
Hlavní cíl Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření   

Př edchá zení  sociá lní mu znevý hodne ní  de tí  s odlis ný m máteř ský m jázýkem (de tí -cizincu ), 
podpořá jejich zác lene ní  do c eske  spolec nosti á zvý s ení  kválitý vzde lá vá ní  přostř ednictví m 
posí lení  inkluze v multikultuřní  spolec nosti 

-Poc et podpoř ený ch přácovní ku  ve vzde lá vá ní  
-Poc et vzde lá vácí ch áktivit vedoucí ch k řozvoji 
sociá lní ch á osobní ch kompetencí  u de tí  
-Poc et přogřámu  ábsolvováný ch pedágogý 
-Poc et setká ní  zá u c ásti veř ejností  
-Zápojení  přvku  multikultuřálismu do přojektove  
vý uký 

-Vý ukový  plá n 
-Zá známý tř í dní ch knih 
-Přojektová  dokumentáce 
-Osve dc ení  o ábsolvová ní  vzde lá vácí ch přogřámu  
-Ceřtifiká t o u c ásti ná přojektu 
-Podkládý odbořní ku -u c ástní ku  přojektu 
-přezenc ní  listiný 

  

Účel/Cíl projektu Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření Předpoklady/rizika (vnější) 

- Rozvoj osobní ch á sociá lní ch kompetencí  minimá lne  20 de tí -cizincu  umí ste ný ch v Zář í zení  
přo de ti-cizince 
- Usnádne ní  sociálizáce á integřáce de tí  do c eske  spolec nosti 
- Podpořá pedágogický ch přácovní ku  s kolý ve zvýs ová ní  kválitý jejich káz dodenní  přá ce př i 
vzde lá vá ní  á vý chove  de tí -cizincu  
- Rozvoj kompetencí  pedágogický ch přácovní ku  v oblásti př í přávý á vedení  přojektove  vý uký 
- Osve tlení  přoblemátiký de tí  cizincu  (de tí  s OMJ) 

- Poc et přácovní ku  ve vzde lá vá ní , kteř í  v přáxi 
uplátn ují  nove  zí skáne  poznátký á dovednosti - 4 
- Poc et podpoř ený ch osob – přácovní ku  ve 
vzde lá vá ní  - 4 
- Poc et te mátický ch setká ní  s s iřokou veř ejností  - 1 
- Poc et mimos kolní ch áktivit vedoucí ch k řozvoji 
kompetenci - 5 
- Vý sledký diágnostický ch testu  

-Vý sledký sřovná vácí  ánálý zý vstupní ch á vý stupní ch 
dát 
-Uveř ejne ní  infořmácí  ná webový ch střá nká ch s kolý 
-Podkládý exteřní ch odbořní ku  
-přezenc ní  listiný z komunitne  osve tový ch setká ní  
-Zpřá vá o řeálizáci přogřámu 
-Přojektová  dokumentáce 
-Rozhovořý s u c ástní ký přojektu 
-Osve dc ení  o ábsolvová ní  

- Výuz ití  pedágogický mi přácovní ký zí skáný ch 
poznátku  v přá ci 
- Zá jem o dáls í  sebeřozvoj pedágogu  
- Zá jem o dáls í  sebeřozvoj u de tí  
- Udřz itelnost pozitivní ch u c inku  přogřámu ná 
chová ní  de tí -cizincu  
-Výuz ití  zí skáný ch poznátku  á dovedností  v přáxi 
- Zá jem veř ejnosti o přoblemátiku de tí -cizincu  

Výstupy projektu Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření Předpoklady/rizika (vnější) 

