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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace se stala úspěšným žadatelem
v rámci výzvy č. 02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3.
Projekt je zaměřen na kombinaci 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.
Cílem projektu je investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, zvýšení kvality
předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Nastavené šablony:
➢ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného
v systému DVPP.
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí
v těchto následujících oblastech:
a)

čtenářská pregramotnost;

b)

matematická pregramotnost;

e)

inkluze.

Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 16 a probíhá prezenční formou.
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou
ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí jednat o jeden vzdělávací
program DVPP o rozsahu minimálně 16 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného
počtu hodin "skládáním" hodin z více kratších programů/akcí).
Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

➢ Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování
akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj
dvouletých dětí v mateřské škole.
Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním
časovém rozsahu 24 hodin. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program
DVPP o rozsahu minimálně 24 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin
"skládáním" hodin z více kratších programů/akcí).
Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

➢ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
(pro MŠ)
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce
při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi
pedagogy z různých škol v rámci ČR.
Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením "vysílající" mateřské školy identifikuje
oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou
"hostitelskou" školu (může si vybrat jinou mateřskou školu, ale také základní školu) a tu
osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy
spolupracovat pedagog-průvodce. Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá
v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílající mateřské školy během
10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je
získání a přenos příkladů dobré praxe.

Polovina z 16 hodin je vyhrazena návštěvám pedagoga z vysílající školy na škole hostitelské.
Zbývajících 8 hodin spolupracující pedagogové mohou rozdělit podle svého uvážení
na přípravu návštěv, společnou reflexi a doporučení pro další práci.
V rámci této šablony platí, že 1 hodina = 60 minut.
Pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pedagog z vysílající školy rovněž interní sdílení
zkušeností pro ostatní pedagogy ze své školy.

➢ Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť
logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím
podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či
poruch řeči předškolních dětí.
Vzdělávací program DVPP je určen pro pedagogy mateřských škol a je zaměřen na podporu
znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí
předškolního věku.
Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním
časovém rozsahu 60 hodin. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program
DVPP o rozsahu minimálně 60 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin
"skládáním" hodin z více kratších programů/akcí).
Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.
Absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon činností logopedického asistenta v mateřské
škole.

➢ Individualizace vzdělávání v MŠ
Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí
v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP
zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia
a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání
předškolních dětí.
DVPP umožní naplňovat požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, zejména při vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním
časovém rozsahu 40 hodin. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program
DVPP o rozsahu minimálně 40 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin
"skládáním" hodin z více kratších programů/akcí).
Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

