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Název projektu Rozpoznej svoje schopnosti. Rozvoj školního poradenského 
pracoviště Gymnázia Jana Palacha Praha 1 se zaměřením na ţáky 
se specifickými potřebami ve vzdělávání. 

Příjemce GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. 

Datum zahájení realizace 1.7.2013 

Datum ukončení realizace 30.3.2015 

Partneři projektu - 

 

 

Stručný popis průběhu realizace projektu 

Projekt byl zaměřen na rozvoj poradenského pracoviště pro ţáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Jednalo se o rozvoj poskytovaných sluţeb psychologa a podpory výuky i mimoškolních 
aktivit. 
CS byli ţáci se specifickými poruchami učení, duševním onemocněním, s tělesným postiţením a 
zdravotně oslabení. Zřetel byl brán také na vzdělávání pedagogickým pracovníků pro práci s touto 
cílovou skupinou. 
 
Zapojeno bylo 48 ţáků a 23 pedagogických pracovníků. 
 
Projekt vznikl na základě vysoké potřebnosti ze strany cílové skupiny, která projevila zájem o další 
pomoc. Projekt si kladl za cíl zlepšit situaci vzdělávání ţáků se specifickými potřebami prostřednictvím 
interaktivních a aditivních forem podpory ve výuce a psychologické podpory. Zvýšením motivace a 
zapojení ţáků došlo ke sníţení počtu neprospívajících a celkové větší vzdělanosti. Dalšími cíli bylo 
vytvořit, ale i inovovat metodické materiály pro podporu výuky, které ţáky nezatěţují dlouhými texty, ale 
rozvíjí jejich kompetence a zájem. Sekundárně se projekt zaměřil na zvýšení kvalifikace pedagogických 
pracovníků pro zlepšení přístupu a obohacení formy výuky o vědecky fundované metody pro výuku 
ţáků z cílové skupiny. 
Realizace spočívala v těchto aktivitách: vzdělávání pedagogů, Inovace ŠVP, Podpora výuky (semináře 
pro ţáky, individuální plány, Videotrénink), psychologické a karierní poradenství, lernklub, dobrá praxe. 
Aktivity realizovali odborníci z oblasti psychologie (školní i externí psychologové), jednotlivý 
pedagogové. 
Organizačně vše zajistil realizační tým, který má dlouholeté zkušenosti s prací s CS. Jednalo se o 
manaţera a asistenta projektu. 
 
Realizované klíčové aktivity: 
 
KA1 Příprava, realizace a ukončení projektu 

- Realizační tým pracoval na jednotlivých aktivitách.  

- Byla zajištěna publicita projektu. (Viz IV. PUBLICITA) 

- Byly zajištěny výkazy práce jednotlivých členů realizačního týmu. 

- Byly koordinovány ostatní KA. 

- Byl upraven rozpočet. 

- Bylo sledováno naplnění cílů 

- Byly zpracovány monitorovací zprávy 

- Byla vyhodnocena realizace projektu 

 

Projektový tým pracoval bez problémů a zdárně projekt zrealizoval a ukončil. 
 
KA2 Vzdělávání pedagogických pracovníku 
Cílem této aktivity je poskytnout pedagogickým pracovníkům a školní psycholoţce dostatečné vzdělání, 



aby mohli pracovat s cílovou skupinou ţáků s SVP. 
 
Plánované aktivity dle ţádosti: 

- Kurzy pro školní psycholoţky – 8 kurzů 
- Školení pro pedagogické pracovníky – 3 kurzy 
- Výjezdní workshop pro pedagogy 

 
Realizované aktivity: 

- Kurzy pro školní psycholoţky a pedagogy, setkání s odporníky 

- 7.-8.3.2015 Workshop pro pedagogy „míň je víc“ Pecínov: Hlavními tématy byl souhrn ţáků 
s SVP, práce s nimi, příprava ţáků s SVP k maturitní zkoušce, prezentace evaluačního 
dotazníku ţáků a učitelů školy – GJP očima studentů a učitelů, výměna zkušeností pedagogů. 
Účastníkům bylo hrazeno cestovné, stravné a ubytování. S aktivitou souvisí i pronájem 
školicích prostor ve Dvoře Pecínov,, s.r.o.. workshopu se zúčastnilo 16 osob. 