1. Zájis te ní  vs ech potř ebný ch podkládu  á vstupu  přo řeálizáci přojektu: zř í zená  řole 
koořdiná tořá přojektu, zápojení  2 odbořní ku  do přojektu, př eřozde lení  řozpoc tu á př í přávená  
přojektová  dokumentáce 
2. Vý ukový  plá n přo 12 lekcí  á uc ebne  te mátický  obsáh jednotlivý ch lekcí  
3.a Reálizováná přojektová výuká přo 20 dětí s OMJ 
3.b Absolvování vzdělávácích přogřámů přácovníký školý  
3.c Dvouhodinové setkání se zástupci dětí, přezentáce cílů, áktivit á plánováných 
vý sledku  přojektu 
3.d Reálizáve tvůřčího potenciálu dětí, řozvoj cenných sociálních dovednosti, pozitivní 
zme ný v chová ní  de tí  
4. Dvouhodinove  komunitne  osve tove  setká ní  zá u c ásti s iřoke  veř ejnosti á dřuhe  
dvouhodinove  setká ní  se zá stupci de tí  v řá mci c týř hodinove  zá ve řec ne  ákce přojektu – 
vý stávý obřázu  de tí  
  

- Poc et u c ástní ku  přojektu – 20 de tí  
- Vý ukový  plá n 
- Poc et hodin odpolední /dopolední  přojektove  
vý uký přo 4 tř í dý - 48 
- Poc et podpu řný ch opá tř ení  ve s kole - 12 
- Poc et podpoř ený ch osob – přácovní ku  ve 
vzde lá vá ní  - 4 
- Poc et te mátický ch setká ní  se zá konný mi zá stupci 
de tí  - 2 
- Poc et komunitne  osve tový ch setká ní  zá u c ásti 
s iřoke  veř ejností  - 1 
  

- Přojektová  dokumentáce 
- Vý ukový  plá n 
- Zpřá vý z jednotlivý ch áktivit 
- Zá známý vý uký v tř í dní  knize 
- Fotogřáfie, videá, hmotne  vý sledký přá ce de tí  
- Popis ábslovováný ch vzde lá vácí ch přogřámu  
- Osve dc ení  o ábsolvová ní  přogřámu 
- Potvřzení  záme stná ní  pedágogu , odbořní ku  
- Zpřá vá o řeálizáci přojektu 
- Přezenc ní  listiný ze setká ní  
- Podkládý exteřní ho odbořní ká (máteřiá lý, 
přezentáce) přo setká ní  

- Reálizáce přojektu v poz ádováne  kválite  á 
v poz ádováne m c áse 
- Zájis te ní  udřz itelnosti přojektu – výuz ití  pedágogý á 
de tmi zí skáný ch poznátku , podpořá pozitivní ho 
emoc ní ho stávu á dáls í  řozvoj sociálizác ní ch á 
osobní ch schopností  de tí  
- Zá jem ze střáný veř ejnosti o přojekt 
- Snáhá á zá jem ze střáný de tí  o sebeřozvoj, 
přohlubení  kultuřní ch á vs eobecný ch ználosti 
- Vý be ř vhodný ch kválitní ch vzde lá vácí ch přogřámu  á 
zá jem ze střáný pedágogu  výuz í vát zí skáne  poznátký 
ve přá ci. 

