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Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro 

zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů 

zjednodušeného vykazování.  Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů 

prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení 

zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové 

vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení  

o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. 

chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské 

školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity 

(čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her, kluby komunikace v cizím jazyce, 

doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem, projektové dny ve škole  

a mimo školu). 

 

 

 

 

Aktivity pro mateřskou školu: 

1. Personální podpora  

- Školní asistent 

- Školní speciální pedagog 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ   

- Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí – ICT 

3. Aktivity rozvíjející ICT v MŠ 

Projekt Podpora společného vzdělávání na ZŠ a MŠ Neplachovice II sestává 

z následujících klíčových aktivit:  

 

Anotace výzvy: 

 



- Využití ICT ve vzdělávání v MŠ 

4. Rozvojové aktivity MŠ  

- Projektový den mimo školu 

 

Aktivity pro základní školu: 

1. Personální podpora  

- Školní asistent 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ   

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP - Čtenářská gramotnost 

- Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Čtenářská gramotnost 

- Nové metody ve výuce na ZŠ - ICT 

- Zapojení odborníka z praxe 

3. Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ 

- Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ 

- Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 

4. Extrakurikulární rozvojové aktivity na ZŠ 

- Čtenářský klub   

- Klub zábavné logiky a deskových her   

- Klub komunikace v cizím jazyce 

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

- Projektové dny mimo školu 

 

Aktivity pro školní družinu: 

1. Personální podpora  

- Školní asistent 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD   

- Nové metody ve vzdělávání ve ŠD 

3. Aktivity rozvíjející ICT ve ŠD 

- Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD 

4. Zájmové a rozvojové aktivity ŠD 

-  Projektový den ve ŠD 

- Projektový den mimo ŠD 

 


