

hodnocení. 

  

 

OPATŘENÍ 10.01 - Příprava pedagogů na změnu vyučovacích metod a organizačních  

                                    forem výuky  

 

Charakteristika opatření 

Chceme poskytnout pedagogům dostatek informací a podnětů pro postupné osvojování si nových 

vyučovacích metod a organizačních forem výuky a jejich zavádění do každodenní praxe. 

Prostřednictvím tohoto opatření chceme přispět k možnosti efektivnějšího naplňování potřeb všech 

dětí ve vyučování a podpořit tak jeden ze základních principů inkluzivní školy. 

  



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Plán vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění nových forem 

výuky

Osvědčení o účasti pedagogů na seminářích

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku dle nabídek vzdělávacích institucí

Finanční prostředky na kurzovné a dopravu

Podpora uvedených vyučovacích metod a organizačních 

forem výuky je důležitým předpokladem pro možnost 

výraznější individualizace a diferenciace přístupu k 

naplňování potřeb a potenciálu všech žáků a vyžaduje také 

změnu v přístupu k hodnocení směrem k využívání 

formativního hodnocení.

Příprava pedagogů na změnu vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky 

Chceme poskytnout pedagogům dostatek informací a 

podnětů pro postupné osvojování si nových vyučovacích 

metod a organizačních forem výuky a jejich zavádění do 

každodenní praxe. Prostřednictvím tohoto opatření chceme 

přispět k možnosti …

Zajištění vzdělávacích seminářů 

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.01.01                                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 10

Zvýšit podíl využívání vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky pro práci v 

heterogenních skupinách

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.01 - AKTIVITA 10.01.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přírůstky do učitelské knihovny

Přehled dostupné literatury ve škole 

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku 

Nabídky nakladatelství, vzdělávacích center, internetové 

materiály ke stažení

Finance na zakoupení literatury a tisk materiálů

Podpora uvedených vyučovacích metod a organizačních 

forem výuky je důležitým předpokladem pro možnost 

výraznější individualizace a diferenciace přístupu k 

naplňování potřeb a potenciálu všech žáků a vyžaduje také 

změnu v přístupu k hodnocení směrem k využívání 

formativního hodnocení.

Příprava pedagogů na změnu vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky 

Chceme poskytnout pedagogům dostatek informací a 

podnětů pro postupné osvojování si nových vyučovacích 

metod a organizačních forem výuky a jejich zavádění do 

každodenní praxe. Prostřednictvím tohoto opatření chceme 

přispět k možnosti …

Zajištění kvalitní odborné literatury a dalších 

informačních zdrojů pro učitele

Vedení školy, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.01.02                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 10

Zvýšit podíl využívání vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky pro práci v 

heterogenních skupinách

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.01 - AKTIVITA 10.01.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 10

Zvýšit podíl využívání vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky pro práci v 

heterogenních skupinách

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.01 - AKTIVITA 10.01.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku dle možností učitelů a školy

Realizace aktivity nevyžaduje specifické vybavení či zdroje

Podpora uvedených vyučovacích metod a organizačních 

forem výuky je důležitým předpokladem pro možnost 

výraznější individualizace a diferenciace přístupu k 

naplňování potřeb a potenciálu všech žáků a vyžaduje také 

změnu v přístupu k hodnocení směrem k využívání 

formativního hodnocení.

Příprava pedagogů na změnu vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky 

Chceme poskytnout pedagogům dostatek informací a 

podnětů pro postupné osvojování si nových vyučovacích 

metod a organizačních forem výuky a jejich zavádění do 

každodenní praxe. Prostřednictvím tohoto opatření chceme 

přispět k možnosti …

Využití ukázkových hodin u učitelů aplikujících uvedené 

metody a formy výuky (viz opatření 02.02)

Vedení školy, vedoucí metodických a předmětových 

sdružení, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.01.03                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace 

osoby kontrolující realizaci a výstupy 

aktivity

Zápisy z jednání v metodických a předmětových komisích



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 11 - Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání dětí s potřebou  

                 poskytování podpůrných opatření  

 

Charakteristika cíle 

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré 

praxe jsme se rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. Prostřednictvím naplnění tohoto 

cíle chceme zvýšit míru připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem speciálních 

vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou poskytování podpůrných opatření pro naplnění jejich 

vzdělávacího potenciálu. Chceme být co nejlépe připraveni na vzdělávání žáků s různými typy 

zdravotního postižení či znevýhodnění, dětí z různého sociálního zázemí či dětí s různými 

kulturním či jazykovým zázemím. 

