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Zvolené aktivity
1. Klub pro žáky ZŠ:
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu
volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané
znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání
žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických
pracovníků školy.
2. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem:
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím
možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci
upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí
standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např.
v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
3. Projektový den ve výuce (povinná aktivita):
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a
vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností,
postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální
vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo
kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory
společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

5. Projektový den mimo školu:
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a
vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí
a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a
rozvoje klíčových kompetencí žáků.
6. Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ:
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního
pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do
kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně
podpory .
7. Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ, prostřednictvím
zahraniční stáže (v zemích EU/Norsku/Islandu) a sdílením příkladů dobré praxe v
oblasti práce s heterogenní skupinou dětí, žáků a studentů v zahraničí. Cílem
výjezdu pedagogických pracovníků je dále rozvoj jejich pedagogických kompetencí
podstatných pro zajištění kvalitního vzdělávání každého žáka a vedoucích k eliminaci
předčasného ukončení školní docházky.

