Realizace projektu OPVVV.
Číslo výzvy: 02_18_063
Název projektu: Výzva 63 v ZŠ Hradčovice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012627
Číslo jednací rozhodnutí: MSMT-20850/2019-2
Rozpočet projektu: 793 501,00 Kč
Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Zvolené aktivity pro ZŠ
1. Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ
- Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního
pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do
kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.
2. Projektový den 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.
3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
- Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

-

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného
v systému DVPP.

4. Klub pro žáky ZŠ
- Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy.
- Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky
vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických
pracovníků.

5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
- Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím
možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci
upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí
standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v
hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Zvolené aktivity pro ŠD
6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin
- Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

-

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného
v systému DVPP.

7. Využití ICT ve vzdělávání v ŠD
- Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání
nových vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).
- Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí
a kreativity účastníků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Pedagogové
využijí nové inovativní scénáře vzdělávání.
8. Klub pro účastníky ŠD
- Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita
má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků.
- Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky
vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj
pedagogických pracovníků.
9. Projektový den mimo ŠD a projektový den v ŠD
- 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.

