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O naší organizaci 
Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342,  747 31, realizuje svou činnost již třetím rokem a své služby nabízí školám, pedagogům, žákům  i jejich rodičům a to v celém Moravskoslezském kraji.  Financování Centra je zajišťováno realizací nabízených programů a služeb školám dle jejich aktuální poptávky a v tomto roce bylo také významně doplňováno finančními zdroji z realizovaných projektů MŠMT,  Ministerstva zdravotnictví a Československé obchodní  banky, a. s. Personální zajištění realizace aktivit bylo v roce 2015 v některých případech náročné a nebylo poskytováno v takové míře, jak bychom si představovali zejména proto, že pracovníci Centra mají hlavní pracovní úvazky v jiných organizacích. Předpokládáme, že v roce 2016 dojde  k významnému zlepšení situace díky získání finančních prostředků v souvislosti se schválením projektu Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku, který jsme na podzim podávali v rámci výzvy OPVVV.   Posláním společnosti Centrum inkluze o.p.s. je podporovat zavádění prvků inkluzívního vzdělávání do současné praxe škol, zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání všem osobám  a podporovat vzájemně prospěšné vztahy mezi školami a okolní komunitou.   Svou činností společnost rovněž usiluje o podporu a zvyšování povědomí o inkluzívním vzdělávání v široké veřejnosti.   Společnost naplňuje své poslání prostřednictvím poskytování následujících obecně prospěšných služeb: a) podpora pedagogů při systematickém zavádění osobnostně sociální výchovy do praxe b) poradenské, vzdělávací, diagnostické, nápravné, konzultační a osvětové činnosti c) volnočasové aktivity pro děti a dospělé d) výchovně vzdělávací činnosti směřující k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání e) spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru  Provozované činnosti a poskytované služby 

 Psychologické a speciálně pedagogické poradenství 
 Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 
 Preventivní programy 
 Adaptační programy 
 Mimovýukové aktivity 
 Podpora při práci s žáky cizinci 
 Metodická podpora při začleňování osobnostní a sociální výchovy (OSV) 
 Metodická podpora při začleňování multikulturní výchovy (MKV) 
 Kariérové poradenství 
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 Besedy pro rodiče 
 Podpora při komunikaci mezi školou a rodinou 
 Předškolní vzdělávání – včasná péče 



 

 

 Biofeedback – diagnostická a nápravná práce se žáky s poruchou pozornosti 
 Metodická podpora a vzdělávání asistentů pedagoga 
 Podpora sdílení zkušeností pedagogů různých typů škol 

 
Organizační struktura společnosti 
 

 
 
Náš tým 
Mgr. Hana Tichá – ředitelka 
Mgr. Lucie Stanjurová - koordinátorka, kulturní antropoložka 
Bc. Lenka Navrátilová – preventistka, pedagožka včasné péče 
Mgr. Kateřina Barabášová – psycholožka 
Mgr. Petra Stonišová – speciální pedagožka 
Alena Panáková – pedagožka včasné péče 



 

 

 
Tutoři realizující doučování sociálně znevýhodněných dětí v Budišově nad Budišovkou: 
Bronislava Švábíková, Emilie Ščurková, Irena Karásková, Iveta Panáčková, Jana Horáková, Jana 
Košarišťanová a Jiřina Holleschová 
 
Projekty a aktivity realizované v roce 2015 

 Poskytování služeb Centra inkluze o.p.s. 
 
V roce 2015 jsme poskytovali služby školám především v oblasti primární prevence. Na našich 
spolupracujících školách jsme realizovali programy zaměřené na problematiku prevence 
rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu a online komunikací, ale také na 
ostatní témata primární prevence jako je: zdravý životní styl, šikana, komunikace a vztahy ve 
třídě apod. 
Počátek školního roku se vždy nese pod heslem adaptačních programů, které každoročně 
realizujeme pro žáky 6. tříd. Cílem adaptačních programů je podpořit budování pozitivních 
vztahů u nově vzniklých kolektivů, podpořit hlubší vzájemné poznání nejen mezi dětmi, ale 
také jejich učiteli, a podpořit rozvoj dovedností dětí v oblasti spolupráce a komunikace. To vše 
si děti osvojují prostřednictvím her a aktivit, které je většinou baví, stejně jako nás. 
Jako již každoročně v jarním období realizujeme řadu maškarních bálů pro děti z mateřských 
škol a jejich rodiče. Tato aktivita se již stala pro nás tradicí, kterou si velmi rádi ponecháme i 
do dalších let. 
 

