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Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a
podporu extrakurikulárních aktivit
Strategické cíle projektu
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí
směřování – především rozvoj matematické gramotnosti
Klíčové aktivity:
Číslo aktivity: II/1.1
Název aktivity: Školní asistent - personální podpora ZŠ
Celkové náklady aktivity: 420 240,00
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 školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu
informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje
podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo
vyučování.
Číslo aktivity: II/1.3
Název aktivity: Školní psycholog - personální podpora ZŠ
Celkové náklady aktivity: 672 840,00
Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace
pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se
zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.
Číslo aktivity: II/2.8
Název aktivity: Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8
hodin

Celkové náklady aktivity: 20 400,00
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.
Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří v dané škole
koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní
skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním
stupni podpory). Vzdělávání může být zaměřeno také na podporu bezpečného klimatu ve
škole/třídách, budování týmu školy a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů a
vyhodnocováním výsledků učení žáků (se zvláštním zřetelem na žáky s potřebou podpory).
Číslo aktivity: II/2.11
Název aktivity: Tandemová výuka na ZŠ
Celkové náklady aktivity: 31 120,00
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.
Celý cyklus je tvořen 10 hodinami výuky (1 hodina = 45 minut) a 10 hodinami přípravy na výuku a
reflexe (1 hodina = 60 minut). Jedná se celkem o 20 hodin vzdělávání každého pedagoga.
Číslo aktivity: II/3.2
Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Celkové náklady aktivity: 17 277,00
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 (ale i
informatického) a strategického myšlení 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.
Číslo aktivity: II/2.9b
Název aktivity: Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Matematická gramotnost
Celkové náklady aktivity: 32 272,00
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje
základních gramotností - čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti (dále jen "ČG" a "MG"), v
dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných
opatření.

