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Zpráva o realizaci projektu 
1. monitorovací období (1. září 2018 – 30. dubna 2020) 

 
V 1. monitorovacím období byly realizovány následující šablony: 
 

A) Šablony pro základní školu: 
2.II/1 – Školní asistent 
Pozice školního asistenta byla zřízena 1.9.2019. Byla uzavřena prac. smlouva s Hanou 
Králíkovou ml. Protože v lednu 2019 byla v pracovní neschopnosti, byla 16.1.2019 uzavřena 
pracovní smlouva s Ing. Klárou Cihelkovou, která  tuto pozici vykonávala do 27.3.2019, 
protože 28.3.2019 nastoupila do zaměstnání po skončení pracovní neschopnosti H.Králíková 
ml. Byli identifikováni 3 žáci ohrožení školním neúspěchem. Celkem bylo realizováno 
40 šablon.  
 
2.II/17d – Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub  
Tato aktivita byla realizována od 10.9.2018 do 14.1.2019, celkem jsme realizovali 1 klub, 
který vedla E.Braumová. Byli identifikováni 2 žáci ohrožení školním neúspěchem.  
 
2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  
Tato aktivita byla realizována od září 2018 do ledna 2019, celkem pracovaly 4 skupiny 
doučování. Dvě skupiny vedla A.Suchomelová a dvě skupiny vedla P.Trojánková. Bylo 
identifikováno 22 žáků ohrožených školním neúspěchem.  
 
2.II/20 - Projektový den mimo školu  
Projektový den mimo školu se uskutečnil dne 17.4.2019 ve skleníku Fata Morgana 
a botanické zahradě v Praze. Celkem jsme využili 2 šablony pro 20 dětí, přičemž každá 
skupina zpracovávala jiné téma - „Nejen o křídlech motýlích“ a  „Zrození motýla“. Vyučující 
přírodopisu L.Cabalová navázala spolupráci s odborníkem Ing. Jiřím Vedralem, bylo 
identifikováno 6 žáků ohrožených školním neúspěchem.  
 
2.II/7 - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce 
v rozsahu 8 hodin  
Vzdělávání ped. sboru v rozsahu 8 hodin proběhlo dne 3.9.2018  na téma „Inkluze v reálném 
životě školy“. Vzdělávací akci pořádala firma Mgr. PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 
Zúčastnilo se ho 12 pedagogů.  
 
B) Šablony pro školní družinu: 
2.V/11b - Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her  
V rámci této aktivity byl zřízen 1 klub, který vyvíjel činnost od 19.9.2018 do 30.1.2019. Klub 
vedla H.Králíková ml. a od 9.1.2019 H.Králíková st. (z důvodu PN H.Králíkové ml.). Byli 
identifikováni 3 žáci ohrožení školním neúspěchem. 
 
2.V/12 - Projektový den v ŠD/ŠK  
Projektový den v ŠD se uskutečnil 1x dne 1.11.2018 na téma "Život před sto lety a nyní aneb 
jak se mění tvář Štěchovic". Byli identifikováni 4 žáci ohroženi školním neúspěchem. Vedoucí 
projektového dne E.Braumová navázala spolupráci s odborníkem Ing. Josefem Pilíkem.  
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2.V/13 - Projektový den mimo ŠD/ŠK  
Projektový den mimo ŠD se uskutečnil dne 25.4.2019 v Regionálním muzeum v Jílovém 
u Prahy a keltském oppidu na Závisti. Celkem jsme využili 2 šablony pro 2 skupiny 
o 18 žácích, přičemž každá skupina zpracovávala jiné téma - „Život na zlatém soutoku“ 
a „Po stopách předků v našem regionu“. Vedoucí projektového dne E. Braumová navázala 
spolupráci s odborníkem Ing. Josefem Pilíkem, byli identifikováni žáci ohrožení školním 
neúspěchem. 
 
2.V/4e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
inkluze  
Vzdělávání ped. pracovníků ŠD proběhlo dne 28.3.2019 na téma „Povinnosti pedagogů vůči 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami“ a zúčastnily se ho 3 vychovatelky ŠD. 
Vzdělávací akci pořádala agentura Descartes, v.s.o.  
 
 
 
 