Klíčové a dílčí aktivity projektu 
  
1. Přípravna fáze projektu: 
1.1 Zř í zení  řole koořdinátořá; 
1.2 Stánovení  řozsáhu řolí  á odpove dností  jednotlivý ch u c ástní ku  přojektu 
1.3 Výhlá s ení  á přovedení  vý be řove ho ř í zení  ná pozice ářteteřápeutá přojektu přo dvá odbořní ký 
1.4 Př esne  výmezení  vý s e jednotlivý ch ná kládu  přo řu zne  áktivitý á př eřozde lení  řozpoc tu přojektu 
1.5 Ná kup zá kládní ch potř ebný ch máteřiá lu  
1.6 Registřáce á podá ní  př ihlá s ek ná ákředitováne  vzde lá vácí  přogřámý přo 4 přácovní ký s kolý 
1.7 Záplácení  ná jemne ho zá přoná jem sá lu přo zá ve řec nou ákci přojektu 
1.8 Př í přává podkládu  přo dáls í  fá zi přojektu 
1.9 Př í přává přojektove  dokumentáce 
2. Fáze vstupní diagnostiky a fáze analytická 
2.1 Přovedení  vstupní  diágnostiký de tí  pomocí  vhodný ch metod (zu c ástne ne  pozořová ní , řozhovoř, dotázová ní , 
přojektivní  techniký á testý) 
2.2 Sbe ř dát á ánálý zá vý sledku  diágnostiký 
2.3 Uřc ení  ákc ní ch bodu  á cí lový ch hodnot – zme n v chová ní  dí te te ve vztáhu k sobe  á okolí , kteřý ch má  bý t 
dosáz eno po ukonc ení  přojektu 
2.4 Vý be ř vhodný ch ářteteřápeutický ch technik v zá vislosti ná zá ve řech ánálý zý  
2.5 Sestávení  celkove ho plá nu přojektove  vý uký á uc ebne  te máticke ho obsáhu 12 jednotlivý ch lekcí  
2.6 Sestávení  př esne ho řozvřhu lekcí , zájis te ní  dopřávý přo de ti býdlí cí  v tře ninkove m býte  
2.7 Ná kup potř ebný ch máteřiá lu , vý tvářný ch potř eb 
2.8 Př í přává máteřiá lu  přo přezentáci přojektu ná přvní m setká ní  se zá stupci de tí  á veř ejností  
2.9 Př í přává přojektove  dokumentáce 
3. Realizační fáze 
3.1 Ořgánizáce á přovedení  přvní ho dvouhodinove ho setká ní  vedení  s kolý, odbořní ku  á zá stupcu  de tí , 
přezentáce přojektu, jeho cí lu , oc eká váný ch vý sledku  á př í nosu  přojektu 
3.2 Reálizáce přojektove  vý uký – 12 jednohodinový ch bloku  přojektove  vý uký přo 4 skupiný de tí -cizincu  
uskutec ne ne  jednou tý dne ; 
3.3 Absolvová ní  pedágogý á psýchologem s kolý 4 jednodenní ch vzde lá vácí ch přogřámu  řozloz ený ch do 3 me sí cu  
3.4 Př í přává přojektove  dokumentáce 
3.5 Př í přává Zpřá vý o řeálizáce přojektu 
4. Fáze sekundární diagnostiky a závěrečná fáze 
4.1 Přovedení  popřojektove  sekundá řní  diágnostiký 
4.2 Análý zá vý stupu  diágnostiký, sřovná ní  se vstupní mi dátý á jejich zhodnocení  
4.3 Ove ř ení  splne ní  cí lový ch hodnot ukázátelu  podmí ne ný ch vý zvou 
4.4 Ořgánizáce komunitne  osve tove ho setká ní  zá u c ásti vedení  s kolý, odbořní ku , s iřoke  veř ejnosti á vs ech 
zá jemcu  spolec ne  se setká ní m se zá stupci de tí  v řá mci ákce slávnostní ho ukonc ení  přojektu: vý stává obřázu  de tí , 
přezentáce vý stupu  přojektu 
4.5 Př í přává přojektove  dokumentáce á ukonc ení  přojektu 

- Finánc ní  zdřoje: přvní  zá lohová  plátbá ve vý s i 60% á dřuhá  
zá lohová  plátbá 40% vs ech zpu sobilý ch ná kládu  přojektu 
- Přojektová  dokumentáce 
- Potř ebne  vý ukove , pomu cne , vý tvářne  á dáls í  máteřiá lý 
- Nábí dká ákředitováný ch vzde lá vácí ch přogřámu  jednou c i 
ne koliká vzde lá vácí mi institucemi záme ř ený ch ná álespon  
jednu z výmezený ch vý zvou te mátický ch oblástí  

Časový rámec 
aktivit projektu 

  
1.1 11/2018 
1.2 11/2018 
1.3 11/2018 
1.4 11/2018 – 12/2018 
1.5 11/2018 
1.6 11/2018 
1.7 11/2018 
1.8 11/2018 – 12/2018 
1.9 11/2018 – 12/2018 
  
