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Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 

vzdělávání dětí/žáků/účastníků, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem jazykových dovedností, čtenářské a 

matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také 

podporovat společné vzdělávání.  

Aktivity projektu:  

Speciální pedagog MŠ  

 Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby dětí a pomáhá vytvářet a zlepšit 

podmínky pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebamiSdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol/školských zařízení 

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. 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči 

ZŠ - Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s 

modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi. 

MŠ - Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení 

všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje 

odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se 

usnadnění přechodu dětí do základní školy 

 Kariérový poradce 

Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních při hledání budoucího zaměření 

vzdělávání a profesní orientace 

Školní asistent   

Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům 

ohroženým školním neúspěchem.  

Tandemová výuka na ZŠ - cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory 

společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (cizí jazyk, ČG a MG) a rozvoje klíčových 

kompetencí. 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené 

školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních předmětech český jazyk, 

matematika a cizí jazyk. 