- samostudium pedagogů – studium materiálů z poradenského pracoviště GJP a dostupných 
zdrojů s informacemi o vzdělávání ţáků s SVP 

 
Celkem bylo podpořeno 23 pedagogů vč. školních psychologů (23 úspěšně podpořených pedagogů) 
 
KA3 Inovace ŠVP 
Cílem této aktivity je začlenění alternativní realizace tematických celku, tedy přizpůsobené ţákům se 

specifickými potřebami, do školního vzdělávacího programu. 

 

Plánované aktivity dle ţádosti: 

- Inovace ŠVP 

- Vznik individuálních učebních materiálů pro ţáky s SVP (pracovní listy) 

 
Realizované aktivity: 

- Práce s ţáky s SPV byla zakotvena ve ŠVP GJP – u jednotlivých témat výukového obsahu a 
v charakteristice školy. 

- V rámci této aktivity bylo vytvořeno celkem 203 podpůrných materiálů výuky pro ţáky s SVP 

 
Výstupem je:  
1 inovovaný produkt - Inovace ŠVP 
1 nový produkt – pracovní listy 
48 podpořených osob - ţáků 
46 úspěšně podpořených osob - ţáků 
 
KA4 Podpora výuky 

Cílem aktivity je podpořit výuku ţáku se speciálními vzdělávacími potřebami doplňkovými aktivitami, 
které jsou nezbytné pro jejich adaptaci do vzdělávacího programu. Tím dojde k podpoře jejich 
prospěchu, empatii, zájmu o školu i své spoluţáky. Poznají své sebepojetí a moţnosti jejich vývoje. 

 

Plánované aktivity dle ţádosti: 

1) Realizace seminářů pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

2) Vytvoření individuálních plánu 

3) Video trénink interakcí 

4) Ostatní podpora výuky 

- Asistence pro ţáky s tělesným postiţením při školních i mimoškolních aktivitách (semináře, 
doučování, lernklub, exkurze, laboratoře) 

- SW NewDictate pro automatický prepis mluveného slova na text pro CS. 

- Adaptační kurz (artifiletika) a jeho materiální zabezpečení 

 
Realizované aktivity: 

- E-learningový seminář názvem „Kdo jsem a kam jdu“ (Kariérové poradenství), Účastnilo se 13 
ţáků s SVP, Zpřístupněno v IS GJP 16.3.2015 

- Semináře Styly učení,Seminář Deset kroků k rozhodnutí a další 

- Proběhl videotrénink interakcí - Průběh videotréninku: Pedagog si dohodne termín natáčení 



své hodiny, případně předem upozorní na problematické prvky v hodině – s čím mé eventuálně 
potíţe. Pak proběhne samotná vyučovací hodina, kde je přítomna jedna s našich psycholoţek 
a pořizuje videozáznam celé hodiny. Psycholoţka pak provede rozbor s konkrétním 
pedagogem. Sledovaným cílem je především interakce učitele s ţáky – celkem i jednotlivci, 
atmosféra třídy, zapojení ţáků do vzdělávacího procesu. Zvláštní pozornost je věnována právě 
ţákům se specifickými potřebami ve vzdělávání, protoţe ti sami (či učitelé s nimi) mají právě 
s interakcí často potíţe. Záznam a rozbor odhalí případné nedostatky a hlavně je učiteli 
doporučeno, jak má v hodinách postupovat. Učitelé pak mají moţnost zaznamenat si svojí 
vyučovací hodinu sami a sami posoudit, jestli došlo ke zlepšení. Tato aktivita je zcela 
dobrovolná, realizuje se na vlastní přání učitele. Někteří učitelé pak volí formu vlastní nahrávky 
bez rozboru psycholoţky. 

- V rámci aktivity bylo neustále pracováno s individuálním vzdělávacím plánem pro ţáky se 
specifickými vzdělávacími potřebami. 

