
Projekt	  

ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc 
– šablony 2016-2019. 
 
Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější 
vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora 
společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje 
pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol. 

	  

	  

	  

	  

 
 
EVROPSKÁ UNIE	  

Evropské strukturální a investiční fondy	  

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	  

	   	  



ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
řídící orgán operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání  

vyhlašuje 
 

VÝZVU 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 

- 
Šablony pro MŠ a ZŠ I 

k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
 

Cílem výzvy je podpořit MŠ a ZŠ formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj 
pedagogů prostřednictvím DVPP, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání 
dětí, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, chůvu. Důležitou oblastí 
podpory je také usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí.  
 
Prioritní osou je rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Investiční prioritou je mimo 
jiné podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje a socioekonomická integrace marginalizovaných 
skupin jakou jsou Romové. 
Specifickým cílem je zvyšování předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání 
a výsledků žáků v klíčových kompetencích, sociální integrace dětí a žáků včetně začlěňování romských dětí do vzdělávání. 
 
Výzva má zacíl podporovat základy vzdělávání rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje 
realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným 
vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu škol. 
 
POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT 

I. Aktivity pro mateřské školy 
1. Personální podpora MŠ 
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 
3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ 

 
V rámci projektu budeme realizovat tyto aktivity: 
 
I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ 
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje 
vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat 
alespoň tři děti ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci dětí ohrožených školním neúspěchem v MŠ je možné sledovat 
následující oblasti: nedůsledné rodičovské vedení, sociokulturně znevýhodněné prostředí. Výběr dětí je zcela v kompetenci ředitele 
školy. 
Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci 
s komunitou, rodinou a školou (aktivity vedoucí k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí 
a zajištění přenosu informací mezi MŠ a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání). 
Aktivita bude realizována minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců. 
 
I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ 
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského 
kolektivu dvouleté děti. Chůva bude pomáhat s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti 
a individuálních potřeb dítěte. MŠ může šablonu využít za podmínky, že v ní budou integrovány alespoň dvě dvouleté děti, které 
dovrší věku tří let nejdříve ve druhém pololetí školního roku, během kterého děti do MŠ nastoupí. 
 
I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 
Cílem je podpořit pedagogy MŠ, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného 
na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ. Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém 
minimálním časovém rozsahu 24 hodin. Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou. 
 
I/3.3 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 ZŠ. 
MŠ zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění 
přechodu dětí do ZŠ. Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá 
výuka. Doporučená forma realizace je šest setkání po dvou hodinách. Setkávání se bude odehrávat ve skupině minimálně osmi 
rodičů. 
	  


