Společné inovativní vzdělávání na základní
škole
Číslo projektu: CZ.02.3.68/00/00/16 022/0004675
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V rámci výzvy 02_16_022 – Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, škola podala
projekt, ve kterém využila pro zkvalitnění výuky, podporu žáků ohrožených
školním neúspěchem a zdokonalení přípravy pedagogů těchto šablon:
II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu
zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního
speciálního pedagoga základním školám pro žáky s potřebou podpůrných
opatření prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.
II/1.4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu –
sociálního pedagoga a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.
II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich
každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím
vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém
profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích,
workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj
dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích

metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího
programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí
dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.
Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům
cenný čas.
Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý
pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné
z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem
schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních
pedagogů ve škole.
II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol
v oblasti podpory rozvoje základních gramotností – čtenářské gramotnosti
a matematické gramotnosti (dále jen „ČG“ a „MG“), v dovednostech
vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou
podpůrných opatření.
II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol
(a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje
základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky
spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky
žáků.
II/3.3 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 např. v hlavních předmětech český jazyk,
matematika a cizí jazyk.
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Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně
žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět
samostatnou odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí
standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především
v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk).

