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„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu. 30.4.2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu
dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s
rodiči dětí a žáků.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí
směřování.

Vybrané aktivity :
Školní asistent - personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním
školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům
ohroženým školním neúspěchem.
Nové metody ve výuce na ZŠ_Matematická gramotnost
Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím
vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. Obsahem šablony je spolupráce pedagogického
pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce (dále
jen "pedagog-expert") s dalšími dvěma kolegy (dále jen "pedagog-začátečník").
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a
průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém

profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích
akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních
vyučovacích metod.
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,
kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a
podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních
předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským
školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem
ohroženým školním neúspěchem.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při
vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z
různých škol v rámci ČR.
Individualizace vzdělávání v MŠ
Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských
školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení
znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených
na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