      
Obr. Realizace adaptačních programů pro ZŠ E. Beneše v Opavě (září 2015 RS Bílá Holubice  
v Mokřinkách). 
 



 

 

 Realizované projekty 
 

Projekt Prevencí proti kyberšikaně 
Projekt „Prevencí proti kyberšikaně“ podpořený z finančních prostředků Ministerstva 
zdravotnictví v rámci programu Prevence kriminality na rok 2015, jehož realizátorem byla 
organizace Centrem inkluze o. p. s., byl zaměřen na podporu základních škol v oblasti 
prevence rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu a online komunikací.  
 
Hlavním cílem projektu bylo podpořit vesnické základní školy v opavském regionu v oblasti 
primární prevence se zaměřením na problematiku kyberšikany. V rámci projektu bylo 
realizováno celkem 20 preventivních programů pro žáky 7. či 8. tříd základních škol, jejichž 
cílem byl rozvoj osobnostních a sociálních dovedností žáků spojených s užíváním online 
komunikací a seznámení žáků s riziky, která nám užívání nových technologií přináší. 
 
Dalším cílem projektu byla realizace vzdělávacího semináře pro pedagogy, jehož cílem bylo 
rozšíření kompetencí pedagogů (školních metodiků prevence) v oblasti kyberšikany a k 
seznámení se způsoby řešení kyberšikany ve školním prostředí. 
 
V rámci projektu bylo celkem podpořeno 439 žáků a 10 pedagogů základních škol a projekt byl 
realizován v období červenec až prosinec 2015. 
 
Aktivity projektu: 
 

1) Realizace preventivních programů pro žáky 
Cíle projektu byly naplněny dle původních předpokladů. Pracovníci Centra inkluze zpracovali 
preventivní program v časové dotaci 2x45 minut zaměřené na prevenci rizikových jevů 
chování, které následně realizovali ve třídách 7. a 8. ročníků vesnických základních škol v 
opavském regionu.  
Preventivní program s názvem Bezpečný internet byl zaměřen na seznámení žáků se 
základními pojmy souvisejícími s problematikou bezpečného internetu (kyberšikana, 
kybergrooming, sexting, happy slaping apod.) a s riziky a omezeními komunikace probíhající 
prostřednictvím internetu. V rámci programu jsme žákům předkládali různé modelové případy 
kyberšikany (práce ve skupinách), přičemž žáci hledali řešení daných konkrétních situací. 
Následně jsme žáky rovněž seznámili se dvěma kazuistikami obětí kyberšikany, v rámci kterých 
si mohli uvědomit příčiny i dopady, jaké má kyberšikana na oběť, ale také na/pro pachatele. V 
závěru hodiny jsme společně se žáky tvořili desatero bezpečného internetu, čili definovali 
základní pravidla, které je potřebné dodržovat, abychom předešli kyberšikaně.   
Programy jsme vždy přizpůsobili aktuálním potřebám konkrétních třídních kolektivů na 
základě předcházející domluvy se školními metodiky prevence.  
Úroveň znalosti žáků a jejich povědomí o problematice bezpečného internetu a kyberšikany se 
velmi různí a odvíjí se mimo jiné také od aktivit dané školy v oblasti prevence kyberšikany či v 
oblasti primární prevence obecně. Setkali jsme se se školami, jejíž žáci byli v dané oblasti 
dobře informováni, avšak na většině škol bylo povědomí žáků o možných rizicích spojených s 



 

 

