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Anotace projektu 

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro 

zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů 

zjednodušeného vykazování.  

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na 

pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, 

a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, 

sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, 

spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím 

ICT. 

 

Specifický cíl 

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 

SC 1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 



 
 
 
 

 

 

SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 

 

 

Cílová skupina 

Děti v mateřských školách 

Žáci základních škol.  

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních škol, školních družin, včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 

Účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci). 

 

 

Aktivity 

Aktivity pro mateřské školy  

Personální podpora  

2.I/1 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, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po 

jejich nástupu do základní školy.  

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ  

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin c) cizí jazyky;  

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a 

průběžného sebevzdělávání.  

 

Rozvojové aktivity MŠ  

2.I/12 Projektový den ve škole 

2.I/13 Projektový den mimo školu 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového 

vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude 

probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.  

 



 
 
 
 

 

Aktivity pro základní školy  

Personální podpora  

2.II/1 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. Škola  

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ  

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin c) cizí jazyky;  

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a 

průběžného sebevzdělávání.  

 

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ  

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ  

b) klub zábavné logiky a deskových her;  

d) badatelský klub;  

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede 

k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i 

do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických 

pracovníků.  

 

2.II/18 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 pro základní vzdělávání např. v hlavních 

předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.  

 

2.II/19 Projektový den ve škole 

2.II/20 Projektový den mimo školu  

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové 

výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat 

v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.  



 
 
 
 

 

Aktivity pro školní družiny a školní kluby 

Personální podpora  

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK  

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta školním družinám a 

školním klubům. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména 

účastníkům ohroženým školním neúspěchem.  

 

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK  

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK  

a) čtenářský klub  

b) klub zábavné logiky a deskových her;  

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu 

volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti 

a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje 

účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.  

 

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK  

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK  

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového 

vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude 

probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.  

 

 

 

 

dne:  31.7.2018 

zpracovala:  J. Bulvová, ředitelka školy 


