
Projekt (název, registrační číslo): 

 

Šablony II pro Mateřskou školu Motýlek Pardubice 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009219 

VÝŠE PODPORY – 559.916 Kč 
 
„Tento projekt je spolufinancován EU“. 

Datum zahájení projektu: 1.9.2018 
Předpokládané datum ukončení projektu. 31.8.2020 
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24 
 
Projekt je zaměřen na jednu z kombinací následujících témat:  
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, 
podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči 
dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 

Co je cílem projektu? 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí 
směřování. 
 

Vybrané aktivity: 

Školní asistent - personální podpora MŠ 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským 
školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období 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. Škola musí identifikovat alespoň tři děti ohrožené 
školním neúspěchem. Při identifikaci dětí ohrožených školním neúspěchem v mateřské škole je 
možné sledovat následující oblasti: 
- nedůsledné rodičovské vedení; 
- sociokulturně znevýhodněné prostředí. 
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 docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu 
informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v 
předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve 
škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, 
poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i 
mimo vyučování.  

Projektový den ve škole a 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 vzdělávání; 
- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti; 
- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky; 
- důraz na praktickou využitelnost poznatků. 

Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi. Projekt 
musí probíhat mimo školní prostředí, podle tematického zaměření projektového dne např. v 
kulturní/vědecké/státní/umělecké/historické či jiné instituci, ve firmě, nebo na jiném místě, kde lze 
využít praktické znalosti odborníka z praxe. Aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od místa, 
kde se uskutečňuje vzdělávání (od sídla školy).  

 

 


