O naší organizaci

Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342,
747 31, je nově vzniklou organizací, která byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě dne 26. ledna 2013.
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.
Centrum inkluze o.p.s. navazuje na celorepublikový projekt MŠMT a ESF Centra podpory
inkluzivního vzdělávání, v rámci kterého také všichni pracovníci Centra inkluze o.p.s. působili
na více než třiceti školách v Moravskoslezském kraji a získali zkušenosti mimo jiné také v tvorbě
a lektorování DVPP pro učitele.
Poskytované obecně prospěšné služby jsou realizovány v prostorách škol a školských zařízení,
dle potřeby také jinde.
Společnost realizuje 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
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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

Správní rada:
Mgr. Lucie Stanjurová, Slezská 342, Velké Hoštice
Mgr. Kateřina Dobešová, U Synagogy 6, Opava
Mgr. Pavel Gregor, Nerudova 50, Opava
Mgr. Radek Hendrych, Pod lesem 859/10, Odry
Dagmar Polášková, Opavská 382, Hradec nad Moravicí
Mgr. Jiří Zdrálek, Havlíčkova 269, Štítina

Dozorčí rada:
Bc. Lenka Lindovská, Podolská 115,
Hradec nad Moravicí
Mgr. Hana Tichá – ředitelka

Mgr. Petra Tesařová, Krnovská
166/131, Opava
Ing. Martina Heisigová, Hlavní
253/14, Brumovice
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Náš tým
Mgr. Hana Tichá – ředitelka
Mgr. Lucie Stanjurová - koordinátorka, kulturní antropoložka
Bc. Lenka Navrátilová – preventistka
Mgr. Kateřina Barabášová – psycholožka
Mgr. Petra Stonišová – speciální pedagožka

Aktivity realizované v roce 2013
•

Poskytování služeb Centra inkluze o.p.s.

Naše organizace byla založena v lednu 2013 a činnosti na školách jsme zahájili až s počátkem
nového školního roku 2013/2014.
Na podzim roku 2013 jsme pak realizovali především aktivity primární prevence pro školy a
další vzdělávání pedagogů. Jednalo se o tyto aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvořivá dílna pro děti a jejich rodiče MŠ Husova, Vítkov.
Adaptační programy pro žáky 6. ročníků spolupracující ZŠ Edvarda Beneše v Opavě.
Vzdělávací seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ U haldy, Ostrava – Hrabůvka na
téma „Biofeedback - diagnostická a nápravná práce nejen s žáky s poruchou
pozornosti".
Vzdělávací seminář „Metody a formy výuky“ pro pedagogy ZŠ Komenského Odry
Ukázkový preventivní program pro žáky 7. ročníku ZŠ Mařádkova v Opavě (v rámci
publicity Centra inkluze o.p.s.).
Ukázkový program multikulturní výchovy pro žáky 6. Ročníků ZŠ Komenského v Odrách
(v rámci publicity Centra inkluze o.p.s.).
Podpora sociálně znevýhodněné studentky SŠ při získání stipendia v rámci Nadace
Klausových.
Zapojení do Komunitního plánování sociálních služeb v Opavě (pracovní skupina Děti,
mládež, rodina a pracovní skupina Osoby se sociokulturním znevýhodněním).
Další aktivity Centra

V roce 2013 jsme byli Ministerstvem školství (MŠMT) akreditováni jako vzdělávací instituce a
pro pedagogy jsme připravili k akreditaci několik vzdělávacích programů. Akreditace MŠMT
byla udělena těmto vzdělávacím programům s platností do 14. 5. 2016:
Bezpečné internetové prostředí – kyberšikana
Anotace: Cílem semináře je nabídnout pedagogům základní vhled do problematiky
nebezpečného chování ve virtuálních sítích na internetu, ukázat možnosti, jak lze takovému
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jednání předejít nebo zabránit a nastínit možnou spolupráci s rodiči v oblasti bezpečného
používání internetu formou interaktivní přednášky s využitím videa a praktických cvičení.
Metody a formy výuky
Anotace: Cílem semináře je seznámení pedagogů s metodami a formami práce s možností
jejich využití ve výuce. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž si mohou účastníci
vyzkoušet účinek metodických postupů. Získají informace o podstatě jednotlivých způsobů
výuky a o možnostech jejich využití. Rozšíří si své portfolio výukových metod a nových forem
hodnocení žáků.
Mimořádně nadaný žák
Anotace: Cílem semináře je seznámení pedagogů s tématem vzdělávání nadaných žáků.
Teoretické i praktické znalosti, metody a postupy práce, které si během semináře pedagogičtí
pracovníci osvojí, budou moci uplatnit v rámci své praxe.
Práce s žákem – cizincem
Anotace: Cílem semináře je nabídnout pedagogům základní vhled do problematiky vzdělávání
žáků – cizinců na ZŠ. Seznámit pedagogy s problémy vycházejícími z kulturní odlišnosti, zvýšit
citlivost a otevřenost k těmto rozdílům při práci s kulturně odlišným dítětem a jeho rodiči.
Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ
Anotace: Cílem semináře je nabídnout pedagogům základní vhled do problematiky
specifických poruch učení na 2. stupni ZŠ. Seminář pedagogům napomůže v rozpoznávání
projevů SPU u žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech, tvorbě individuálního
vzdělávacího plánu, odrazu SPU v jednotlivých vyučovacích předmětech, seznámení se
speciálně vzdělávacími potřebami těchto žáků (legislativa), s obecnými zásadami práce a
možnostmi úlev a tolerancí pro tyto žáky ve všech vyučovacích předmětech. Představí
možnosti intervence ve výuce a nastíní možnosti efektivní spolupráce s rodiči.
Multikuturní výchova a přístupy k její realizaci
Anotace: Workshop je rozdělen do teoretické a praktické části. V rámci teoretické části se
pedagogové seznámí se změnami, které pojetí multikulturní výchovy prodělalo od jejího
zařazení do výuky na českých školách. Budou seznámeni s problematickým pojetím
multikulturní výchovy v RVP a s riziky podpory stereotypního vnímání odlišnosti
sociokulturních skupin při realizaci multikulturní výchovy. Seznámí se s základními přístupy k
realizaci MKV, tj. s kulturně-standardním a transkulturním (osobnostním) přístupem. V
praktické části se pedagogové seznámí s různými metodami výuky MKV, s konkrétními
aktivitami vycházejícími jak z kulturně-standardního, tak transkulturního přístupu.
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•

