Projekt

ZLEPŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE BRNO,
BLANENSKÁ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2017 do 31.8.2019 škola realizuje projekt, kde v rámci tzv. „šablon“ uskuteční tyto
aktivity:
Mateřská škola:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou
personální podporu – školního asistenta
mš. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité
období poskytnout větší podporu zejména
dětem ohroženým školním neúspěchem.
Odborně zaměřená tematická setkávání
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům
dostatečný prostor a informace pro včasné
rozmyšlení všech faktorů spojených s
nástupem jejich dětí na základní školu.
Osobnostně
sociální
rozvoj
předškolních pedagogů MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřských
škol ve zvyšování kvality jejich každodenní
práce při vzdělávání a výchově dětí.
Vzdělávání pedagogických pracovníků
MŠ
a) Čtenářská pregramotnost
b) Matematická pregramotnost
e) Inkluze
Cílem aktivity je podpořit profesní růst
pedagogických
pracovníků
pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného
sebevzdělávání.
Individualizace vzdělávání v MŠ
Cílem je posílit kompetence předškolních
pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí
v
mš
prostřednictvím
absolvování
vzdělávacího
programu
DVPP
zaměřeného na prohloubení znalostí a
dovedností pedagogů k vedení dětského
portfolia a v metodách zaměřených na
vnitřní diferenciaci a individualizaci ve
vzdělávání předškolních dětí.

Základní škola:
Školní speciální pedagog – personální
podpora ZŠ
Cílem aktivity je poskytnout dočasnou
personální
podporu.
Speciální
pedagog vytváří
systém
včasné
identifikace žáků s výukovými obtížemi a
vytváří strategii používání ve školách pro
prevenci výukových obtíží ve vztahu k
reedukaci. Dalším cílem je metodická
podpora pedagogů.
Vzdělávání pedagogických pracovníků
ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost,
Matematická gramotnost, Cizí jazyky,
Mentoring)
Cílem této aktivity je profesionální růst
pedagogů, získávání nových poznatků,
které následně budou používat při výuce.
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ
zaměřené na inkluzi
Cílem je podpořit pedagogy v práci s
integrovanými dětmi.
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.