2.1 12/2018 
2.1 12/2018 – 1/2019 
2.3 12/2018 – 1/2019 
2.4 12/2018 – 1/2019 
2.5 12/2018 – 1/2019 
2.6 1/2019 
2.7 1/2019 
2.8 1/2019 
2.9 1/2019 
  
3.1 2/2019 
3.2 2/2019 – 4/2019 
3.3 2/2019 – 4/2019 
3.4 2/2019 – 4/2019 
3.5 2/2019 – 3/2019 
  
4.1 4/2019 – 5/2019 
4.2 5/2019 
4.3 5/2019 
4.4 5/2019 
4.5 5/2019 
  

-Vý be ř kválitní ch lidský ch zdřoju  (odbořní ci-ářteteřápeuti); 
-Zá jem ze střáný u c ástní ku  – de tí -cizincu ; 
-Zájis te ní  finánc ní ch zdřoju  – schvá lení  z á dosti o dotáci; 
-Vý be ř vhodný ch diágnostický ch metod přo spřá vnou ánálý zu 
skutec ne ho stávu de tí  á jejich potř eb; 
-Vý be ř vhodný ch ářteteřápeutický ch metod přá ce přo dosáz ení  
efektivní ch vý sledku ; 
-Výhlá s ení  ákředitováný ch vzde lá vácí ch přogřámu přo pedágogý 
v řá mci DVPP 
  

  Předběžné podmínky 

  -Přojekt obstojí  v konkuřenci ostátní ch přojektu  á bude výbřá n k fináncová ní  v OP Přáhá po l řu stu ze zdřoju ESF 

Financování projektu CZEDUCATE 

z fondu Evropské unie 
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Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu projektu, který 
by přispěl k předcházení  sociálnímu znevýhodnění dětí 
s odlišným mateřským jazykem (dětí-cizinců) a ke zvýšení kvality 
jejich vzdělávání, a to realizací projektové výuky pro děti-cizince 
s cílem pomoci jim v překonání vnitřních problémů, rozvoji 
osobnostních a sociálních kompetencí a usnadnění jejich následné 
integrace do české společnosti a také organizací vzdělávacích 
programů pro pedagogické pracovníky. Projekt je reakcí na výzvy 
současnosti – zvýšující se počty cizinců, včetně dětí-cizinců, 
v České republice a problematiku intergace cizinců do hostitelské 
společnosti.  

Zařízení pro dětí-
cizince 

Summary 
  

The aim of this master thesis is to create a project that could contribute to prevention of social disadvantage of children with different mother 

tongue (children foreigners) and to increase the level of their education by means of realization of project classes for this group of children in 

order to help them to come over inner problems, develop individual and social competences and to make their integration to Czech society easier 

and by means of organizing educational programs for teachers. Therefore, this project would be a reaction to the challenges of today – growing 

numbers of foreigners, including children foreigners, in the Czech republic and the question of their integration to the host society.  

Projekt, který je vypracován v rámci této diplomové práce, je zaměřen na 
2 cílové skupiny: děti-cizinci pobývajícíc v Zařízení pro děti-cizince a 

pedagogické pracovníky tohoto Zařízení; 
Místem realizace projektu je součást Zařízení—Výchovné středisko a 

Základní škola na adrese—Radlická 30, Praha 5; 
Financování by mělo být zajištěno ze zdrojů Evropského sociálního 
fondu v rámci výzvy č.28 Operačního programu Praha—pól růstu; 

Aktivity projektu: projektová výuka—kurzy arteterapie + vzdělávací 
programy pro pedagogy a psychologa školy + tématická setkávání se 

zástupci dětí a komunitně-osvětová setkání za účasti široké veřeknosti. 
Projektu se zúčastní 20 dětí-cizinců ze Zařízení pro děti cizince, 3 
pedagogové školy a školní psycholog, 2 odborníci arteterapeuti; 

Celkové náklady projektu činí 120 384 Kč ; 
Celková doba trvání projektu je 7 měsíců; 

Projekt je reakcí na výzvy současnosti 
 Logical Framework 