  

 

OPATŘENÍ 11.01 - Vytvoření portfolií pro práci s dětmi s daným typem speciálních  

                                    vzdělávacích potřeb  

 

Charakteristika opatření 

Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným typem postižení nebo znevýhodnění 

(bez ohledu zda momentálně na škole je) bude připraveno základní portfolio obsahující zabezpečení 

výuky daného dítěte a potřebných podpůrných opatření – postup pro vedení školy, učitele a 

asistenty, návrh IVP  s vymezením možností zajištění pomůcek a speciálních učebních materiálů, 

databází subjektů, se kterými můžeme v dané oblasti poskytování podpůrných opatření 

spolupracovat apod.  

 

 

OPATŘENÍ 11.02 - Zajištění bezbariérovosti budovy školy  

 

Charakteristika opatření 

Budova školy není bezbariérová. Pro zajištění možnosti práce s dětmi s tělesným postižením 

chceme vytvořit bezbariérový přístup do školy a jednotlivých pater školní budovy. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 

OPATŘENÍ 11.03 - Zajištění asistentů pedagoga  

 

Charakteristika opatření 

Jedním z nejvýznamnějších podpůrných opatření umožňujících efektivní práci se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami je podpora ze strany asistenta pedagoga. Pro vytvoření 

inkluzivního prostředí školy chceme zajistit adekvátní počet asistentů pedagoga v závislosti na 

potřebách žáků. 

 

  

OPATŘENÍ 11.04 - Projektová činnost školy v oblasti inkluze  

 

Charakteristika opatření 

Vyhledáváním vhodných projektů, do kterých by se mohla škola zapojit, chceme přispět k vytváření 

inkluzivního prostředí.  

 

 

OPATŘENÍ 11.05 - Cílené doučování  

 

Charakteristika opatření 

Opatření je zaměřeno na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem formou skupinového nebo 

individuálního doučování tak, aby nevznikaly mezery v jejich znalostech. Opatření směřuje rovněž 

k podpoře dosažení lepších celkových vzdělávacích výsledků všech žáků.  

 

 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.01 - AKTIVITA 11.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Vytvoření portfolií pro práci s dětmi s daným typem 

speciálních vzdělávacích potřeb

Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným 

typem postižení nebo znevýhodnění (bez ohledu zda 

momentálně na škole je) bude připraveno základní 

portfolioobsahující zabezpečení výuky daného dítěte a 

potřebných podpůrných opatření ..

Specifikace požadavků na portfolia

(vytvoření přehledu možných speciálních vzdělávacích 

potřeb žáků)

Vedení školy, všichni učitelé, výchovný poradce, metodik 

prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.01.01                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvoření přehledu možných indikací vzdělávacích potřeb u 

žáků



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.01 - AKTIVITA 11.01.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Vytvoření portfolií pro práci s dětmi s daným typem 

speciálních vzdělávacích potřeb

Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným 

typem postižení nebo znevýhodnění (bez ohledu zda 

momentálně na škole je) bude připraveno základní 

portfolioobsahující zabezpečení výuky daného dítěte a 

potřebných podpůrných opatření ..

Rozpracování portfolií pro jednotlivé typy speciálních 

vzdělávacích potřeb

Vedení školy, učitelé, výchovný poradce, metodik prevence. 

Pro každou oblast bude určen tým 3-4  pedagogů, která se 

dané oblasti bude věnovat

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.01.02                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                    

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvoření týmů pro danou oblast SVP



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.01 - AKTIVITA 11.01.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Vytvoření portfolií pro práci s dětmi s daným typem 

speciálních vzdělávacích potřeb

Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným 

typem postižení nebo znevýhodnění (bez ohledu zda 

momentálně na škole je) bude připraveno základní 

portfolioobsahující zabezpečení výuky daného dítěte a 

potřebných podpůrných opatření ..

