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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ PRO PEDAGOGY A DALŠÍ ODBORNÍKY 

 

 
Vážené kolegyně, drazí kolegové, 

Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) hledá učitele z praxe a odborníky na 

obsazení 17 typů pozic v rámci realizace šestiletého individuálního projektu systémového „Inkluzivní 

a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“.    

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 4. 2022 (70 měsíců) 

Nástupní plat: 30-38 tis. v návaznosti na pozici 

Místa realizace: celá ČR 

Hlavní cíl projektu: V městech spolupracujících s Agenturou dosáhnout participativně uplatnění 

principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) a vytvářet na lokální úrovni podmínky pro 

dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu. 

Klíčové aktivity v projektu: 

- Spolupráce v území (tvorba a implementace Strategického plánu inkluze ve městech, pomoc se 

zpracováním inkluze v Místních akčních plánech) 

- Podpora odborné spolupráce (příprava a realizace odborných panelů na téma inkluzivní a kvalitní 

vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami – spolupráce škol a zřizovatelů v oblasti 

podpory dětí a žáků z marginalizovaných skupin. Expertní podpora partnerů v lokalitách a interního 

týmu Agentury prostřednictvím centrálních expertů na témata vztahující se k inkluzi.) 

- Aktivizace relevantních aktérů (příprava a realizace odborných workshopů, veřejných setkání, 

konferencí, exkurzí/stáží za příklady dobré praxe, zahraničních studijních cest, analýzy zahraničních 

expertů.) 

- Metodická podpora (tvorba Metodického manuálu pro rozvoj inkluzivního vzdělávání na místní 

úrovni.) 

- Evaluace, výzkumy, analýzy (vstupní analýzy místních vzdělávacích sítí, Analýza segregace škol 

z pohledu sociálního vyloučení; evaluační manuál; dílčí a souhrnné hodnotící zprávy o dopadu 

projektu v lokalitách)  

- Řízení projektu 

Pro zajištění uvedených aktivit hledáme pedagogy s praxí a odborníky, kteří se zabývají problematikou 

inkluzivního vzdělávání v základních školách a souvisejícími oblastmi, výzkumníky, koordinátory 

spolupráce s kraji, obcemi, místními akčními skupinami, experty na oblast Evropských strukturálních a 

investičních fondů (OP VVV)), odborné asistenty, pracovníky zajišťující projekt na administrativní 

úrovni: projektového manažera, finančního manažera a další.  

Informace o volných pozicích naleznete na webových stránkách http://www.socialni-

zaclenovani.cz/volna-mista 

Kontakt pro dotazy: Martina Přibylová,  Pribylova.Martina@vlada.cz, tel. 296 153 500. 

Kontakt pro zasílání přihlášek do výběrových řízení: Veronika Jírů, Jiru.Veronika@vlada.cz, tel. 296 

153 295. 
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