užíváním internetu a postupech řešení kyberšikany nízké.  Obecně lze říci, že žáci velice často 
využívají především sociální sítě, chaty či online hry.  
Po ukončení programů nám žáci dávali pozitivní zpětnou vazbu především k modelovým 
případům a kazuistikám, v rámci kterých si uvědomili rizika, která jim ve spojení s užíváním 
internetu hrozí. Diskutovali jsme s nimi také možnosti zabezpečení svých osobních profilů a 
otázky ochrany osobních údajů obecně. Následně žákům byly předány informace, jak se bránit 
a kde hledat pomoc v případě, že se s kyberšikanou setkají. Součástí programu je také 
seznámení žáků s řešením kyberšikany z hlediska technických možností zabezpečení. V rámci 
realizace programů jsme žákům rovněž předávali letáky s desaterem bezpečného internetu a 
možnostmi řešení případů kyberšikany včetně kontaktů na linku bezpečí apod. 
Programy byly připraveny prožitkově a žáci měli v jejich průběhu možnost se seznámit s 
možnostmi, které nám internet nabízí, ale také s riziky, které plynou s jeho užíváním.  
V průběhu realizace preventivního programu vyplynulo, že je potřeba se na prevenci 
kyberšikany zaměřit již mnohem dříve, než až v 7. a 8. třídách, jelikož děti jsou na internetu 
aktivní již na nižším stupni a již v této době by měli být seznámeni s riziky internetu. Na 
mnohých školách, na kterých byly programy realizovány, se již setkali žáci i učitelé s různými 
formami kyberšikany, především se pak jednalo o zesměšňování, slovní napadání oběti a 
vykrádání účtů. Pedagogy spolupracujících škol byla negativně hodnocena spolupráce s rodiči 
žáků v oblasti prevence kyberšikany a nízký zájem rodičů o trávení volného času svých dětí 
obecně.   
Celkem bylo zrealizováno 20 preventivních programů v časové dotaci 2 x 45 minut v 7. a 8. 
ročnících vesnických základních škol v opavském regionu a celkem bylo podpořeno 439 žáků. 
Realizovaných programů se účastnili vždy pedagogičtí pracovníci školy, se kterými byl 
následně průběh programu konzultován a kteří byli formou náslechu seznámeni s metodikou 
programu. Na dvou školách, kde byly méně početné kolektivy žáků 7. a 8. tříd jsme skupiny 
žáků doplnili o žáky 6. a 9. ročníků. 
Realizaci projektu Prevencí proti kyberšikaně jsme přispěli k lepší informovanosti žáků 
vesnických základních škol o rizicích souvisejících s užíváním internetu, o projevech 
kyberšikany, o možnostech řešení již vzniklých situací, ale také o způsobu prevence a ochrany 
při pohybu na internetu. 
 

2. Realizace semináře (workshopu) pro pedagogy  
V rámci projektu byl zrealizován seminář (workshop) pro pedagogy základních škol. Workshop 
byl zaměřen na seznámení s hlavními rysy kyberšikany, s jejími specifiky, s konkrétními 
kazuistikami, ale především s tím, jak působit na žáky v oblasti prevence rizikového chování 
spojeného s užíváním internetu a online komunikací, a jak reagovat v případě řešení 
konkrétních případů kyberšikany. V rámci workshopu byli účastníci seznámeni také s 
vytvořenými preventivními programy Centra inkluze a byla jim předána metodická příručka, 
která vznikla v rámci projektu Bezpečně online. Součástí workshopu byla tzv. Balintova 
skupina, kterou vedla psycholožka Centra inkluze a prostřednictvím které se zúčastněni snažili 
nalézt řešení svých individuálních nesnází spojených s problematikou kyberšikany. Tato část 
workshopu se setkala s velmi pozitivní odezvou a umožnila zúčastněným pedagogům si 
vyzkoušet tuto supervizní techniku. 



 

 

Zpětná vazba ze strany pedagogů k realizovaným preventivním programům i workshopu byla 
velmi pozitivní a kladně hodnotili především přínos Balintovské skupiny, v rámci které mohli 
řešit své vlastní problémy z praxe.  
Workshopu se zúčastnilo celkem 10 pedagogů základních škol, přičemž většina z nich na svých 
školách plní roli školních metodiků prevence. 
Součástí závěrečné zprávy je rovněž příloha s fotografiemi pořízenými v rámci realizace aktivit 
projektu. 
 

             
Obr. Fotografie z realizace preventivních programů pro žáky (ZŠ Dolní Benešov). 

 
Obr. Fotografie z realizace workshopu pro školní metodiky prevence konaného dne 30. 11. 2015 v Opavě. 
Projekt byl finančně podpořen prostředků Ministerstva zdravotnictví v rámci programu Prevence kriminality na rok 2015 částkou 32 500 Kč. 
Projekt Podpora inkluze znevýhodněných dětí a mládeže do škol hlavního vzdělávacího proudu v 
Budišově nad Budišovkou 
Projekt byl zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání sociálně znevýhodněných (romských) 
dětí a mládeže do škol hlavního vzdělávacího proudu v Budišově nad Budišovkou 
prostřednictvím a) realizace včasné péče pro sociálně znevýhodněné (romské) děti 
předškolního věku, b) realizace podpůrných opatření pro sociálně znevýhodněné (romské) 
žáky ZŠ a studenty SŠ – zajištění doučování a realizace motivační skupiny a c) poskytnutí 
kariérového poradenství žákům základní školy. Hlavním cílem projektu bylo přispět ke zlepšení 



 

 

