
 
Informace o projektu – výzva č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v 

prioritní ose 3 OP  

- název projektu: Nové trendy v ZŠ a MŠ SNP 6 - II 

- registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013160  

– v souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním 

programem Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme obdrželi dotaci ve výši 611 534,00 Kč  

- datum zahájení projektu: 1. 9. 2019  

- celková doba realizace projektu: 24 měsíců  

- datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2021 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. 

 

Zvolené aktivity – ZŠ 

 

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

- aktivita umožňuje vyzkoušet a poskytnout podporu zejména dětem ohroženým 

školním neúspěchem 

 

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – 

polytechnické vzdělávání 

- cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí 

dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání  

 

2.I/12 Projektový den ve škole 

- 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 

 
Zvolené aktivity – ZŠ 

 

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – kariérové 

vzdělávání 

- cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí 

dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání 

 

 



 
2.II/9 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/školských zařízení 

 

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ 

a) čtenářský klub 

b) klub zábavné logiky a deskových her 

c) 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/19 Projektový den ve škole 

- 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 

 

Zvolené aktivity – školní družina 

 

2.V/6 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/školských zařízení 

 

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK 

- 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 

 