Projekty

Podané:
1)

2)

3)

4)

Nadace Velux, Dánsko – projekt byl zaměřen na podporu inkluze sociálně
znevýhodněných žáků do mateřských, základních i středních škol
v Moravskoslezském kraji, na realizaci podpůrných služeb sociálně znevýhodněným
žákům, sociálních služeb žákům a jejich rodinám a metodickou podporu
pedagogům. Celková požadovaná částka 389 622 EUR.
Nadace OKD – v rámci výzvy Nadace OKD jsme v letošním roce podávali dva
projekty: projekt „Dobrodružství s kulturou aneb česko-polská spolupráce jinak“ –
Nadace OKD pro radost a projekt Sociální inkluze žáků ZŠ U haldy, Ostrava –
Nadace OKD pro zdraví. Celková požadovaná částka 69 800 Kč a
SMO (Statutární město Opava) – projekt podávaný na související služby se
sociálními službami byl zaměřen na poskytování preventivních aktivit na opavských
základních školách. Celková požadovaná částka 21 000 Kč.
MZČR – ve spolupráci se Statutárním městem Opava (v zastoupení Bc. Dagmar
Polášková - metodik prevence kriminality a protidrogový koordinátor) jsme podali
projekt na Ministerstvo zdravotnictví. Projekt je zaměřený na podporu opavských
základních škol v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených s užíváním
internetu a on-line komunikací. V rámci projektu budou zrealizovány prožitkové
preventivní programy pro žáky 7. a 8. ročníků, budou proškoleni školní metodici
prevence a vytvořena metodická příručka pro učitele se zaměřením na prevenci
kyberšikany. Celková požadovaná částka 66 000 Kč.

Finanční zpráva 2013
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 v roce 2013 příjmy z tržby z poskytnutých služeb 15.000,- Kč,
náklady za služby 10.000,- Kč,
materiální náklady 3.000,- Kč,
osobní náklady 7.650,- Kč.
Účetní hospodářský výsledek za zdaňovací období 2013 činil – 5.672,- Kč.
Formou zápůjčky byly do organizace vloženy finanční prostředky ve výši 5 672 Kč na pokrytí
finančních závazků.
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Cíle na rok 2014
Cílem naší organizace je dále rozvíjet služby školám a rodičům za účelem podpory inkluzivního
vzdělávání. V roce 2014 budeme i nadále poskytovat školám podporu v oblasti primární i
sekundární prevence, nabízet vzdělávací semináře pro pedagogy a poskytovat individuální
podporu žáků a jejich rodičům.
Ve spolupráci se Statutárním městem Opava budeme v roce 2014 realizovat projekt Bezpečně
online, který byl podpořen z prostředků Ministerstva zdravotnictví. Projekt je zaměřený na
podporu opavských základních škol v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených s
užíváním internetu a on-line komunikací. V rámci projektu budou zrealizovány prožitkové
preventivní programy pro žáky 7. a 8. ročníků, budou proškoleni školní metodici prevence a
vytvořena metodická příručka pro učitele se zaměřením na prevenci kyberšikany.
V roce 2014 se zaměříme také na rozšíření našich služeb pro mateřské školy, především pak
v oblasti poskytování programů pro děti zaměřených na osobnostní a sociální výchovu a na
další vzdělávání pedagogů mateřských škol v oblasti inkluzivního vzdělávání. Připravíme další
programy DVPP k získání akreditace u Ministerstva školství.
Budeme i nadále připravovat projekty související s cíli organizace. Avšak vzhledem k tomu, že
naše organizace ještě nemá dostatečnou historii, jsou naše možnosti omezené z důvodu
oprávněnosti žadatele.
Budeme i nadále spolupracovat s dalšími organizacemi a Statutárním městem Opava v oblasti
komunitního plánování.

Spolupracující instituce a organizace/partneři
organizace/partneři
ROAD2 s.r.o. - v oblasti grafiky a prezentace naší organizace spolupracujeme s kolegy Ing.
Arch. Zuzanou Stanjurovou Mateiciucovou a Ing. Arch. Petrem Stanjurou ze studia ROAD 2.
Statutární město Opava - ve spolupráci se školským odborem Magistrátu města Opava
připravujeme projekt "Bezpečně on-line", který je zaměřený na podporu opavských základních
škol v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu a on-line
komunikací.

Všem organizacím děkujeme za spolupráci.
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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:
stránky:
www.centruminkluze.cz

Email:
Email:
info@centruminkluze.cz

