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Název projektu:  

Šablony II pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Doba trvání projektu: 24 měsíců (od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020)  

Zdroje financování projektu: program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 
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Výzva č. 02_18_63 

Odkaz na webové stránky: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-

mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm 

Vzhledem k obsahu našeho ŠVP PV a ŠVP ZV i zájmového vzdělávání se budeme věnovat 

v rámci projektu „Šablony II pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem“ (mimo 

možnosti personálního posílení o chůvu, školního asistenta v ZŠ a kariérového poradce) 

především DVPP zaměřených na inkluzi, čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, 

ICT a polytechnickou výchovu.   

Cílem projektu je tedy nejen zlepšení a zkvalitnění pedagogické práce, ale i rozvoj výuky 

směřující k rozvoji společného vzdělávání, čtenářské, matematické, polytechnické 

a počítačové gramotnosti.  

Přínos pro učitele vidíme zejména v následujících bodech 

► učitelé budou mít možnost zkvalitnit svoji výuku a motivovat k tomuto zkvalitnění 

i ostatní  

► učitelé získají v projektu znalosti a dovednosti, které budou využívat i po skončení 

projektu  

Naším cílem je zlepšení podmínek pro práci učitelů, motivace učitelů k používání moderních 

forem výuky a to vše s maximálním dopadem na rozvoj dětí a žáků.  
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Budeme uskutečňovat tyto aktivity:   

◄ Personální posílení MŠ – chůva  

Tato pozice byla nezbytná k hladkému průběhu předškolního vzdělávání dětí ve třídě, kde se 

vyskytují děti dvouleté. Chůva bude působit ve škole dva roky. 

◄ DVPP  společné vzdělávání – inkluze  

 

◄ DVPP – Vzdělávání pedagogických pracovníků (Cizí jazyky, Matematická, Čtenářská, 

Počítačová, Polytechnická gramotnost) 

◄ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

◄ Čtenářský klub pro žáky ZŠ a žáky ŠD 

◄ Klub zábavné logiky a deskových her v ZŠ i ve ŠD 

► Klub – cizí jazyky 

Věříme, že projekt naší škole pomůže v následujících dvou letech realizovat aktivity, na které 

bychom za běžných okolností neměli prostředky a že tyto aktivity budou prospěšné a užitečné 

zejména pro naše děti a žáky. 

 

 

 

 

 

 