- Bylo vytvořeno 15 individuální plánů 
- Byla vyuţívána asistence pro ţáky s tělesným postiţením 
- Byl pořízen SW NewtonDictate 
- Bylo pořízeno vybavení pro adaptační kurz 

 
KA5 Lernklub 
Cílem této aktivity je motivace ţáku se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávání, zvýšení 
jejich sebevědomí a pomoc při stanovení si cílů. 
 

Plánované aktivity dle ţádosti: 

- Zřízení prostor pro lernklub 
- Provoz lernklubu 

 
Realizované aktivity: 
Byly zřízeny a vybaveny prostory pro lernklub. Jednalo se o učební pomůcky. 
V rámci Lernklubu probíhají konzultace pedagogů se studenty s SPV.  
Zároveň učebnu Lernklub v odpoledních hodinách ţáci vyuţívají k samostudiu. 
 
 
KA6 Psychologické a karierní poradenství 
Cílem této klíčové aktivity je realizace karierního poradenství pro ţáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami pro získání představ o své další budoucnosti. Dále bude poskytováno individuální 
psychologické poradenství pro ţáky z CS, kteří sami projeví zájem či budou navrţeni pedagogickými 
pracovníky dle jejich projevu. 
 
Plánované aktivity dle ţádosti: 

- Karierní poradenství – 35 ţáků 
- Psychologické poradenství – 48 ţáků 
- Supervize školní psycholoţky 
- Vybavení pro školní psycholoţku 

 
Realizované aktivity: 

- Psychologické poradenství bylo poskytnuto veškerým zapojeným ţákům, jelikoţ ně jeho 
základě byly doporučena další aktivity projektu.  

- Program karierního poradenství se týká vţdy především ţáků třetích a čtvrtých ročníků. Za celé 
trvání projektu to z ţáků s SVP bylo celkem 27 ţáků. 

 
Výstupem je inovovaný produkt - Inovace poradenského centra 
 
 
KA7 Dobrá praxe 
Cílem této klíčové aktivity je zavedení dobré praxe do fungování ostatních škol. Dále chceme 
nabídnout své sluţby i školám, které nemají dostatečné finanční prostředky na provoz vlastního 
poradenského centra. 
 
Plánované aktivity dle ţádosti: 

- Realizace seminářů o provozu poradenského centra, zkušenosti, výsledky… 



- Individuální konzultace 
- Zapojení ţáků z dalších škol do aktivit poradenského centra 
- Vytvoření broţur Dobré praxe 

 
Realizované aktivity: 

- V této aktivitě byly uspořádány semináře pro výchovné poradce, byl navázán kontakt a 
spolupráce s dalšími poradenskými pracovišti, setkali se školní psychologové a karierní 
poradci. 

- Probíhala spolupráce a individuální konzultace s dalšími SŠ – Gymnázium Na Zatlace, Porg, 
Gymnázium Jaroslava Seiferta, Gymnázium Jana Nerudy, Caledonienschool 

- Bylo podpořeno 11 ţáku z ostatních SŠ 

- Bylo vytvořeno 100 broţur dobré praxe 
- Nový produkt – Broţura dobré praxe 

 

 

 

Dosažené cíle projektu 

Hlavní cíl: zlepšení situace ţáku se specifickými potřebami prostřednictvím interaktivních a aditivních 
forem podpory výuky 
 
Dílčí cíle 
Zlepšení přístupu pedagogických pracovníku k jinakosti ţáku a obohacení formy výuky 
Zlepšení motivace ţáku ke studiu a tím sníţit počet neprospívajících 
Rozvoj kompetencí ţáku pomocí inovace obsahu výuky a vytvoření pracovních listu 
Zvýšení psychologické podpory ţáku i pedagogických pracovníku 

Rozšíření výsledku dobré praxe mezi ostatní školy 

 

