
Projekt S rodinou k inkluzi II 

Projekt byl zahájen 1. června 2021 a bude realizován do 31. prosince 2022.  

Cílem projektu je poskytnout dětem a mladistvým komplexní podporu pro předcházení a účinné 

řešení školního neúspěchu ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Jedná se o přímou práci s dětmi 

a žáky i pozitivní ovlivňování okolního prostředí těchto dětí, tedy jejich rodičů, pedagogů a vedoucích 

škol. Hlavními aktivitami projektu je individuální poradenství na ZŠ i MŠ, doučování žáků, prázdninové 

výlety zvyšující čtenářské a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogů a kariérové poradenství.    

Projekt navazuje na dosavadní aktivity realizované v rámci projektu S rodinou k inkluzi, zejména na 

práci Poradkyň pro rodiče a Odborné garantky, které se v Novém Boru nejvíce osvědčily.  

Na základních a mateřských školách v Novém Boru budou působit Poradkyně pro rodiče, Odborná 

garantka a nově i Koordinátoři inkluze, Kariérový poradce. Partnery bez finančního příspěvku jsou MŠ 

Klíček, ZŠ náměstí Míru, ZŠ Gen. Svobody v Arnultovicích, ZŠ U Lesa a ZŠ Praktická Nový Bor.  

V průběhu projektu:  

• 20 žáků posílí své studijní výsledky prostřednictvím doučování (celkem 900 hodin) a dojde u 

nich k eliminaci nutnosti opakovat ročník po využití doučování a prázdninových vzdělávacích 

aktivit,  

• 20 žáků získá podporu při výběru učňovského a středoškolského vzdělání a setrvání v něm a 

při výběru zaměstnání prostřednictvím kariérového poradenství,  

• 100 rodičů využije kontaktu s Poradcem pro rodiče a všestranné podpory při naplňování 

vzdělávacích potřeb dítěte včetně přechodu mezi různými stupni vzdělávání,  

• 50 rodin získá podporu při naplňování speciálních vzdělávacích potřeb díky spolupráci s 

Koordinátorem inkluze,  

• 30 žáků se zúčastní prázdninových výletů,  

• 18 pedagogů působících v předškolním a školním vzdělávání bude proškoleno ve 

Feuersteinově metodě, 

• 20 rodičů dětí ve věku 2 až 6 let dostane individuální podporu při jednání se vzdělávacími, 

sociálními a zdravotními službami včetně terénního doprovázení, bude motivováno přihlásit 

své děti k předškolnímu vzdělávání a získá podporu při přestupu dětí z MŠ do ZŠ. 

 

Služby projektu S rodinou k inkluzi II jsou bezplatné díky podpoře Evropské unie a Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy.  

 