Vytvoření portfolií a seznámení pedagogů s jejich 

obsahem

Teamy učitelů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.01.03                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracovaná portfolia, pedagogové s nimi jsou prokazatelně 

seznámeni



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.02 - AKTIVITA 11.02.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Zajištění bezbariérovosti budovy školy

Budova školy není bezbariérová. Pro zajištění možnosti 

práce s dětmi s tělesným postižením chceme vytvořit 

bezbariérový přístup do školy a jednotlivých pater školní 

budovy.

Přehled možností řešení daného problému– vytipování 

variant společně s odborníky 

Vedení školy, zřizovatel – stavební odbor, odbor školství

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.02.01                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvoření přehledu možných řešení s finanční analýzou



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.02 - AKTIVITA 11.02.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Předložit zřizovateli variantu řešení s finanční kalkulací a 

požádat o souhlas s realizací a finanční příspěvek, 

eventuelně finančně krýt ze sponzorských darů

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Zajištění bezbariérovosti budovy školy

Budova školy není bezbariérová. Pro zajištění možnosti 

práce s dětmi s tělesným postižením chceme vytvořit 

bezbariérový přístup do školy a jednotlivých pater školní 

budovy.

Ţádost zřizovateli školy – o souhlas a finanční podporu 

řešení

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.02.02                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Návrh na jednání zastupitelstva a výsledek jednání



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.02 - AKTIVITA 11.02.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Letní prázdniny, doba mimo vyučování

Finanční zdroje obce nebo sponzorů

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Zajištění bezbariérovosti budovy školy

Budova školy není bezbariérová. Pro zajištění možnosti 

práce s dětmi s tělesným postižením chceme vytvořit 

bezbariérový přístup do školy a jednotlivých pater školní 

budovy.

Realizace opatření pro zajištění bezbariérovosti školy

Vedení školy 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.02.03                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy, zřizovatel

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zrealizované bezbariérové opatření, fotodokumentace před a 

po realizaci



Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Sestavení žádosti s odůvodněním potřebnosti pro zřizovatele 

a kraj

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Zajištění asistentů pedagoga

Jedním z nejvýznamnějších podpůrných opatření 

umožňujících efektivní práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami je podpora ze strany asistenta 

pedagoga. Pro vytvoření inkluzivního prostředí školy 

chceme zajistit adekvátní počet asistentů pedagoga v 

závislosti na potřebách žáků.

Vytvoření požadavku na zajištění asistentů pedagoga na 

základě analýzy potřeb žáků a pedagogů a doporučení 

školského poradenského zařízení

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.03.01                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                              

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zajištěné finanční prostředky

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Mzdové prostředky na asistenty – žádost na zřizovatele,kraj, 

vyhledávání možných projektů pro financování asistentů

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Zajištění asistentů pedagoga

Jedním z nejvýznamnějších podpůrných opatření 

umožňujících efektivní práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami je podpora ze strany asistenta 

pedagoga. Pro vytvoření inkluzivního prostředí školy 

chceme zajistit adekvátní počet asistentů pedagoga v 

závislosti na potřebách žáků.

Zajištění financí pro působení asistentů pedagoga ve 

škole

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.03.02                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Výběrové řízení na místo asistenta pedagoga

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Letní prázdniny, doba mimo vyučování

Inzeráty na webových stránkách a v tisku – nabídka práce 

asistenta pro žáky se zdravotním znevýhodněním a 

postižením

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Zajištění asistentů pedagoga

Jedním z nejvýznamnějších podpůrných opatření 

umožňujících efektivní práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami je podpora ze strany asistenta 

pedagoga. Pro vytvoření inkluzivního prostředí školy 

chceme zajistit adekvátní počet asistentů pedagoga v 

závislosti na potřebách žáků.

Obsazení pracovních pozic asistentů

Na začátku daného školního roku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.03.03                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Zajištění financí na zajištění kurzu pro asistenta, možno 

využít financí z Úřadu práce, požadavek na obec

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Zajištění asistentů pedagoga

Jedním z nejvýznamnějších podpůrných opatření 

umožňujících efektivní práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami je podpora ze strany …..

