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Název projektu: Společný rozvoj inkluze v Krnově 
 

Doba realizace projektu: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0010690 

 

Hlavní cíl projektu:  

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky 

znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, dále dětí a žáků se SVP a žáků ohrožených  

školním neúspěchem, které pak bude vyrovnávat jejich rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu. 

 

Realizátor: Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17, okres Bruntál, příspěvková organizace 

11 partnerů s finanční účastí: 

Město KRNOV 

Mateřská škola Slunečnice, Krnov, příspěvková organizace 

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.  

Slezská diakonie 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov 

Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace 

 

Anotace projektu:  
Projektové aktivity podpoří především děti a žáky CS partnerských škol v oblasti sociální integrace, vč. 

začleňování romských dětí do vzdělávání na území města Krnova, které má sociálně vyloučené lokality. 

Dále budou podpořeni rodiče dětí, pracovníci a pedagogové škol a NNO projektu. V rámci projektu se 

zachová a rozšíří stávající systém partnerské sítě, mj. platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a 

budou realizovány workshopy pro rodiče a osvětové aktivity směrem k širší veřejnosti. 

 

Popis klíčové aktivity: Předškolní vzdělávání 
Aktivita č. 2 má za cíl jednak podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně 

kulturně odlišného prostředí (dále jen znevýhodněného prostředí) do mateřských škol, ale také podpořit 

děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu těchto dětí do mateřské školy. Cíle bude dosaženo 

přijímáním a začleněním dětí ze znevýhodněného prostředí do mateřských škol (MŠ), popř. do 

neformálního předškolního centra (PC). V rámci této aktivity bude podpora probíhat jak v obou 

partnerských mateřských školách, tak v neformálním předškolním centru. Díky této aktivitě budou 

podpořeny děti ze znevýhodněného prostředí jak přímo ve dvou partnerských mateřských školách, tak v 

neformálním předškolním centrum přímo v SVL, do nějž budou docházet děti ze SVL, které by jinak 

žádnou MŠ nenavštěvovaly. Centrum má za cíl připravit děti ze znevýhodněného prostředí k začleňování 

do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu a také pomoci mateřským školám se na vzdělávání 
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těchto dětí připravit. Centrum bude spolupracovat i s všemi ostatními mateřskými školami v Krnově. 

Podaktivity, které budou mateřské školy a centrum realizovat: 

2. 2. Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v rámci předškolního vzdělávání a 

výchovy. 

2. 3. Rozvoj rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do realizace aktivit (zapojení do aktivit pro 

děti, pomoc s přípravou aktivit, atd.). 

2. 5. Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní. 

2. 6. Poradenství a podpora rodičům při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotními službami. 

2. 7. Spolupráce s rodiči včetně jejich provázení informacemi o vzdělávacím systému České republiky, 

jeho možnostech i o současně dostupných vzdělávacích příležitostech pro děti. 

2. 8. Spolupráce MŠ s dalšími institucemi, které se zaměřují na výchovu a péči o děti předškolního věku 

(např. pomocí různých seminářů, vzájemnými návštěvami). 


