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 Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit. 

Co je cílem projektu? 

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

Vybrané aktivity: 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ a ŠD 

 Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního  
při začlenění do kolektivu minimálně 3 žáků  s potřebou podpůrných opatření prvního stupně 
podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet 
a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního 
vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacími 
středisky a dalšími mimoškolními zařízeními. 

 

 

 

 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

 Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu 
volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. 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. 

 



 

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. 

 

 

Využití ICT  ve vzdělávání v ZŠ a využití ICT v ŠD 

 Cílem aktivity je rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků i žáků 
v prostředí vzdělávání v 21. století.  Aktivita cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj 
digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich zapojení do výuky prostřednictvím využívání 
mobilních zařízení při výuce typu 1:1 (1 účastník na 1 digitální zařízení). 

Koncept výuky umožní větší kreativní zapojení žáků do procesu výuky i v činnostech školní 
družiny. 

 

 