Připravenosti dětí předškolního věku na vstup do základní školy, zvýšení školní úspěšnosti žáků 
a přispět k prevenci předčasného ukončování vzdělávání cílové skupiny. 
Aktivity projektu:  
Klíčová aktivita č. 1. – včasná péče pro sociálně znevýhodněné (romské) děti 
Programy včasné péče byly v Budišově nad Budišovkou realizovány od března do prosince 
2015, s výjimkou prázdnin – července a srpna 2015. Jednotlivé programy probíhaly vždy 1x za 
týden 2 hodiny. V listopadu a prosinci pak byla časová dotace na jeden program navýšena na 
3 hodiny.  
V průběhu projektu probíhaly programy pro 2 skupiny dětí. Jednu skupinu tvořily děti, které 
navštěvují místní mateřskou školku, ale vzhledem k nízké úrovni jejich znalostí a dovedností a 
vzhledem k nepodnětnému prostředí ze kterého pocházejí, bylo žádoucí zintenzivnit podporu 
pro všestranný rozvoj těchto dětí. S ohledem na individuální potřeby dětí byly programy 
zaměřené na rozvoj nedostatečně osvojených znalostí a dovedností.  
Druhou skupinu tvořily děti, které nenavštěvují žádnou formu předškolního vzdělávání. 
Rovněž se jedná o děti, které pocházejí z nepodnětného prostředí a úroveň jejich znalostí a 
dovedností vzhledem k věku byla nedostatečná.  
U této skupiny dětí jsme se setkali s problémem, který souvisel s nedostatečným postojem 
rodičů k potřebnosti vzdělání. I přes veškeré snahy a motivaci, některé děti nedocházely na 
programy pravidelně. Proto jsme se rozhodli zajistit docházku dětí tak, že je samotné vždy 
před programem vyzvedneme a poté je opět odvedeme zpět domů. Přes všechny tyto 
opatření někteří rodiče ani tak své děti neposílali na všechny realizované programy. Jejich 
účast byla spíše ojedinělá. Jako důvod, který rodiče uváděli, byla nejčastěji návštěva lékaře, 
babičky, nemoc. 
Do první skupiny bylo zapsáno 10 dětí a do druhé skupiny bylo zapsáno 5 dětí. 
Na začátku realizace projektu provedl psycholog Centra inkluze, o.p.s. vstupní diagnostiku 
(depistáž), při které byla zjišťována úroveň znalostí a dovedností zapojených dětí. Na základě 
provedené diagnostiky pak byla připravovaná náplň jednotlivých programů tak, aby byly 
rozvíjeny individuální potřeby dětí. V prosinci pak proběhla tzv. výstupní diagnostika, která 
měla zjistit, jak se změnila úroveň znalostí a dovedností u dětí, které se programů včasné péče 
účastnily. 



 

 

            
Obr. Realizace programů včasné péče v Budišově nad Budišovkou. 
Klíčová aktivita č. 2. – realizace podpůrných opatření pro sociálně znevýhodněné (romské) žáky 
ZŠ a studenty SŠ 
V rámci této aktivity jsme dětem zajišťovaly především tyto podpůrné aktivity: doučování a 
realizace motivační skupiny.  

1) doučování: 
Doučování sociálně znevýhodněných (romských) žáků (studentů) bylo realizováno 1 – 2 x 
týdně v rozsahu 1-2 hodiny (dle individuálních potřeb žáků/studentů) a bylo zajišťováno tzv. 
tutory. Tutoři většinou doučovali malé skupiny žáků v počtu 2 - 5 dětí. Mezi tutory realizujícími 
doučování byly většinou pedagožky nižšího stupně ZŠ, které doučovaly přímo své žáky.  
Doučování a jeho cíle korespondovaly se vzdělávacími cíli vytyčenými pedagogy ZŠ a za tímto 
účelem správného zacílení doučování probíhaly konzultace s pedagogy školy.  
Tutoři byli metodicky vedeni pedagogem didaktikem Centra inkluze a 1 x měsíčně probíhaly 
tzv. metodické schůzky, na kterých byly řešeny individuální problémy tutorů s doučováním 
žáků, navrhovány další postupy práce a zajištěna metodická podpora tutorů (volba 
pedagogických metod práce, pomůcek apod.). 
Celkem bylo odučeno 284 doučovacích hodin, které zajišťovalo ve školním roce 2014/2015 7 
tutorů a ve školním roce 2015/2016 5 tutorů. V rámci projektu proběhlo celkem 7 
metodických schůzek tutorů s pedagogem-didaktikem v časové dotaci 1,5 hodiny. Celkem 
bylo podpořeno: 24 žáků ZŠ a 3 studenti SŠ. 



 

 

     
Obr. 2) Metodická setkání s tutory realizujícími doučování. 

