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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1. Zavést systém cíleného oslovování potenciálních uchazečů se spec. potřebami o studium na OU.
2. Rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance OU + VŠB
3. Dovybavit školící středisko Pyramidy.
4. Pokračovat v budování bezbariérových přístupů do budov OU – 3. patro budovy A PřF.
5. Pokračovat ve zvyšování kompetencí zaměstnanců OU+VŠB ve znakovém jazyce s cílem zajišťovat
tlumočení do ZJ vlastními zaměstnanci.
6. Zavést službu speciálně-pedagogického a psychologického poradenství.
7. Rozšířit poskytování služeb Centra Pyramida pro studenty se zdravotním znevýhodněním.
8. Připravit a pilotně ověřit „Inkluzívní program na OU“
Komentář k plnění cílů a výstupů
Ad 1) Byla vytvořena databáze středních škol v Moravskoslezském kraji s výchovnými poradci a všichni
byli osloveni ke spolupráci. Aktivní spolupráce byla navázána s více než 30 školami. Dále byla navázána
spolupráce se 14 Speciálně pedagogickými centry. Byla vytvořena informační brožura, která byla
distribuována na spolupracující střední školy.
Proběhl informační seminář pro uchazeče a informační seminář pro výchovné poradce.
Ad 2) Vzdělávací aktivity byly rozšířeny o zážitkový seminář:
jde o možnost bližšího porozumění studentům s těžkým postižením
zraku, s nimiž se zaměstnanci OU setkávají nebo setkávat budou na
svých pracovištích - ve výuce, v knihovně, na studijním a jiných
odděleních, na sekretariátech, na kolejích, na vrátnici, v reálném
i virtuálním komunikačním prostředí …
V současné době nabízíme tyto vzdělávací aktivity pro zaměstnance:
- Kurzy znakového jazyka pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé
- Seminář Zásady správné komunikace se studenty se speciálními potřebami
- eLearningový kurzu Studenti se speciálními potřebami na VŠ
- Zážitkový seminář
V červnu proběhla zvaná přednáška Math: The Mother of Science, but the Bane of the Blind. Přednášel
profesor Arthur I. Karshmer, Akarshmer@usfca.edu
V říjnu proběhla přednáška Mgr. Lucie Skříšovské, instruktorky rehabilitace nevidomých a slabozrakých
osob Tyfloservisu, o.p.s na téma „Sociální rehabilitace nevidomých“.
Informační balíček „první pomoci“ byl vytvořen..
Ad 3) bylo dovybaveno školící středisko Centra Pyramida. Byly dokoupeny židle a stoly tak, aby středisko
mohlo sloužit cca 40 účastníkům vzdělávacích aktivit. Dále bylo středisko dovybaveno dotykovým
displejem. Centrum Pyramida disponuje nejmodernější audiovizuální a výpočetní technikou a rovněž
základními kompenzačními pomůckami pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením.
Ad 4) bylo přistoupeno k budování bezbariérových přístupů na Filozofické fakultě. Situace ukázala, že
bude nutné tuto fakultu upřednostnit před fakultou Přírodovědeckou. Především proto, že se jen velmi
obtížně na této fakultě daří zajišťovat rozvrhové akce pro studenty na vozíčku. Bezbariérové přístupy na
FF byly vybudovány a jsou v provozu od ZS 2010/2011.
Ad 5) kurzy ZJ pokračují a kompetence ve ZJ si zvyšuje 15 zaměstnanců OU. Kromě klasické výuky jsou
rovněž organizovány návštěvy v Unii neslyšících a Automotoklubu neslyšících, aby si mohli zaměstnanci
OU ověřit své znalosti v praxi.
Ad 6) Byla navržena služba speciálně pedagogického poradenství a služba konzultanta – psychologa.
Veškeré služby jsou popsány v Metodice, která je interním materiálem školy. Od začátku ak. roku
2010/2011 jsou obě služby nabízeny studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě.
Ad 7) Byla vypracována druhá verze metodiky s názvem Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při
studiu studentům se speciálními potřebami na OU. Tato verze byla distribuována na všechny fakulty,
studijní oddělení, proděkany pro studium. Rovněž byla poskytnuta MŠMT v souvislosti se zpracováváním
„Analýzy současné situace studentů se specifickými nároky na vysokých školách“ MŠMT.
Ad 8) Byla vytvořena webová aplikace pro podporu inkluzívního prostředí na OU. V rámci programu
probíhají rozhovory se studenty se speciálními potřebami, kteří jsou ochotni se podělit o „svůj příběh“.

