
 

 

 
Péče o žáky se speciálními potřebami plynoucí ze specifických poruch učení a chování 

 
Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o. pod záštitou ředitelky Mgr. Kateřiny Karpíškové se 
stala řešitelem projektu Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými 
vývojovými poruchami učení a chování pro plánované období 26. 11. 2009 - 31. 10. 2011. 
Naše škola ZŠ Ostrava-Stará Bělá je partnerem v tomto projektu a bude moci využít nemalé 
finanční prostředky přímo pro své žáky a také velmi úzce spolupracovat se školou ve 
Výškovicích na specifických programech pro žáky s poruchami učení a chování. Tento 
projekt s označením CZ.1.07/1.2.10/02.0047 spadá pod prioritní osu 1. Počáteční 
vzdělávání 1. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost financovaného 
strukturálním fondem EU (85%) a státním rozpočtem ČR (15%). 
Hlavním cílem je vytvoření flexibilního vzdělávacího centra umožňujícího všestranně 
rozvíjet osobnostní a technické dovednosti a schopnosti žáků se speciálními učebními 
potřebami. Projekt je cílen na odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců 
ke vzdělávání a podpoře zájmu žáků o technické a přírodovědné obory. 
Specifickými cíli jsou: 
1. Vytvoření vzdělávacího programu skládajícího se z oblastí: Osobnostní rozvoj, Technické 

dovednosti, Člověk a příroda a Informatika. 
2. Tvorba vzdělávacích modulů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených 

na oblast speciální pedagogiky a informatiky, kde získají nové poznatky a dovednosti, 
které budou moci plně uplatnit při zkvalitnění výuky žáků s poruchami učení a vytvořit 
jim tak lepší vzdělávací podmínky.  

3. Implementace moderních výukových metod do vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

4. Usnadnění přechodu žáka do dalšího vzdělávacího stupně či zaměstnání (spolupráce 
s praxí). Jedná se o zajištění exkurzí do průmyslových podniků v Moravskoslezském 
regionu, jejichž účelem je bližší seznámení žáků s možnostmi další profesní kariéry v 
průmyslové oblasti.  

5. Proškolení cílových skupin: žáci a učitelé.  
6. Dalším specifickým cílem bude vytvoření moderních učebních opor v rozsahu text, 

digitální podoba s prvky e-learningu, videa a animace. 
 
 
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.“                                                                                          


