Vážení rodiče,
Dovolte nám, abychom Vás informovali o průběžných výsledcích aktivního působení
psychologů a speciálních pedagogů projektu “Chci zůstat ve škole“ na sedmi kolínských
základních školách. Doposud máme výstupy za září a říjen 2013, o listopadových Vás
budeme informovat v průběhu ledna 2014.
V prvé řadě bychom Vám rádi poděkovali za důvěru, kterou jste nám dali! Jen díky
tomu může být projekt “Chci zůstat ve škole“ realizován a může být Vám a Vašim dětem k
užitku. Rodičům, kteří zatím o spolupráci v rámci projektu mají pochybnosti, nabízíme
konkrétní výsledky našeho dosavadního působení na školách. Věříme, že Vám to umožní více
porozumět smyslu a účelu projektu.
Průběžné hodnocení činnosti odborných pracovníků na školách ukázalo, že vytíženost a
frekvence zapojení psychologů a speciálních pedagogů se liší podle potřeb té které školy.
Také tempo začlenění pracovníků projektu do chodu školy se různí – někde během září
docházelo pouze ke kontaktům s pedagogy, jinde se naplno rozeběhly primárně preventivní
programy s třídními kolektivy (na jedné škole již proběhlo nadprůměrných 14 bloků ve
třídách) nebo individuální či skupinové reedukace a pravidelná individuální dopomoc žákům
ve výuce.
Vyjádřeno čísly, za září a říjen
-

-

psychologové navázali spolupráci s 90 klienty (žáky a rodiči), z nichž čtvrtina dochází
na opakované konzultace.
na speciální pedagogy se pak za první dva měsíce školního roku často po doporučení
výchovných poradců obrátilo 132 klientů, z nichž téměř polovina dochází opakovaně
na pravidelné intenzivní skupinové či individuální reedukace nebo je jim poskytována
individuální dopomoc ve výuce.
doposud proběhlo na všech školách 28 vstupů od tříd, se dvěma třídami pak psycholog
pracuje intenzivněji – v jedné třídě bylo již uskutečněno 6 bloků.

Velmi nás těší i zájem o spolupráci ze strany samotných pedagogů, kteří s psychology a
speciálními pedagogy konzultovali přes 240 situací. Pedagogové se také aktivně zapojili do elearningového vzdělávání.
Obecně lze říci, že se nám daří naplňovat záměr projektu, tedy poskytovat podporu nejen
dětem, které ji na základě různých odborných doporučení potřebují, ale i žákům, kteří žádný
papír nemají. Tedy působit tam, kde kontakt s odborníkem má především preventivní
charakter.
Aktuálně také proběhla individuální jednání s řediteli jednotlivých zapojených škol. Tři
ředitelé jsou s činností odborníků na svých školách velmi spokojeni, registrují pozitivní
ohlasy rodičů, žáků i pedagogů a zajímají se o možnosti udržení odborníků na školách po
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skončení tohoto projektu. Další tři školy zatím nemají ani kladnou ani zápornou zpětnou
vazbu od rodičů a žáků a poukazují na skutečnost, že díky tomu nedokáží spokojenost
s projektem zatím zhodnotit. Nově přistoupila do projektu ZŠ Červené Pečky, která vystřídala
6.ZŠ Kolín, na níž jsme spolupráci z důvodů odlišných očekávání od projektu ukončili.
Závěrem bychom rádi zopakovali poděkování za důvěru!
Vás, váhající rodiče bychom rádi znovu přizvali ke spolupráci s nabídkou osobních setkání
s odborníky na Vaší škole. Rádi bychom také všechny rodiče ujistili, že námi nabízené služby
jsou pro Vás a Vaše děti nabídkou nikoli povinností a svůj názor o jejich potřebnosti můžete
kdykoli změnit.
Projekt “Chci zůstat ve škole“ dává Vám, Vašim dětem a jejich učitelům možnost využít
služeb, které český školský systém zatím standardně negarantuje, ačkoli zkušenost mnohých
škol ukazuje, že jsou přínosem a že pomáhají propojovat dva mnohdy odlišně fungující
systémy – rodinu a školu. Budeme velmi rádi, pokud nám dovolíte zapojit se do formování
další generace a společnými silami budeme naše děti učit, že otevřená komunikace a
spolupráce vede k příjemné atmosféře, pracovním výsledkům a osobní spokojenosti.

Za tým projektu „“Chci zůstat ve škole“
Mgr. Michala Michlová
Koordinátor a metodik projektu
www.chcizustatveskole.cz

V Kolíně 3.12.2013
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