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PROKOM 
 

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání 
a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání 

pro žáky ze 37 základních škol v Ústeckém kraji.  

 

Hlavní zaměření se orientuje na žáky se SVP, 

žáky ohrožené školním neúspěchem a na vyrovnání 
příležitostí žáků se sociálně znevýhodněného a 

kulturně odlišného prostředí zvyšováním 
komunikativních kompetencí a kompetencí k 

učení. 
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PROKOM – Administrativní tým 
Příjemcem dotace je Ústecký kraj, který za projekt 
zodpovídá a provádí jeho administraci. 

 

 Vedoucí projektu:  Alexandra Zdeňková 

 

 Projektový manažer : Monika Meňhartová 

 

 Finanční manažer : Martin Málek 

 

 Administrátor: Barbora Pikalová 
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PROKOM – Odborný tým 
 
 Experti v oblasti komunikativních kompetencí: Václava Tomická 

a Alexandr Bednář 
 
 Expert  pro práci s cílovou skupinou Romové  a obyvatelé SVL: 

Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík 
 
 Metodici (pracovníci ze SPC): Petra Fořtová, Marie Petrusová, 

Lenka Vopičková, Pavla Křepelková, Lenka Srpová 
 
 Pedagogičtí pracovníci (vedoucí kroužku): ze 37 ZŠ 
 
 Mentoři, lektoři, Supervizoři UJEP  
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Pracovní náplň pedagogického pracovníka  
 podílí se na realizaci všech aktivit v projektu, přímo se podílí na aktivitách 2, 3, a 4, 
 
 vede neformální klub na zapojených základních školách do projektu – samostatná 

prezentace, 
 

 přímo pracuje s cílovou skupinou žáci a rodiče, 
 
 účastní se vzdělávacích akcí a získané poznatky dále implementuje dalším 

pedagogickým pracovníkům a při vedení neformálního klubu, 
 
 v zapojených základních školách šíří osvětu ohledně inkluzivního vzdělávání, 

 
 komunikuje a spolupracuje s metodiky, experty v oblasti komunikativních 

kompetencí, experty na SVL, projektovým manažerem projektu, příp. s ostatními 
členy realizačního týmu. 
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PROKOM – Klíčové aktivity 
KA č. 2 Programy zaměřené na usnadňování přechodu 

žáků mezi stupni vzdělávání 
o Neformální kluby 

KA č. 3 Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, 
sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání 

o Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 
prostředí o důležitosti vzdělání 

o Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání 

o Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti 

o Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky a sociálními službami 

KA č. 4 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání  
o Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou 

o Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou 
podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad 
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KA č. 3 Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, 
sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání 

 a) Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky 
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o 
důležitosti vzdělání 

• Workshopy budou konány každé pololetí pro rodiče 
řešených žáků. 

• Náplň akce bude upřesněna dle místních podmínek a 
potřeb. 

• Odborné zajištění bude ve spolupráci s metodiky a experty. 

• Organizačně bude spolupracovat administrativní tým          
(zpracování pozvánek, prezentačních listin atd.). 
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KA č. 3 Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, 
sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání 

 b) Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro 
rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání 

 

• Formou vzdělávacích letáků – distribuce na 
rodičovských schůzkách. 

 

• Leták zpracují členové odborného týmu, nebudou 
zatěžování PP ze škol. 
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KA č. 3 Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, 
sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání 
 c) Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti 
 
 Mediální - využity regionální média (rozhlas i TV) a 
                     -  internetové stránky zapojených škol 
 
 Přímá  - cca prosinec 2018 proběhnou v každém okrese VÝSTAVY 
 
Vystavovány mohou být fotografie , práce žáků a také jejich příběhy, lze si 

připravit program (školní akademie). 
Výstava bude veřejná a vstup zdarma.  
 
Konkrétní obsah bude připravován v úzké spolupráci s vedoucími klubů a 

odborným týmem. Vhodná bude prezentace každé zapojené  ZŠ. 
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KA č. 4 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání  

 a) Metodická podpora pedagogů při práci s 
heterogenní skupinou – nabídka vzdělávacích kurzů 

Jedná se o tato témata: 

1. Systém podpůrných a vyrovnávacích mechanismů ve 
škole 

2. Efektivní didaktické metody 

3. Školní a volnočasové aktivity 

4. Vztah učitelů a rodičů 

5. Systém hodnocení a klima školy 

Pedagogové ze zapojených škol 
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KA č. 4 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání  
b) Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci 
s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence 
řečových vad – seminář, příp. jiná forma. 
 
oModul podpory rozvoje komunikačních kompetencí v oblasti logopedie. 
oModul práce s rodiči a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
oModul práce s heterogenní skupinou. 
oModul řečové vady a ADHD. 
 
 Výstup - proškoleno 37 pedagogů z 37 zapojených základních škol 
 
Spolupráce s koordinátory a metodiky 
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Plánované vybavení neformálního klubu 
 Klokanův kufr - pojízdná uzamykatelná skříňka, obsahující 3 dřevěné boxy 

obsahující: papírové i dřevěné úkolové karty, karty s instrukcemi, zrakové 
skládačky, vkládačky pro oblast řeči, času a prostoru, trojdimenzionální 
domeček, navlékací a kolíčkový set a provlékačku. 

 
 Logopedické zrcadlo - nerozbitné zrcadlo v MDF rámu, umožňující 

vyučujícímu provádění logopedických cvičení současně s dítětem  
 

 Logopedický bzučák - pomůcka se zvukovou a světelnou signalizací pro děti 
se specifickými poruchami   
 

 Logico Piccolo - učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň 
základních a speciálních škol. Skládá se z rámečku a různých souborů 

 
 Odborné publikace - Klinická logopedie, Logopedický slovník, Logopedická 

prevence Průvodce vývojem dětské řeči, Terapie narušené komunikační 
schopnosti 
 

 Tablety a logopedickým SW – více info zde:  
http://www.pmq-software.com/ sw/cz/informace-pro-logopedy/ 
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Dokladování 

 Výkaz práce – elektronicky – nejpozději každý 3. den 
následujícího měsíce (zašleme formulář) 

 

 Portfolio PP – evidence o absolvovaných vzdělávacích 
akcích a o využívání získaných poznatků v praxi. 
(možný formulář) 

 

  posílejte na menhartova.m@kr-ustecky.cz 
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 Děkuji za pozornost 
 

Ing. Alexandra Zdeňková 
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů  

mail: zdenkova.a@kr-ustecky.cz 
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