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Projekt je zaměřen na následující témata: 

 personální podpora MŠ 

 projektové dny v e škole i mimo školu 

 spolupráce s rodiči dětí a žáků 
 

Cílem projektu je zajištění personální podpory (chůvy) do tříd s dvouletými dětmi, zajištění odborně 
zaměřených tematických setkávání rodičů z důvodu usnadnění přechodu dětí do základní školy, dále 
se projekt zaměřuje na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv. Dalším cílem projektu  je zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, využití ITC ve vzdělávání 
a v neposlední řadě zajištění, příprava a vedení projektového vzdělávání ve škole i mimo školu. 
 
Aktivity projektu: 

 2.I/5 Chůva – personální podpora MŠ 
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, 
kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.  

 2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv  
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. 

 2.I/14 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. 

  2.I/10 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ 
Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogů a odborníků z praxe v rámci předškolního 
vzdělávání. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání v MŠ, což bude mít pozitivní vliv na výsledky 
dětí. 

  2.I/11Využití ICT ve vzdělávání v MŠ 
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových 
metod s využitím ITC. 

  2.I/12 Projektový den ve škole 

  2.I/13 Projektový den mimo školu 
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, 
která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. 

 


