
„
Díky projektovým dnům se čeští žáci mohli 
dozvědět informace nejen o svých spolužácích 
z cizojazyčných rodin, ale také o jejich 
příbuzných. Děti cizinců byly pyšné, že jejich 
rodiče mohou přijít do školy a podělit se 
o zkušenosti ze života v jiné zemi, navíc už 
byly často schopné je překládat pro ostatní do 
češtiny. To je velmi viditelný efekt projektu. 

“Mgr. Michaela Rybářová

ředitelka ZŠ náměstí Svobody 

Hlavním cílem tří projektů realizovaných na ZŠ a MŠ náměstí 

Svobody 2 bylo prostřednictvím inkluze zvýšit kvalitu vzdělávání 

dětí a žáků a rozšířit kompetence pedagogů. V průběhu realizace 

projektů se ve škole díky práci dvojjazyčných školních asistentů 

a dalších forem individuální podpory (doučování) či skupinových 

aktivit (komunitně osvětová setkávání, potkávání i s rodiči) lépe 

podařilo integrovat děti s odlišným mateřským jazykem. Podpora 

v překonávání jazykové bariéry však byla k dispozici celému 

kolektivu. Aktivity vedly k přibližování odlišných kultur a české 

děti si zároveň uvědomily, jak je důležité učit se cizí jazyky. 

Pedagogové pak měli možnost rozvíjet své schopnosti v oblasti 

přípravy a realizace projektové výuky, která vedla k rozvoji sociálních 

a občanských kompetencí všech dětí a žáků.

Díky projektům realizovaným v rámci 28. a 49. výzvy mohlo být 

uskutečněno na dvacet několikadenních zahraničních stáží. Pedagogičtí 

účastníci studijních pobytů se vraceli pozitivně motivovaní pro další práci 

s dětmi a pochvalovali si, že díky návštěvě zahraničních škol měli možnost 

pozorovat jiné metody ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, 

sledovat organizaci výuky a následně své postřehy diskutovat s ostatními 

kolegy. 

Název projektu: Společným vzděláváním ke 
  společnému souži�  (1, 2 a 3)

Realizátor:   Základní škola a Mateřská škola, 
  Praha 6, náměs�  Svobody 2

Doba realizace:  1. 8. 2016 - 30. 06. 2022

Základní škola a Mateřská škola, Praha 
6, náměstí Svobody 2 získala finanční 
podporu z výzev č. 2, 28 a 49 (Prioritní osa 4 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR). 

Mapa projektů

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

Náklady 
projektu: 

7 782 595 Kč

3 891 297,5 Kč
příspěvek EU 

Od roku 2016 bylo 
v projektech 

podpořeno přes

1 000 dě� 

70 pedagogů 

Cílem projektů realizovaných v rámci 2., 28. 
a 49. výzvy bylo zvýšení kvality vzdělávání 
všech dětí a žáků prostřednictvím inkluze 
v multikulturní společnosti a rozvoj 
kompetencí pedagogických pracovníků. 

3 891 297,5 Kč
příspěvek MHMP