Zvýšením kvalifikace pedagogických pracovníku došlo ke zlepšení přístupu k cílové skupině, vetší 
empatii a schopnosti odhadu, jaký přístup zvolit u konkrétní osoby. U těchto specifických osob bylo 
nutné znát způsob jednání a přizpůsobit i metodiku výuky. Pedagogové začali více vyuţívat 
interaktivních a aditivních forem výuky a další mimoškolní podporu. 
Zvýšením zájmu o učivo, se sníţil počet neprospívajících. Motivace byla cílená na podporu celého 
kolektivu, pro vzájemnou podporu. Probudit v ţácích zdravou soutěţivost a zábavným způsobem zvýšit 
jejich zájem jak o klasickou školní výuku, ale i mimoškolní aktivity, které zvýší jejich znalosti a také 
efektivnost stráveného volného casu. 
Sníţením mnoţství teoretické výuky a zaměřením se na kompetence byla zvýšena motivace ţáku a 
podpořen zájem slabších ţáku o další výuku. ŠVP byl rozšířen o podklady, jako alternativní zdroj 
informací, kde si látku mohou vyzkoušet za pouţití moderních výukových metod. 
Rozvoj poradenského centra přímo podpořil psychiku ţáku. Školní psycholoţka absolvovala několik 
vzdělávacích kurzů, které jí zabezpečili aktuální znalosti z potřebných oblastí a reflektují potřeby 
jednotlivých ţáku. 
Rozšíření dobré praxe mezi ostatní školy zajistilo rozšíření podpory i mezi ostatní ţáky. Zároveň 
moţnost vyuţití našich sluţeb výchovnými poradci a pracovníky z podobných pracovišť dalších škol 
přispělo k větší efektivnosti poradenského centra, které se stalo centrem celopraţským. 

 

 



Zpětná vazba od cílových skupin 

Zpětná vazba od cílové skupiny byla poskytována průběţně a také na závěr projektu. 

 

Průběţná zpětná vazba: 

Ţáci školy poskytovali zpětnou vazbu při inovaci vzdělávacích programů a jejich pilotního ověření, tzn. 
při ověřování vytvořených inovovaných učebních materiálů a dalších materiálů v průběhu výuky. Na 
základě práce s materiály vytvořenými v projektu byli ţáci dotazováni v průběhu výuky, kde ţáci mohli 
vyjádřit svůj názor, který byl poté zapracován do podkladů. 

 

Zpětná vazba byla cílovou skupinou poskytována v průběhu výuky a realizaci aktivit projektu. 

 

Pedagogové poskytovali zpětnou vazbu na pravidelných poradách RT. 

 

Zpětná vazba byla velice pozitivní, ţáci neustále projevují zájem o další aktivity. Větší zájem o 
modernizaci a aktualizaci výuky také potvrzují jednotliví učitelé.  

 

Závěrečná zpětná vazba:  

Na závěr projektu byla zpracována závěrečná hodnotící zpráva. 

 

V průběhu celého projektu se podařilo udrţet nejen motivaci cílové skupiny na účasti při aktivitách, ale 
také jejich další aktivní přístup k plánování jejich dalšího rozvoje. 

 

 

 

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů 

Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota 

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 4 4 

Počet podpořených osob - celkem 59 71 

Počet úspěšně podpořených osob 50 69 

 

 

Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot 

Bylo dosaţeno veškerých plánovaných hodnot. 

 

 

 

Publicita projektu 

Cílová skupina a veřejnost byly o projektu informováni následujícím způsobem: 
vyvěšení informace o realizaci projektu v prostorách školy 
inzerce v tisku a na sociálních sítích 
uveřejněním informace na webových stránkách školy www.gjp1.cz 
informace na dnech otevřených dveří 
informace na třídních schůzkách 
 
Další formy publicity: 
prostory ve kterých probíhali aktivity, byly označeny v souladu s podmínkami příručky OPPA 

veškeré materiály a dokumentace jsou označeny v souladu s podmínkami příručky OPPA 

 

Webové stránky projektu www.gjp1.cz  

 

 

http://www.gjp1.cz/


Udržitelnost projektu 

Udrţitelnost projektových aktivit je zajištěna především těmito kroky: 
-Navázání spolupráce s dalšími školami o rozvoji poradenského centra 
-Inovace ŠVP, který bude pouţíván i po ukončení projektu 
-Vytvoření pracovních listu 
-Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníku _ zvýšení úrovně přístupu k ţákům s SVP 
-Získání větších zkušeností se specifickou cílovou skupinou, které bude moci škola pouţívat při své 
další činnosti 
 