Zajištění rozvoje profesních kompetencí 

a dalšího vzdělávání pro asistenty

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.03.04                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Certifikáty o absolvování kurzu



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.04 - AKTIVITA 11.04.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Přehled portálů s možnými výzvami a projekty

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Projektová činnost školy v oblasti inkluze

Vyhledáváním vhodných projektů, do kterých by se mohla 

škola zapojit,chceme přispět k vytváření inkluzivního 

prostředí.

Vyhledávání vhodných výzev pro předkládání 

projektových žádostí

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.04.01                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Ředitel školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Sestavení projektových žádostí



Vedení školy

Vyhledávání možných probíhajících projektů jiných 

subjektů, do kterých bychom se mohli jako partnerská nebo 

spolupracující organizace zapojit

Další případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Smlouva o spolupráci v projektu

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Projektová činnost školy v oblasti inkluze

Vyhledáváním vhodných projektů, do kterých by se mohla 

škola zapojit,chceme přispět k vytváření inkluzivního 

prostředí.

Spoluúčast školy ve vhodných projektech – partnerství či 

spolupráce

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.04.02                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.04 - AKTIVITA 11.04.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.04 - AKTIVITA 11.04.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na konci školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Projektová činnost školy v oblasti inkluze

Vyhledáváním vhodných projektů, do kterých by se mohla 

škola zapojit,chceme přispět k vytváření inkluzivního 

prostředí.

Spoluúčast školy ve vhodných projektech – partnerství či 

spolupráce

Vedení školy, Rada školy, učitelé, zřizovatel

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.04.03                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, Rada školy, učitelé, zřizovatel

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Výstupy projektu, dotazníkové šetření, závěrečné zprávy



Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Přehled nabízených doučování

2. Třídní knihy skupinového doučování

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden v souvislosti s hotovým rozvrhem školy, 

kvůli časovým možnostem jednotlivých učitelů

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Cílené doučování

Opatření je zaměřeno na podpora žáků ohrožených školním 

neúspěchem formou skupinového nebo individuálního 

doučování tak, aby nevznikaly mezery v jejich znalostech. 

Opatření směřuje rovněž k podpoře dosažení lepších 

celkových vzdělávacích výsledků..

Vytvoření nabídky doučování v jednotlivých předmětech 

a ročnících

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí, jednotliví 

učitelé 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.05.01                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.05 - AKTIVITA 11.05.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Letáčky pro rodiče a žáky s časovým přehledem a 

personálním zabezpečením

2. Umístění letáčku na informační nástěnce a webových 

stránkách školy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Počátek září

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Cílené doučování

Opatření je zaměřeno na podpora žáků ohrožených školním 

neúspěchem formou skupinového nebo individuálního 

doučování tak, aby nevznikaly mezery v jejich znalostech. 

Opatření směřuje rovněž k podpoře dosažení lepších 

celkových vzdělávacích výsledků..

Vypracování nabídky doučování pro žáky a rodiče

Pověřený pedagog

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.05.02                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.05 - AKTIVITA 11.05.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Každý pedagog má vypracován plán doučování  pro dané 

časové období

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky (dle dohodnuté frekvence)

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Cílené doučování

Opatření je zaměřeno na podpora žáků ohrožených školním 

neúspěchem formou skupinového nebo individuálního 

doučování tak, aby nevznikaly mezery v jejich znalostech. 

Opatření směřuje rovněž k podpoře dosažení lepších 

celkových vzdělávacích výsledků..

Realizace doučování

Jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.05.03                                         

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.05 - AKTIVITA 11.05.03



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání MK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky, v návaznosti na jednání MK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Uvedený cíl byl formulován Školním akčním týmem ZŠ 

Lidická v Bílině. V rámci přenosu dobré praxe jsme se 

rozhodli využít dílčích opatření rovněž v naší škole. 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit .. 

Cílené doučování

Opatření je zaměřeno na podpora žáků ohrožených školním 

neúspěchem formou skupinového nebo individuálního 

doučování tak, aby nevznikaly mezery v jejich znalostech. 

Opatření směřuje rovněž k podpoře dosažení lepších 

celkových vzdělávacích výsledků..

Vyhodnocení realizace doučování a zhodnocení jeho 

přínosu

Vedení školy, vedoucí metodických komisí společně s jejími 

členy 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.05.04                                         

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Most

Adresa: U Stadionu 1028, 434 01 Most 

CÍL - 11
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.05 - AKTIVITA 11.05.04


