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Zvyšování kvality ve vzdělávání v ORP Židlochovice
30. června 2015 končí projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání v ORP Židlochovice. Cílem
projektu bylo vytvoření systému podpory žáků ohrožených školních neprospěchem. Inovativnost
projektu spočívala v systematickém posílení poradenství a rozšíření nabídky speciálně
pedagogických a psychologických služeb žákům od 1. po 9. ročník základní školy, včetně
kariérového poradenství pro nejstarší žáky. Na projektu spolupracovalo 15 základních škol z ORP
Židlochovice, bylo obsazeno 148 pracovních pozic, ať již odborných jako speciální pedagog,
školní psycholog, asistent pedagoga, tak administrativních.
Vyvrcholením roční práce bylo zpracování Návrhu lokální strategie rozvoje základního
vzdělávání ve správním území ORP Židlochovice. Tato strategie byla představena na
konferenci 10. června 2015. Konference se zúčastnili ředitelé základních škol, starostové obcí,
které tyto školy zřizují, pracovníci pedagogicko-psychologické poradny, pracovníci OSPOD a
MěÚ Židlochovice, jako hosty jsme také přivítali pracovníky MAS Podbrněnsko, ředitele
místního gymnázia a MŠ, členy školské rady a školské komise, sdružení rodičů, další zástupce
odborné veřejnosti, kteří se práci s cílovou skupinou žáků věnují.
S projektem, jeho cíli a realizací seznámila přítomné manažerka projektu Ing. Jana Králová. Mgr.
Radka Minaříková jako věcná manažerka pohovořila o klíčových aktivitách projektu a představila
návrh lokální strategie. Před přestávkou ještě PaedDr. Stanislav Březina krátce zhodnotil
ekonomickou část a čerpání financí projektu. Následoval blok vystoupení dalších odborníků
zapojených v projektu: práci školních psychologů představila Mgr. et. Mgr. Marie Burešová,
kariérové poradenství zhodnotila Mgr. Renata Zapletalová, práci speciálních pedagogů shrnula
Mgr. Veronika Kodrlová. Paní ředitelka ze ZŠ Bratčice Mgr. Kristýna Dvořáková seznámila
přítomné se specifiky práce na malotřídních školách, o své zkušenosti s projektem se podělili také
pan ředitel ZŠ Rajhrad PaedDr. Zdeněk Motlíček a paní ředitelka ZŠ Žabčice Mgr. Kateřina
Svobodová.
Celoroční práci na projektu ocenili i starosta Židlochovic Ing. Jan Vitula, ředitel PPP Brno Mgr.
Libor Mikulášek a svým příspěvkem obohatil diskusi i pan starosta Hrušovan pan Miroslav
Rožnovský.
Všichni přítomní hodnotili projekt jako úspěšný a shodují se, že takováto spolupráce škol
v regionu je rozhodně přínosná. Je to především příležitostí pro menší školy dosáhnout na
grantové peníze a přinést i do svých škol nadstandardní péči o žáky.
Příjemcem dotace jsou Židlochovice, město s rozšířenou působností.

Výše dotace u tohoto projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR, je 10.869.800,- Kč. Realizační období projektu je od 1. 7. 2014 do 30. 6.
2015.

