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Naše mateřská škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy číslo 02_16_022. Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je 

zaměřen na kombinací následujících témat: personální podpora MŠ a usnadňování přechodu 

dětí z MŠ do ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, podporu extrakurikulárních 

aktivit, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, 

spolupráci s rodiči dětí. 

 

Cílem našeho projektu je rozvoj pedagogických pracovníků a výchovně vzdělávacích oblastí, 

které si mateřská škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Konkrétními 

cíli je personální podpora našeho týmu mateřské školy o školního asistenta, podpora 

vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v oblastech zaměřených na čtenářskou pregramotnost dětí, specifika práce pedagoga 

s dvouletými dětmi v MŠ, inkluzi, prevenci logopedických vad a na problém komunikačních 

schopností u dětí v MŠ, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 

vzájemných návštěv a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně 

zaměřených tematických setkávání.  

 

Věříme, že účastí v tomto projektu dojde nejen ke zkvalitnění práce pedagogických 

pracovníků naší mateřské školy a k jejich odbornému růstu, ale i k usnadnění přechodu dětí      

z mateřské školy do základního vzdělávání a ke zlepšení vzájemné spolupráce s rodiči dětí. 

 

 

 

 

 



Nastavené šablony: 

 

Školní asistent – personální podpora MŠ  

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské 

škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména 

dětem ohroženým školním neúspěchem vlivem sociokulturně znevýhodněného prostředí či 

nedůsledným rodičovským vedením. Tato aktivita pomůže ke zvýšení kvality předškolního 

vzdělávání a usnadnění přechodu dětí k základnímu vzdělávání.  

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ  

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné posouzení 

všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola bude 

organizovat odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka, 

kterým může být např. pedagog základní školy, psycholog, dětský lékař apod. Výběr 

externích odborníků bude realizován s ohledem na aktuální potřeby rodičovské veřejnosti a 

mateřské školy.  

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 

Cílem této aktivity je prostřednictvím absolvování dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků rozšířit znalosti a praktické dovednosti pedagogů v oblasti logopedické prevence u 

dětí předškolního věku. Absolvováním tohoto vzdělávacího programu získají příslušní 

pedagogové naší mateřské školy odbornou způsobilost pro výkon činnosti logopedického 

preventisty.  

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím vzájemných 

návštěv 

Jedná se o aktivitu zaměřenou na vzájemnou výměnu zkušeností v oblastech, ve kterých chce 

rozvíjet své znalosti a dovednosti. Tato aktivita povede k přenosu příkladů dobré praxe,           

k rozvoji odborných kompetencí pedagogů a tím ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce 

naší mateřské školy.  

 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ   

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy prostřednictvím absolvování akreditovaného 

vzdělávacího programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného                 

na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog bude vzděláván      

ve vývojových specifikách dvouletých dětí, v metodických postupech práce s těmito dětmi 

tak, aby svou výchovně vzdělávací prací erudovaně všestranně rozvíjel osobnost těchto dětí. 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ  

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 

vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni 

v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a čtenářské pregramotnosti 

dětí.  

 


