Název projektu: Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově
Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2019
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000170
Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora kvalitního vzdělávání dětí a žáků
ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.
Realizátor: REINTEGRA
10 partnerů s finanční účastí:
Město KRNOV
Mateřská škola Slunečnice, Krnov
Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2; Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4; Základní
škola Krnov, Žižkova 3; Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17
Armáda spásy; EUROTOPIA.CZ, o.p.s.; Slezská diakonie
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov
Anotace projektu:
Projekt se zaměřuje na aktivity podporující kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které pak budou vyrovnávat jejich vzdělaností rozdíly v
hlavním vzdělávacím proudu. Těchto cílů bude dosaženo díky realizaci aktivit na témata daná výzvou Předškolní vzdělávání a Prevence školního neúspěchu, doplněných o Rozvoj pracovníků ve vzdělávání,
prostřednictvím zvyšování jejich klíčových kompetencí v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Popis pracovních pozic a realizace našich aktivit:
Doučující pracovník Slezské diakonie
Tento pracovník projektu zajistí aktivity v rámci tématu II. související s realizací přímých projektových
aktivit spojených s neformálním doučovacím klubem přímo v budově Slezské diakonie- především
aktivity č. 1 i a dále aktivity č. 4 i. Zaměstnán bude muset být pod partnerskou ZŠ Smetanův okruh 4,
abychom splnili podmínku, že doučování vykonává ne/pedagogický pracovník školy. Tím bude
vytvořeno užší párové pod partnerství NNO-ZŠ v rámci projektu. Bude zaměstnán na 0,5 úvazek (4
hod/den). Bude doučovat žáky se soc. - ekonom. znevýh. a kulturně odlišného prostředí, především pak
romské žáky. Spolupracovat bude se zástupci všech projektových partnerů, s vyučujícími PP žáků se SVP
a s jejich rodiči.
Poradenský pracovník Slezské diakonie
Tento pracovník projektu zajistí aktivity v rámci tématu II. související s realizací přímých projektových
aktivit spojených především s neformálním doučovacím klubem Slezské diakonie-především aktivity č. 1
(vzdělávací volnočasové aktivity na podporu klíčových kompetencí SZ žáků a koordinaci peer tutoringu)
i a dále aktivity č. 4 (Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a
rodiny ve vzdělávání - poradenství pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání, profesního poradenství,
podpora spolupráce rodičů s pedagogy škol a soc. a zdravotnickými službami, workshopy pro rodiče,
osvětová činnost k širší veřejnosti v oblasti inkluzivního vzdělávání). Zaměstnán bude pod partnerskou
NNO Slezská diakonie. Bude zaměstnán na 0,5 úvazek (4 hod/den). Spolupracovat bude se zástupci všech
projektových partnerů, s vyučujícími PP žáků se SVP, s jejich rodiči a se zástupci sociálních a
zdravotních služeb.
Místo realizace: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov – pobočka Krnov, Nám. Míru 13

