
Inovace ve speciální výuce a odborný rozvoj speciálních pedagogů 
 

1. 

Dotace pro základní školy cíleně zefektivňují výuku a zároveň zvyšují 

profesní kvalifikaci pedagogů / Adéla Pešková, Richard Budzák -- cze 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 

13, č. 8 (2016), s. 36-39. 

 

Prostřednictvím dotací a grantů se školám otevírají nové možnosti pro jejich 

rozvojové záměry, specifické podmínky usnadňující vzdělávání i vytváření 

příjemného prostředí pro výuku. Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - Šablony pro MŠ i ZŠ I - má za cíl především personální podporu 

škol, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární rozvojové 

aktivity, spolupráci s rodiči žáků a pomoc při vzdělávání žáků se specifickými 

potřebami (asistenti, psycholog, speciální pedagog). Jaké jsou podmínky pro 

podání žádosti o dotaci, přehled vybraných dotačních programů pro školy. 
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2. 

Kartotéka podpůrných a vyrovnávacích opatření : k čemu a proč? / Libor 

Tománek -- cze 

In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky 

-- ISSN 2336-3436 -- Roč. 3, č. 1 (2016), s. 19-20. 

 

Cílem textu je představit kartotéku podpůrných a vyrovnávacích opatření, která 

byla vytvořena zaměstnanci základní školy v Brně, a objasnit důvody, které k 

vytvoření vedly. Kartotéka je sborníkem konkrétních, ověřených a vzájemně 

provázaných opatření podpory žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a 

sociálně znevýhodněným, kterou ve škole učitelé realizují. Vznikla na základě 

absence prováděcí vyhlášky k novele § 16 školského zákona. Jedná se o vlastní 

opatření realizovaná školou v zájmu dětí, rodičů i pedagogických pracovníků a je 

k dispozici i ostatním školám na adrese 

http://issuu.com/osmec/docs/model_kartot_ka. Ke stažení na adrese 

http://ulozto.cz/xiwzTWZa/model-kartoteka-pdf. 
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3. 

Miliardy z EU na podporu pedagogů a kvality vzdělávání / Olga Šedivá -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 17 (2016), s. 3. 

 

Informace z MŠMT o získání prostředků ve výši 2,8 miliardy eur na operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání a o výzvě Podpora škol, která je řešena 

formou zjednodušeného finančního vykazování, tj. využití šablon, a je určena pro 

mateřské a základní školy. Ty mohou získat prostředky na své projekty v rámci tří 

oblastí podpory: personální (školy mohou např. získat finance na školní asistenty, 

školní psychology, speciální nebo sociální pedagogy), rozvojovou (finance na 

další vzdělávání pedagogů, koučink, mentoring apod.) a mimoškolní (podpora 

volnočasových a zájmových aktivit). 
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