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V rámci tohoto projektu dostala naše škola finanční prostředky na tyto činnosti: 

Aktivity projektu:  

 

Šablony pro MŠ 

 Školní asistent - Personální podpora MŠ 

 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi MŠ 

 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 

Šablony pro ZŠ 

 Školní asistent - Personální podpora ZŠ 

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

 Nové metody ve výuce na ZŠ 

 

 

 



 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové 
aktivity a vede k rozvoji čtenářských dovedností. Takto získané znalosti a dovednosti se 
promítají do oblasti vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování. 
Tato šablona může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně 
odlišného prostředí, kterým aktivita může pomoci upevnit si návyk v přípravě do školy a 
plnění školních povinností. 

Školní asistent – personální podpora 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta 

základním a mateřským školám. Aktivita umožňuje a na určité období poskytnout větší 

podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem (nízká motivace žáků, 

nedůslednost ve školní přípravě, kázeňské přestupky, nedůsledné rodičovské vedení, 

sociokulturně znevýhodněné prostředí). 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory 

rozvoje základních gramotností – čtenářské a matematické gramotnosti a poskytovat 

podporu žákům s potřebou podpůrných opatření. 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

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 a strategického myšlení žáků. 

Nové metody ve výuce na ZŠ 

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím 

vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení 
všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. 

 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi MŠ 

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování 
akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj 
dvouletých dětí v mateřské škole. 


