Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v
gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období
2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon).
Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo
zahraniční stáže učitelů, na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v
mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s
odborníky z praxe, na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, na rozvoj a podporu
inkluzivního vzdělávání.
Anotace projektu:

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019683
Šablony 3

Název projektu
Název příjemce

Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21

Termín realizace

1. 9. 2021 – 31. 8. 2023

Výše podpory

ZŠ – 943 718 Kč
MŠ – 449 618 Kč

Aktivity pro ZŠ

Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám.
Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým
školním neúspěchem.
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 školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu
informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje
podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo
vyučování.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení
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/školských zařízení.
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 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.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu
volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i
informatického) a strategického myšlení 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.

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.
Projektový den ve výuce
Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi a rozvoj
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede
k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí dětí a žáků.

Aktivity pro MŠ
Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu mateřským školám, které
integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.
Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména
v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při
vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy
z různých škol/školských zařízení.

Projektový den ve výuce
Projektovým dnem se rozumí společné vedení aktivity pedagogem MŠ a odborníkem z praxe, kdy oba
(pedagog s odborníkem z praxe) připraví a vedou projektovou výuku zaměřenou na vybrané téma.
Témata projektového dne: a) polytechnické vzdělávání; b) environmentální vzdělávání; c) podpora
podnikavosti, kreativity a logického myšlení

