
 
 

Projekt spolufinancován Evropskou unií 

Název projektu Škola pro každého – škola pro všechny 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020175 

Výše podpory: 616 398,- Kč 

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2021 

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2023 

Předpokládaná doba trvání projektu: 22 měsíců 

Projekt je zaměřen: 

Mateřská škola: 

1. Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 64 hodin/64 týdnů 

2. Projektový den ve výuce 

3. Projektový den mimo školu 

Základní škola: 

1. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů 

2. Projektový den ve výuce 

3. Projektový den mimo školu 

4. Tandemová výuka v ZŠ 

5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

6. Klub pro žáky ZŠ 

 

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogů, dětí a žáků v oblasti digitálních technologií, rozvoj 

klíčových kompetencí žáků formou realizace volnočasových aktivit, podpora žáků ohrožených školním 

neúspěchem a prohloubení spolupráce učitelů ZŠ.  

 

Vybrané aktivity (šablony)  

Mateřská škola: 

1. Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 64 hodin/64 týdnů 

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

metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Realizace aktivity cílí na větší 

individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení 

do procesu vzdělávání. Při realizaci aktivity dodržují pedagogové zásady předškolního vzdělávání 

stanového RVP PV. 

 

 



 
 

2. Projektový den ve výuce + Projektový den mimo školu 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ v oblasti přípravy a vedení 

projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků, podpoře 

individuálního přístupu k dětem/žákům a práci s heterogenní skupinou. V rámci projektové výuky 

bude podporováno společné vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků. 

Základní škola 

1. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů 

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

metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Realizace aktivity cílí na větší 

individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení 

do procesu vzdělávání. Při realizaci aktivity budou využity nové inovativní scénáře výuky 

2. Tandemová výuka 

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci učitelů v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje 

základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí v různých vzdělávacích oblastech a oborech 

školního kurikula. Díky spolupráci se zlepší kvality výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky 

žáků.  

3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. 

Aktivita může být nápomocna v upevnění zvyku žáků provádět samostatnou odpolední přípravu a ve 

zvládnutí standardního učiva základní školy. 

4. Klub pro žáky ZŠ 

Cílem aktivity je realizování klubu pro žáky základní školy formou volnočasové aktivity, která vede 

k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Získané znalosti, dovednosti a kompetence žáků se také 

promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Klub pro žáky povede také k profesnímu rozvoji 

pedagogických pracovníků školy. 

 


