
 
 

Projekt spolufinancován Evropskou unií 

Název projektu Škola pro každého – škola pro všechny 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009827 

Výše podpory: 395 098,- Kč 

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2018 

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 7. 2020 

Předpokládaná doba trvání projektu: 24 měsíců 

Projekt je zaměřen: 

1. DVPP v MŠ – osobnostně sociální rozvoj a čtenářská pregramotnost 

2. DVPP v ZŠ – čtenářská gramotnost a cizí jazyk 

3. DVPP v ŠD – osobnostně sociální rozvoj  

4. Vzájemná spolupráce pedagogů v ZŠ 

5. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 

6. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky v ZŠ  

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je rozvoj kompetencí a profesního růstu pedagogů v oblasti využívání nových 

výukových metod s využitím ICT v ZŠ, DVPP a vzájemné spolupráce v ZŠ, MŠ a ŠD a podpora rozvoje 

kompetencí žáků formou volnočasových aktivit. 

Vybrané aktivity (šablony) – Mateřská škola 

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP  

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a 

průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí 

a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti a osobnostně sociálního rozvoje.   

 

Vybrané aktivity (šablony) – Základní škola 

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP  

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a 

průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí 

a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti a cizího jazyka. 

2. Vzájemná spolupráce pedagogů v ZŠ 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků. Podmínkou je vytvoření minitýmu ve 

spolupráci tří pedagogických pracovníků, kteří se budou scházet s cílem plánovat, realizovat a 

reflektovat aktivity v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.  

 



 
3. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 

Cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod  

s využitím informačních a komunikačních technologií. Aktivita cílí také na větší individualizaci výuky a 

na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.  

4. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji 

klíčových kompetencí žáků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických 

pracovníků. 

 

Vybrané aktivity (šablony) – Školní družina 

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP  

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a 

průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí 

a kompetencí v oblasti osobnostně sociálního rozvoje. 

 

 


