Projekt
„ŠANce 3“

registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019773
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

realizace projektu 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Č. výzvy č. 02_20_081 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ III.

3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
0,2 úvazku školního speciálního pedagoga na dobu 19 měsíců
Náklady

261 706,00 Kč

Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka
základní školy.
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.

3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
0,5 úvazku školního psychologa na dobu 22 měsíců
náklady

757 570,00 Kč

Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka
základní školy.
Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje
konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, i ve
školní družině, nebo školním klubu) nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se
zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.
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3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
Jeden projektový den v rozsahu 4 vyučovací hodiny pro jednu třídu
Náklady

5 256,00 Kč

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení
projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků
spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo
podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství.
Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje
klíčových kompetencí žáků.
Projektovou výuku dále charakterizuje:
 důraz na aktivizační metody výuky
 zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti
 rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky
 důraz na praktickou využitelnost poznatků a dovedností
Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně
naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích
pro jednu třídu/skupinu žáků.

Celkem náklady šablon 1 024 532,00 Kč

V Praze, 23. 07. 2021

Mgr. Tereza Martínková, v. r.
ředitelka školy
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