
 
 
 
 

 

 

Projektový záměr 
 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001138 

Název projektu Nový přístup ke vzdělávání 

Příjemce podpory Základní škola a Mateřská škola Orlické Podhůří 

Číslo programu 02 

Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy 02_16_022 

Název výzvy Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro 

méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 

Celkové zdroje 536 208,00 Kč 

Datum zahájení 1.9.2016 

Předpokládané datum ukončení 31.8.2018 

Předpokládaná doba trvání 24 měsíců 

 

 

 

Anotace projektu 

Projekt je zaměřen na následující témata:  

personální podpora ZŠ, MŠ, 

osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZŠ,MŠ, 

usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,  

podpora extrakurikulárních aktivit. 

 

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků, současně 

snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů. 

 

 

Cílová skupina 

děti v předškolním vzdělávání 

pedagogičtí pracovníci 

žáci 

 



 
 
 
 

 

 

Aktivity 

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostní a nediskriminace 

podporou společného vzdělávání dětí a žáků v prostředí českého školství, a to prostřednictvím podpory 

pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální 

úspěch pro každé dítě, žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do 

aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s 

heterogenní skupinou dětí a žáků a nediskriminovat je.  

 

 

Číslo aktivity:   I/1.1 

Název aktivity:   Školní asistent - personální podpora MŠ 

Název specifického cíle:  Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na   

ZŠ 

Popis realizace aktivity:  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. 

 

 

Číslo aktivity:   I/2.3a 

Název aktivity:   Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 

hodin_Čtenářská pregramotnost 

Název specifického cíle:  Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na 

ZŠ 

Popis realizace aktivity:  Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí 

dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování 

vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni 

v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z následujících oblastí: 

a) čtenářská pregramotnost; 

b) matematická pregramotnost; 

e) inkluze. 

 
 

Číslo aktivity:   I/3.1 

Název aktivity:   Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v 

MŠ 

Název specifického cíle:  Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na 

ZŠ 

Popis realizace aktivity:  Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího 

programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a 



 
 
 
 

tím 

podp

ořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči 

předškolních dětí. Absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon činností logopedického asistenta v 

mateřské škole. 

 

 

Číslo aktivity:   II/1.1 

Název aktivity:   Školní asistent - personální podpora ZŠ 

Název specifického cíle:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

Popis realizace aktivity: 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.  

 

 

 

Číslo aktivity:   II/2.8 

Název aktivity:   Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce 

v rozsahu 8 hodin 

Název specifického cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

Popis realizace aktivity:  Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí 

dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.  

 

 

 

Číslo aktivity:   II/2.1a 

Název aktivity:   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 

hodin_Čtenářská gramotnost 

Název specifického cíle:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

Popis realizace aktivity:  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. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících oblastí: 

a) čtenářská gramotnost; 

b)matematická gramotnost; 

c) cizí jazyky; 

e) inkluze. 

 



 
 
 
 

 

 

 

Číslo aktivity:   II/3.2 

Název aktivity:   Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

 

 

Název specifického cíle:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

Popis realizace aktivity:  Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky 

základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k 

rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení 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.  

 

 

 

Číslo aktivity:  II/3.3 

Název aktivity:   Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Název specifického cíle:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím 

možnosti doučování.  

 

 

Číslo aktivity:   I/2.3b 

Název aktivity:   Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 

hodin_Matematická pregramotnost 

Název specifického cíle:  Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na 

ZŠ 

Popis realizace aktivity:  Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí 

dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování 

vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni 

v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z následujících oblastí: 

a) čtenářská pregramotnost; 

b) matematická pregramotnost; 

e) inkluze. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Číslo aktivity:   I/2.3e 

Název aktivity:   Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 

hodin_Inkluze 

Název specifického cíle:  Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na 

ZŠ 

Popis realizace aktivity:  Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí 

dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování 

vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni 

v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z následujících oblastí: 

a) čtenářská pregramotnost; 

b) matematická pregramotnost; 

e) inkluze. 

 

 

 

Číslo aktivity:   II/2.1b 

Název aktivity:   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 

hodin_Matematická gramotnost 

Název specifického cíle:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

Popis realizace aktivity:  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. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu 

DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících 

oblastí: 

a) čtenářská gramotnost; 

b) matematická gramotnost; 

c) cizí jazyky; 

e) inkluze. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Číslo aktivity:   II/2.1e 

Název aktivity:   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 

hodin_Inkluze 

Název specifického cíle:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

Popis realizace aktivity:  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. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu 

DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících 

oblastí: 

a) čtenářská gramotnost; 

b) matematická gramotnost; 

c) cizí jazyky; 

e) inkluze. 

          zpracovala: J. Bulvová, ředitelka školy 