2) motivační skupiny 
Podařilo se nám vytvořit skupinku 10 žáků ze 7. a 8. třídy (8. a 9. třídy ve šk.roce 2015/2016) 
ZŠ Budišov nad Budišovkou, kterou vedla speciální pedagožka Centra inkluze. o. p. s. Od 
března do prosince 2015 se motivační skupina scházela 1 - 2x měsíčně. Setkání probíhala v 
jedné ze tříd základní školy a trvala dvě vyučovací hodiny. Domluvili jsme se s vedením školy, 
že motivační skupina vždy začínala poslední vyučovací hodinu, abychom docílili, co nejnižší 
absence žáků. 
Speciální pedagožka pracovala s žáky pomocí různých interaktivních a expresivních technik, 
využívala skupinové dynamiky, techniky zaměřené na rozpoznávání vlastních emocí a práci s 
nimi. První setkání byla zaměřena na sebepoznání, nastavování pravidel skupiny, komunikaci a 
vztahy. Poté společně otevřeli problematiku volby vzdělávací cesty. Žáci se pokusili odpovědět 
si na otázky: Co bych chtěl dělat? Kde mě vidí rodiče? Kde pracují rodiče? Jakou mají 
vystudovanou školu? apod. Jedním ze stěžejních témat bylo, kde hledat práci, jak správně 
napsat životopis, ale také jak probíhá výběrové řízení a přijímací pohovor. Také jsme se 
věnovali tématu finanční gramotnosti, které u těchto žáků bylo velmi důležité vysvětlit od 
základních pojmů po sestavení rodinného rozpočtu. Žákům byl na každém setkání ponechán 
prostor k dotazům a při plánování dalších motivačních skupin se speciální pedagožka snažila 
vycházet z jejich aktuálních potřeb. 
Efektivita skupiny je vzhledem ke svému motivačnímu charakteru velmi těžko měřitelná 
běžnými indikátory. Všichni účastníci hodnotili naše setkávání jako velice přínosné a přivítali 
by, kdyby i nadále pokračovaly. Díky nim mohli po celý rok získávat cenné informace a 
zkušenosti. Zapojení žáci měli možnost řešit a doptat se na cokoli, na co ve škole nezbývá tolik 
času a prostoru a přitom mnohdy se jednalo o věci a témata, která jsou pro jejich další 
vzdělávací cestu a život velice důležitá. 
Celkem proběhlo 11 setkání motivační skupiny v časové dotaci 2 vyučovací hodiny a bylo 
podpořeno 10 žáků. 
Klíčová aktivita č. 3. – kariérové poradenství pro sociálně znevýhodněné (romské) žáky ZŠ 



 

 

V návaznosti na motivační skupinu pro žáky 8. a 9. tříd, byla v závěru roku 2015 provedena se 
zájemci diagnostika profesní orientace, zaměřená jednak na úroveň rozumových schopností, 
dále na osobnosti rysy žáků a na jejich priority v rámci volby povolání, utváření a rozvíjení 
reálného profesního cíle, jeho perspektivy, vlastností a schopností významných pro proces 
volby povolání, jeho vykonávání a event. rekvalifikaci.  
Diagnostika byla zaměřena na úroveň a rozsah intelektových schopností. Měřeno testem I-S-T 
2000 R, administrováno skupinově, časový limit 90 min. I-S-T 2000 R obsahuje šest škál 
(doplňování vět, analogie, zobecňování, číselné řady, výběr obrazců a úlohy s kostkami). 
Diagnostika a následné konzultace posloužili žákům k orientaci ve vlastních schopnostech a 
zájmech, přispěli k reálnému pohledu na své kvality, možnosti, ale i slabší stránky a dopomohli 
tak k lepšímu a zodpovědnému rozhodování o volbě studia nebo přípravy na povolání, 
konkrétního povolání a celou profesní dráhu. Přispěli k uvědomění si "sám sebe", aby se naučil 
rozeznávat své touhy, možnosti i hranice a aby se s nimi ztotožnili. 
Konzultace s rodiči vedla k racionálním úvahám o možnostech a perspektivách profesního 
uplatnění jejich dětí, uvědomění si, které faktory z oblasti práce a vzdělávání by měli při 
debatě s dětmi brát v úvahu, jakou jim mají přisuzovat váhu, jak je mají hodnotit, resp. vedly k 
porovnávání dvou oblasti, které tvoří "potenciál" světa práce (v nejširším slova smyslu, tedy 
včetně sféry vzdělávání) na straně jedné, "potenciál" dítěte (zájmy, schopnosti, vlastnosti, 
stávající kvalifikace apod.) na straně druhé. 
Celkem bylo podpořeno 10 žáků ZŠ v oblasti volby povolání. U těchto žáků proběhla 
diagnostika a následná individuální  konzultace se žáky a jejich rodiči. 
Projekt Podpora inkluze znevýhodněných dětí a mládeže do škol hlavního vzdělávacího proudu 
v Budišově nad Budišovkou byl finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva školství a 
tělovýchovy ČR v rámci dotačního programu Podpora integrace romské komunity  na rok 2015 
částkou 183 703 Kč a z rozpočtu Města Budišov nad Budišovkou částkou 40 000 Kč. 
 
