Název projektu: „Učením k učení“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004542
Poskytovatel dotace: MŠMT ČR
Název dotačního programu: OP VVV
Celkové výdaje projektu:

553 735,- Kč

Z toho dotace OPVK:

553 735,- Kč

Žadatel:

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Termín realizace:

1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Cíl projektu:
Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění
přechovu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce
s rodiči dětí a žáků.
Stručný popis projektu:
V rámci vybraných šablon projekt realizuje tyto vybrané aktivity:
I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům,
kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole bude pomáhat
pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte,
zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.
I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ
Cílem je podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově
dětí.
I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného
vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ.
II/2.2a, b, d Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin v oblasti
čternářská gramotnost, matematická gramotnost, mentoring
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a
průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a
odborním růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzděávacích akcích
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zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovachích
metod.
II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a
průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a
odborním růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzděávacích akcích
zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních
vyučovachích metod.
II/2.9b Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti matematická gramotnost
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti podpory rozvoje základních
gramotností – matemtaické, v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu
žákům s potřebou podpůrných opatření.
II/2.11 Tandemová výuka
Cílem je prohloubit spoplupráci pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti podpory společného
vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší
kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her
Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. Má formu volnočasové
aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí, logického a strategického myšlení žáků. Takto získané
znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
Podporuje upevnění zvyku provádět samstatmou odpolení přípravu a zvládnutí standardů daných
Rámcovým vzdělávacím programem.
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