Aktivity projektu jsou právě takového druhy, které zajistí udrţitelnost projektu a rozvoj poskytovaných 
sluţeb ţákům školy. Záměrem je tuto pomoc rozšířit i na ţáky ostatních škol, které se mohou inspirovat 
dobrou praxí naší školy a také zavést aktivity u sebe, či při nedostatku finančních prostředků vyuţít 
moţnosti v GJP. 
Škola bude i po ukončení projektu pokračovat v inovaci vzdělávacího programu a poskytování 
podpůrných sluţeb ţákům, kteří je potřebují bez ohledu na podporu ESF. V současnosti podpora z 
veřejných zdrojů pomohla s prvotními náklady, které jsou ve větším rozsahu, neţ se předpokládá u 
udrţitelnosti aktivit. 
Udrţitelnost projektu bude také zajištěna vytvořenými broţurami dobré praxe, které rozšíří metodiku 
práce s cílovou skupinou do dalších škol. 

 

 

 

Problémy při realizaci 

Při realizaci se nevyskytly ţádné problémy. 

 

 

 

Horizontální témata 

 

Rovné příležitosti 

Adaptační program, který byl součástí projektu, přispěl k vytváření multikulturního inkluzivního 
prostředí na GJP. 
Ţáci prvních ročníků a noví ţáci zde měli moţnost poznat se mezi sebou, seznámit se důkladně se 
svými třídními učiteli, s pedagogickým sborem a ostatními ţáky školy napříč všemi ročníky. 
Struktura projektu měla za cíl začlenit znevýhodněné ţáky do celého kolektivu, aby se sníţily rozdíly 
mezi jednotlivými osobami. 
GJP vyuţívá pestrosti sloţení studentu z rozličných kulturních zázemí k podnícení tolerance a k 
posílení zájmu o jiné kultury a vlivy. Odlišně je chápáno jako obohacení. O tom, ţe je pro všechny na 
GJP multikulturality hodnotou, svědčí prostor, který je studentům v průběhu studia dán, aby se 
podělili o své kořeny se spoluţáky. 
Děje se tak ať jiţ v rámci výuky samotné v naukových předmětech v rámci výchov či v průběhu 
četných mimoškolních činností (např. tzv. multikulturní trh). Také propojenost školy s rodiči hraje v 
této oblasti velkou roli. V případě jakýchkoliv problému či výskytu jakékoliv netolerance je moţno 
vyuţít konzultací školní psycholoţky. 

 

Udržitelný rozvoj 

Realizace projektu měla pozitivní dopad na udrţitelný rozvoj, neboť umoţnila zvýšení povědomí 
ţáků o ochraně ţivotního prostředí v rámci environmentální výuky, která je součástí osnov předmětů 
Biologie, Zeměpis. 
Při inovaci osnov těchto předmětů byl zdůrazněn význam, jaký má dopad lidské činnosti na ţivotní 
prostředí a jeho ochranu. Toto téma bylo podpořeno zejména pracovními listy a inovací obsahu 
výuky. 

 

 

 



Výstupy/produkty projektu 

 Typ* Název Stručný popis Dostupnost* 

1 výukový materiál Inovace ŠVP Inovace školního vzdělávacího 
programu s ohledem na žáky se 
specifickými vzdělávacími potřebami 

WWW 

2 metodika produktu Inovace 
poradenského 
centra 

Inovace poradenského centra WWW 

3 informační materiál Broţura dobré praxe Broţura dobré praxe WWW 

4 výukový materiál Pracovní listy Pracovní listy pro ţáky s SVP WWW 

5 =vyberte=   =vyberte= 
* Z číselníku vyberte odpovídající poloţku a všechny ostatní odstraňte (pomocí tlačítka „Odstranit“, které je na dialogovém okně 
zobrazeném při editaci) nebo odpovídající poloţku umístěte pomocí šipek na první místo v seznamu. 


