Informace o projektu – 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
- název projektu: „Nové trendy v ZŠ a MŠ SNP 6“
- registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/16_022/0004262
- v souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými
Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme obdrželi dotaci ve výši
474 764,00 Kč
- datum zahájení projektu: 1. 7. 2017
- celková doba realizace projektu: 24 měsíců
- datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2019
Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.
Zvolené aktivity – ZŠ
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
- cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání
- podpora bude probíhat v těchto oblastech:
- Čtenářská gramotnost
- Matematická gramotnost
- Cizí jazyky
II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce
v rozsahu 8 hodin
- aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor
či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit
tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a
postoje ostatních pedagogů ve škole
- kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků,
ve které jsou vzděláváni i žáci s potřebou podpůrných opatření
II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
- aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10
vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka.
Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a
vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.
Zvolené aktivity – MŠ
I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

aktivita umožňuje vyzkoušet a na období 12 měsíců poskytnout podporu zejména
dětem ohroženým školním neúspěchem
I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
- program DVPP je zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení
komunikativních, kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez
předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů
-

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
- cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání
- podpora bude probíhat v oblasti Čtenářská gramotnost