Projekt Žij online, bezpečně! 
Projekt Žij online, bezpečně! je zaměřen na podporu škol v opavském regionu při zavádění tzv. 
peer (vrstevnických) programů v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených s 
užíváním online komunikací a na vytvoření a ověření metodiky práce s tzv. peer aktivisty. 
Cílem projektu je přispět k rozvoji osobnostních a sociálních dovedností žáků spojených s 
užíváním online komunikací, k rozšíření kompetencí tzv. peer aktivistů v oblasti v oblasti 
týmové práce, řešení problémů, vedení druhých apod. a k rozšíření kompetencí rodičů v 
oblasti informačních technologií a jejich užívání dětmi. 
Aktivity projektu:  

1) vytvoření skupiny peer aktivistů a jejich proškolení (doba realizace: říjen – listopad 
2015) – ve spolupráci se školními metodiky prevence a vedením škol zapojených do projektu, 
budou vybráni vhodní kandidáti na tzv. peer aktivisty. Po úvodním informativním setkání s 



 

 

vytipovanými kandidáty proběhne jejich užší výběr a bude vytvořena skupina peer aktivistů v 
celkovém počtu 21 žáků. Následně proběhne dvoudenní výjezdní seminář v časové dotaci 16 
hodin, jehož cílem bude proškolení žáků v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených 
s online komunikacemi, ale zároveň rozšíření jejich kompetencí v oblasti komunikace, týmové 
práce, lektorských dovedností, vedení skupiny apod. Preventivní programy, ve kterých budou 
peer aktivisté proškoleni, budou postaveny na metodách, jako je práce s příběhem, 
storyboard, dramatizace, hry rolí apod. a k vytvoření i následné realizaci preventivních 
programů budou využity tablety.           

2) práce na školách pod vedením mentora (doba realizace: listopad 2015 – duben 
2016) – po proškolení peer aktivistů bude vytvořeno celkem 7 skupin žáků, kteří zrealizují 
celkem 21 preventivních peer programů v časové dotaci 2 x 45 minut a 7 besed pro rodiče se 
zaměřením na bezpečné užívání online komunikací a řešení projevů kyberšikany u dětí.  

3) závěrečné intervizní setkání peer aktivistů (doba realizace: duben – květen 2016) – 
po ukončení všech aktivit na školách proběhne jednodenní závěrečné setkání peer aktivistů, 
jehož cílem bude sdílení zkušeností z realizace preventivních programů a besed pro rodiče, 
získání zpětné vazby ze strany mentorů a celkové zhodnocení projektu. 
V říjnu roku 2015 jsme zahájili realizaci projektu tím, že jsme oslovili základní školy 
v opavském regionu s nabídkou účasti v projektu a ve spolupráci se školními metodiky 
prevence jsme vytipovali žáky/žákyně, kteří se posléze stali našimi kolegy, tzv. peer aktivisty. 
Do projektu se zapojilo celkem 8 základních škol z Opavy a jejího okolí a vzniklo celkem 8 
skupin peer aktivistů v celkovém počtu 24 žáků/žákyň. 
V listopadu 2015 pak proběhlo výjezdní setkání peer aktivistů v RS Bílá Holubice v Mokřinkách, 
jehož cílem bylo především proškolení peer aktivistů v oblasti prevence rizikových jevů 
chování spojených s online komunikacemi, ale zároveň rozšíření jejich kompetencí v oblasti 
komunikace, týmové práce, lektorských dovedností, vedení skupiny apod. Zvolené aktivity 
výjezdového setkání však byly rovněž zaměřeny na vzájemné seznámení se všech aktivistů 
navzájem a na vytvoření příjemné, přátelské a tvůrčí atmosféry. V Mokřinkách jsme již začali 
společně zpracovávat preventivní programy, které budou posléze peer aktivisti realizovat na 
svých kmenových školách pro své mladší spolužáky. 
Aktivity projektu budou pokračovat v roce 2016 a v červnu je předpokládaný konce projektu. 
Projekt je finančně podpořen z prostředků Československé obchodní banky, a. s. z Nadačního 
programu vzdělávání částkou 84 000 Kč. 



