
 

 

                    
I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

Základní škola T.G.Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková 

organizace 

 

 

Od roku 2008 se naše škola podílí jako partnerská škola na tvorbě projektu : 

 

„Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad 
 

 

Tento projekt spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je 

víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky 

z Evropského sociálního fondu, jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. Náš projekt 

z OP VK patří  do oblasti podpory 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byl schválen jako 

úspěšný 18. 12. 2008. 

Výše přidělené dotace činila 2 188 788,17 Kč a spoluúčast zřizovatele v průběhu 

realizace nebyla požadována. Zastupitelé města Rajhrad i obce Hrušovany u Brna přislíbili, že 

zajistí udržitelnost projektu po jeho ukončení po dobu 5 let. 

Celkovým cílem projektu je zkvalitnění výuky a vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a zajištění nabídky asistenčních, speciálně-pedagogických                 

a logopedických služeb pro žáky obou škol a částečně i pro žáky spádových škol. Celý projekt 

je rozložen na dobu 3 let a 5 let udržitelnosti. Získali jsme vhodnou techniku, technologie, 

učební pomůcky a zřídili jsme pracoviště speciálního pedagoga a logopeda. Provádíme 

depistáž u předškoláků, depistáž provádí učitelé v oblasti logopedie a v oblasti poruch učení. 

Vlastní činnost školního poradenského pracoviště byla zahájena dne 1. 9. 2009, do 31. 1. 2012 

probíhal projekt, čerpali jsme státní dotaci. V současné době je projekt ve fázi udržitelnosti, a 

to do 31. 12. 2017. V rámci tohoto pracoviště na školu dochází 4 dny v měsíci speciální 

pedagog, který v dopoledních hodinách pracuje se žáky se SVP. Jedenkrát týdně  

v odpoledních hodinách provádí logoped nápravu řeči. V rámci pracoviště ve škole pracují 

dva dyslektické kroužky čeština hrou.  

Tento projekt jsme podali hlavně proto, že chceme žákům a jejich rodičům nabídnout 

v široké míře nadstandardní služby, které na většině základních škol zatím nejsou zcela běžné 

a jsou poskytovány pouze odbornými pracovišti.  Věříme, že tento projekt má mezi veřejností 

kladnou odezvu. 
                                                                                       Mgr. Jarmila Motlíčková 

                                                                                                                                    ředitelka  