Kontrolovatelné výstupy

Změny
v řešení

Dále probíhá moderovaná diskuse na témata integrace, inkluze, komunikace a přístupů ke studentům se
speciálními potřebami, atd.. Pilotně je navržený model ověřován se studenty Speciální pedagogiky, dále
pak bude nabídnut všem studentům OU a posléze i studentům dalších univerzit. Program inkluzívního
prostředí je na adrese http://projekty.osu.cz/integrace.
Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1. Informační brožura o možnostech studia na OU pro uchazeče se speciálními potřebami, distribuce
na střední školy a organizace sdružující osoby se speciálními potřebami. Splněno – viz příloha
č.1
2. Informační seminář pro výchovné poradce SŠ. Splněno – viz příloha č.1
3. Informační seminář pro uchazeče o studium na OU a VŠB-TU. Splněno – viz příloha č.1
4. Zážitkový seminář pro zaměstnance OU a VŠB-TU. Splněno – viz příloha č.1
5. Modifikovaný eLearningový kurz Studenti se speciálními potřebami na VŠ – organizovaný
prioritně pro pedagogické pracovníky, zpřístupnit DEMO verzi eLerningového kurzu na web OU
6. Doplněný kurz o tutoriály se zvanými přednáškami. Splněno – viz příloha č.1
7. Informační balíček „první pomoci“ pro zaměstnance OU – aneb rychlé informace pro první
kontakt. Splněno – viz příloha č.1
8. Výpočetní a speciální technika pro školící středisko Pyramidy. Splněno – viz příloha č.1
9. Bezbariérový přístup do 2. patra budovy A PřF OU (zatím je bezbariérový přístup pouze do
přízemí a 1. patra). Splněno – viz příloha č.1
10. Kurz znakového jazyka pro mírně pokročilé a pro pokročilé, min. 10 absolventů. Splněno – viz
příloha č.1
11. Zavedená služba speciálně-pedagogického poradenství – pravidelně 1 měsíčně v Centru Pyramida
a po domluvě i mimo tuto dobu. Zajištění informovanosti o této službě. Splněno – viz příloha č.1
12. Zavedená služba psychologického poradenství – pravidelně 1 měsíčně v Centru Pyramida a po
domluvě i mimo tuto dobu. Zajištění informovanosti o této službě. Splněno – viz příloha č.1
13. Metodika podpory studentům se zdravotním znevýhodněním. Splněno – viz příloha č.1
14. Návrh, realizace a pilotní ověření „Inkluzívního programu na OU“ na bázi elektronické
komunikace mezi studenty OU (event. VŠB-TU) a studenty se speciálními potřebami. Filozofií
programu je boj proti předsudkům a stereotypům vůči osobám se speciálními potřebami. Forma rozhovor, v němž studenti s postižením otevřeně hovoří o předsudcích, o pocitu a zkušenostech
být označován jiným, a tím často podvědomě hodnocen jako méněcenným. Splněno – viz
příloha č.1
Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.
Ke změnám nedošlo

Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)

2005

1.200.000

2006

1.200.000

2007

1.597.000

2008

2.315.000

2009

2.700.000

2010

2.174.000

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Příloha č.1 obsahuje podrobnější informace ke kontrolovaným výstupům.
Příloha č.2 obsahuje dokument „Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu
studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě“.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)
Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem
1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

1.3

Stavební úpravy

0

0

400

400

0

0

2. Běžné finanční prostředky celkem
Mzdové náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

700

752

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

150

131

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

289

256

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

300

385

2.5

Služby a náklady nevýrobní

150

136

2.6

Cestovní náhrady

85

35

2.7

Stipendia

100

79

2.174

2.174

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
1.2

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Název výdaje

Instalace schodišťové plošiny v budově Filozofické fakulty.
Komentář: řešení aktuální potřeby zpřístupnění výukových prostor pro imobilní
studentu Filozofické fakulty
Práce spojené s poradenskou činností, činnosti kontaktních osob, asistenční
službou, tlumočnickou službou, tvorbou elektronické knihovny výukových
zdrojů, převody materiálů do přístupných formátů, realizací kurzu ZJ pro
pokročilé, návrhy a realizace seminářů a přednášek, realizace kurzu Počítačová
grafika pro studenty se sluchovým postižením, organizace seminářů pro
uchazeče o studium z řad studentů se specifickými potřebami, organizace kurzu
pro přijaté uchazeče, organizace seminářů pro zaměstnance OU a VŠB-TU,
zpracování strategie spolupráce center OU a VŠB – TU, realizace společně
vytipovaných aktivit – Mezinárodní konference Nerovné cesty k rovným
příležitostem.
tlumočení do ZJ, lektorné kurzu ZJ, lektorné kurzu Počítačová grafika pro
studenty se sluchovým postižením, organizační zabezpečení konference
Nerovné cesty k rovným příležitostem.
Odvody
Technika a zařízení pro Centrum Pyramida a řešitelský tým –židle, skříňka pod
tiskárnu, interaktivní panel, tiskárna, laminátor, flipchart, plátno, kancelářské
potřeby, spotřební materiál – papír, toner apod..
Nákup odborné literatury.
Nákup software pro Centrum Pyramida, externí tlumočení, dotisk výukových
opor, grafické a typografické práce, návrh webových stránek pro inkluzívní
prostředí, tisk posterů na konferenci.
Komentář: Snížení výdajů na služby ve prospěch položky 2.4 – nákup
drobného majetku pro Centrum Pyramida.
Konzultace, školení pracovníků Centra Pyramida, účast na konferenci Nerovné
cesty k rovným příležitostem 2010
Komentář: Snížení výdajů na cestovné ve prospěch položky 2.4 – nákup
drobného majetku pro Centrum Pyramida.
Stipendia – zapisovatelská činnost, adaptace studijních materiálů, aktivní účast
na inkluzívním programu.
Komentář: Snížení výdajů na služby ve prospěch položky 2.4 – nákup
drobného majetku pro Centrum Pyramida.

Částka ( v tis. Kč)

400

752

131
256
385

136

35

79

