
APIV Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

Projekt realizuje Národní institut pro další vzdělávání 

nově Národní pedagogický institut ČR 

 Cílem projektu je nastavení takové vzdělávací podpory pro naši školu, jakou v oblasti 

společného (inkluzivního) vzdělávání potřebujeme a prakticky využijeme.  

 Díky němu bychom měli zlepšit nastavení poradenských služeb v rámci školního 

poradenského pracoviště, staneme se součástí krajské sítě podpořených škol, se kterými můžeme 

navázat užší spolupráci – výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe například formou stáží. 

Dalším cílem je podpořit rozvoj profesních kompetencí pedagogů a vedení naší školy v oblasti 

společného vzdělávání, aby došlo u pedagogů k posílení porozumění inkluzivním procesům ve 

vzdělávání.  

Z WEBU: 

O projektu 

 Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se 
zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), 
a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických 
pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním 
a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené 
na školy, odbornou a širokou veřejnost. 

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč 

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015 

 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj  vzdělávání (OPVVV)  
prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání. 

Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3 

Typ projektu: Individuální projekt systémový 

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022 

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, 

zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech 
zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní 
kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, 
vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání 
v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání. 

Další informace na: 

www.inkluzevpraxi.cz 

 

http://www.inkluzevpraxi.cz/

