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Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:  

personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, 

usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních 

aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.  

 

Cíl:  

Cílem projektu je rozvoj v prioritních oblastech současného a budoucího směřování vzdělávání 

žáků a pedagogů základní a mateřské školy, společné vzdělávání a rozvoj spolupráce s rodiči.  

 

Vybrané aktivity v MŠ:  

 

Školní asistent – personální podpora MŠ  

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským 

školám. Aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním 

neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem 

po jejich nástupu do základní školy. 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP  

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 

vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.  



a) čtenářská pregramotnost  (32 h) 

b) matematická pregramotnost  (16 h) 

g) polytechnické vzdělávání  (16 h) 

h) ICT  (16 h) 

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v 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.  

 

Projektové dny ve škole, Projektové dny mimo školu 

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.  

Projektové vzdělávání dále charakterizuje:  

 důraz na aktivizační metody;  

 zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;  

 rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;  

 důraz na praktickou využitelnost poznatků.  

      


