
 
 

Projekt 

ZLEPŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ II NA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE BRNO, BLANENSKÁ 1, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

je spolufinancován Evropskou unií. 
  

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 škola realizuje projekt, kde v rámci tzv. „šablon II“ uskuteční tyto aktivity:  
  

Mateřská škola:  

Školní asistent – personální podpora MŠ  

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou 

personální podporu ve školce. Aktivita 

umožňuje vyzkoušet a na určité období 

poskytnout větší podporu zejména dětem 

ohroženým školním neúspěchem.  

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ  

- Čtenářská pregramotnost  

- Matematická pregramotnost   

- Cizí jazyky 

- Polytechnické vzdělávání 

- ICT vzdělávání 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst 

pedagogických pracovníků pomocí 

dlouhodobého vzdělávání a průběžného 

sebevzdělávání.  Vzdělávání učitelů MŠ bude 

probíhat formou absolvování vzdělávacích 

programů akreditovaných v systému DVPP. 

Projektový den ve školce  V rámci aktivity se 

uskuteční 6 projektových dnů ve školce za 

účasti různých odborníků z praxe. Pomocí 

projektového vedení jsou děti vedeny 

k samostatnému zpracovávání určitých úkolů či 

řešení problémů spjatých s životní realitou. 

Děti dále rozvíjejí své komunikační dovednosti, 

tvořivost, aktivitu a fantazii. 

 

 

 

Základní škola:  

Školní speciální pedagog - personální 

podpora ZŠ Cílem aktivity je poskytnout 

dočasnou personální podporu ve škole. 

Speciální pedagog vytváří systém včasné 

identifikace žáků s výukovými obtížemi a 

prevenci jejich výukových obtíží. Dalším cílem 

je metodická podpora pedagogů.  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Cizí 

jazyky Cílem této aktivity je profesionální růst 

pedagogů, získávání nových poznatků, které 

následně budou používat při výuce.  

CLIL ve výuce v ZŠ  CLIL  (Content and Language 

Integrated Learning) je metoda jejíž záměrem 

je vyučovat vybrané předměty nebo jejich části 

prostřednictvím cizího jazyka. Pedagog ZŠ 

vyučující cizí jazyk povede dva své kolegy 

„nejazykáře“. Připraví pro ně jazykové lekce, po 

jejichž absolvování získají větší jistotu 

v komunikačních dovednostech a budou 

schopni využívat cizí jazyk ve své výuce. 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ  Cílem je zlepšit 

kvalitu čtenářských dovedností žáků, zvýšit 

zájem o četbu a rozšířit dětem znalosti nejen z 

literatury.  

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem  Cílem této aktivity je pomoc 

žákům, kteří jsou ohroženi školním 

neúspěchem, připravovat je na hodiny, 

opakovat s nimi učivo, které aktuálně potřebují 

procvičit. Doučování bude probíhat v malých 

skupinách, což zaručuje individuálnější přístup. 


