PROJEKTY
Školní rok 2017/2018

Ve školním roce 2016/2017 byla podána žádost o zapojení MŠ do projektu –
„Vzdělávání pedagogických pracovníků“.
MŠMT
EU-Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006596
Identifikace žádosti (Hash): guaQGP
Zkrácený název projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků
Projekt
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Vzdělávání pedagogických pracovníků
Název projektu EN: Education of pedagogical staff
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do
základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného
projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu
podpory.
Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2017
Skutečné datum zahájení: 1. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Školní rok 2016/2017
„Celé Česko čte dětem“

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“ již ve školním roce 2016/2017.
Hlavním posláním tohoto projektu je oslovit mladou generaci krásou čteného slova a prostřednictvím
společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro
rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Také utváří
pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
www.celeceskoctedetem.cz

Školní rok 2014/2015
MŠMT
Název projektu: „JAK CO FUNGUJE ?“
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0075
Děti předškolního věku se velmi často ptají „Proč je nebe modré?“, „Proč to nesmím dělat?“ nebo „Co
je to, paní učitelko?“, „Jak co funguje ?“
Využití prostředků OP VK 1.3 výzvy č. 48 k novým interaktivním metodám výuky pro děti v mateřské
škole
V rámci projektové aktivity OP VK „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol
a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy“ 1.3 výzvy 48 je podporována:
•

Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti podpory
polytechnického vzdělávání.

•

Osobnostní a sociální rozvoj učitelů mateřských škol.

Po absolvování projektu:
•
•
•
•
•
•

Metodická a technická podpora
Moderní dotyková interaktivní obrazovka.
Notebook
Tablet
Programové vybavení.
Webové uložiště pro Vaše materiály (přístupné i z domova)