 

 

     

      
Obr. Výjezdní setkání peer aktivistů v RS Bílá Holubice v Mokřinkách (listopad 1015).   

 Přehled počtu klientů 
Realizace preventivních programů v rámci projektu MZ ČR „Prevencí proti kyberšikaně“: 439 
žáků  
Realizace projektu MŠMT „Podpora inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže v Budišově nad 
Budišovkou“: 

 Včasná péče: 15 dětí   
 Doučování: 24 žáků ZŠ a 3 studenti SŠ (odučeno 284 hodin) 
 Motivační skupina: 10 žáků 
 Kariérové poradenství: 10 žáků 

Realizace aktivit pro ZŠ U Haldy v Ostravě v rámci projektu „Správná cesta“ : 
 Programy primární prevence: 76 žáků 
 EEG Biofeedback: 2 žáci 

Realizace volnočasových aktivit pro děti a rodiče mateřských škol (maškarní bály, volnočasové 
aktivity):  



 

 

 MŠ Chotěbuz – 150 dětí 
 MŠ Mariánské hory v Ostravě - 45 dětí 
 MŠ Lipová, Havířov – 130 dětí 
 MŠ Komenského, Český Těšín -  150 dětí  
Celkem: 475 dětí 

Realizace preventivních programů pro žáky ZŠ: 287 žáků 
Realizace adaptačních programů pro žáky ZŠ: 85 žáků 
Vzdělávání pedagogických pracovníků: 10 PP 
Besedy pro rodiče: 15  
 
Finanční zpráva 2015 
Vedením účetnictví se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími, zpracováním účetní závěrky  
a daňovým přiznáním, byla smluvně pověřena firma DASOLI v zastoupení Ing. Pavla Sojová. 
Účetní jednotka není zaregistrována jako plátce DPH. 
Základní jmění je tvořeno z hospodářských výsledků a počátečním vkladem zakladatelů. 
Společnost měla tyto příjmy z běžné činnosti: 
Tržby z prodeje služeb: 55 808,- Kč 
Přijaté dary:                             6 860,- Kč 
Provozní dotace:           310 040,- Kč 
 
Společnost měla tyto náklady z běžné činnosti: 
Náklady účty 51. (služby):   82 060,- Kč 
Náklady účty 50. (materiálové náklady): 56 033,- Kč 
Osobní náklady:              261 795,- Kč 
 
Účetní hospodářský výsledek za zdaňovací období 2015 činil – 27 847,- Kč. 
Ztráta organizace byla způsobena dofinancováním projektu Podpora inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže v Budišově nad Budišovkou z vlastních zdrojů organizace. Tato ztráta však byla kompenzována příjmem organizace na počátku roku 2016 ze strany Města Budišov nad Budišovkou za zpracování projektové žádosti k výzvě OPVVV. 
 



 

 

Zdroje financování v roce 2015:  
Zdroj:  Částka: 
Ministerstvo školství a tělovýchovy 183 703 
Město Budišov nad Budišovkou  40 000 
Ministerstvo zdravotnictví 32 500 
ČSOB 53 837 
Dary 6 860 
Příjmy z realizovaných aktivit 55 808 
Celkem:  372 708 
 
Sponzoři organizace:  
EYELEVEL s.r.o. 
LANEX a. s. 
Lucie Stanjurová 
 
Cíle na rok 2016 
Cílem naší organizace je dále rozvíjet služby školám a rodičům za účelem podpory inkluzivního 
vzdělávání. V roce 2016 budeme i nadále poskytovat školám podporu v oblasti primární i 
sekundární prevence, nabízet vzdělávací semináře pro pedagogy a poskytovat individuální 
podporu žákům a jejich rodičům. 
Stěžejním cílem bude realizace projektu Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku, který je 
zaměřen na vytvoření komplexního podpůrného systému vzdělávání dětí a žáků se 
socioekonomickým znevýhodněním a to se zapojením partnerů, kteří vytvoří síť 
spolupracujících subjektů, která zajistí komplexní péči cílové skupině. V rámci realizace tohoto 
projektu dojde k rozšíření služeb Centra inkluze na Vítkovsku a k personální stabilizaci 
odborného týmu. 
V roce 2016 budeme rovněž realizovat projekt ve městě Budišov nad Budišovkou, který 
navazuje na již realizovaný pilotní projekt a je zaměřen na podporu sociálně znevýhodněných 
dětí a mládeže. V rámci realizace projektu budeme nadále poskytovat podpůrné služby dětem 
předškolního věku (klíčová aktivita: včasná péče) a žákům základních a středních škol (klíčové 
aktivity: doučování, realizace motivačních skupin, kariérové poradenství).  
Naším cílem je také pokračovat v preventivních aktivitách na školách v oblasti prevence 
rizikového chování v oblasti online komunikací a navázat tak na úspěšně realizované projekty 



 

 

Bezpečně online a Žij online, bezpečně. Rádi bychom i nadále rozvíjeli realizaci peer programů 
na školách v celém našem regionu. 
 
