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Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2021
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2022
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 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. 

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči,
zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k
zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací
mezi  mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním
vzdělávání  spočívající  např.  v nácviku jednoduchých činností při  příchodu a pobytu ve škole nebo
školském  zařízení  nebo  při  akcích  školy  nebo  školského  zařízení,  pomoci  při  oblékání,  poskytuje
podporu  pedagogovi  při  administrativní  a  organizační  činnosti pedagoga  ve  vyučování  i  mimo
vyučování. 



Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

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.

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové 
výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k 
dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného 
vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících následujících tří témat:
a) polytechnické vzdělávání; 
b) environmentální vzdělávání; 
c) podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení. 
V  rámci  jedné  šablony  je  možné  zaměřit  se  pouze  na  jedno  z  uvedených  témat  nebo  lze  i  témata
kombinovat