Spolupracující instituce a organizace/partneři 
ZŠ Budišov nad Budišovkou – se Základní školou Budišov nad Budišovkou úzce spolupracujeme 
při realizaci projektu Podpora inkluzivního vzdělávání pro děti a žáky z Budišova nad 
Budišovkou, který je zaměřen na podporu dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
Zároveň jsme na zdejší škole realizovali programy primární prevence. 
MŠ Budišov nad Budišovkou – s Mateřskou školou Budišov nad Budišovkou úzce 
spolupracujeme při realizaci projektu Podpora inkluzivního vzdělávání pro děti a žáky z 
Budišova nad Budišovkou, který je zaměřen na podporu dětí a žáků ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. V MŠ Budišov nad Budišovkou realizujeme programy včasné péče. 
ZŠ B. Němcové v Opavě – pro Základní školu Boženy Němcové v Opavě jsme v roce 2015 
zajišťovali primární prevenci pro žáky vyššího stupně ZŠ a díky pozitivnímu ohlasu budeme ve 
spolupráci v oblasti primární prevence i nadále pokračovat. 
ZŠ Šilheřovice – pro Základní školu v Šilheřovicích jsme v roce 2015 zajišťovali primární 
prevenci pro žáky všech ročníků a díky úspěšné realizaci budeme i nadále spolupracovat. 
ZŠ Háj ve Slezsku – pro Základní školu Háj ve Slezsku jsme v roce 2015 zajišťovali primární 
prevenci pro žáky vyššího stupně ZŠ a díky pozitivnímu ohlasu budeme ve spolupráci v oblasti 
primární prevence i nadále pokračovat. 
MŠ Chotěbuz – realizace maškarního bálu pro děti a jejich rodiče 
MŠ Mariánské hory v Ostravě -  realizace maškarního bálů pro děti a jejich rodiče 
MŠ Lipová, Havířov –  realizace maškarního bálů pro děti a jejich rodiče 
MŠ Komenského, Český Těšín - realizace maškarního bálů pro děti a jejich rodiče 
ZŠ Dolní Benešov – realizace programů primární prevence 
ZŠ Spálov - realizace programů primární prevence 
ZŠ Oldřišov - realizace programů primární prevence 
ZŠ Velké Hoštice - realizace programů primární prevence 
ZŠ Stěbořice - realizace programů primární prevence 
ZŠ Píšť - realizace programů primární prevence 
Město Vítkov, Město Budišov nad Budišovkou, MŠ Vítkov, MŠ Budišov nad Budišovkou, ZŠ 
Budišov nad Budišovkou – ve spolupráci s výše uvedenými partnery jsme na podzim letošního 
roku zpracovávali a podávali projekt k výzvě OPVVV Inkluzivní vzdělávání s názvem Podpora 



 

 

inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku. Tento projekt byl podpořen a následujících letech nás 
čeká jeho realizace. 
ZŠ U Haldy, U Haldy 66, Ostrava – Hrabůvka – ve spolupráci se základní školou U Haldy 
v Ostravě jsme se podíleli na realizaci projektu „Správná cesta“, v rámci které jsme na škole 
zrealizovali programy primární prevence a naše psycholožka poskytla individuální podporu 
žákům s poruchou pozornosti za využití metody EEG Biofeedback. 
ZŠ E. Beneše, Opava – se základní školou E. Beneše každoročně spolupracujeme na realizaci 
adaptačních programů pro žáky 6. ročníků. 
 
 

Všem organizacím děkujeme za spolupráci. 
 
 
 



 

 

 
Kontaktní informace 
Centrum inkluze o.p.s. 
 
Právní forma: 
Obecně prospěšná společnost 
 
IČO, registrace: 
29461545, zapsána u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložce číslo 1144 
 
Bankovní spojení: 
2300376543/2010 
 
Statutární zástupce:  
Mgr. Hana Tichá 
 
Adresa organizace:  
Slezská 342 
Velké Hoštice 
747 31 
 
Telefon:  
728 343 747, 728510524 
 
Webové stránky:  
www.centruminkluze.cz 
 
Email: 
info@centruminkluze.cz             



 

 

 
 
 


