
             Projekt:                                     

       Budoucnost našich dětí 
             je spolufinancován Evropskou unií. 

             Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. 

 

 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a spolupráci s 
rodiči žáků.  

Šablony aktivit praktikované na Základní škola Kolín III., Lipanská 420 jsou následující: 

1. Personální podpora  

2.II/3 Školní psycholog  

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje 
konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje 
také se zdravotnickými i jinými organizacemi mimo školní zařízení. 

2.II/5 Školní kariérový poradce 

Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních při hledání budoucího 
zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a 
žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.  Vzdělávání bude probíhat formou absolvování 
vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.   

2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce DVPP 
v rozsahu 8 hodin 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání 
prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů 
pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných 
opatření. 

 

 

 



3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání  

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových 
výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí 
na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní 
zapojení do procesu výuky. 

2.II/17 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. 

2.II/18 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. 

2.II/19 Projektový den ve škole 

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. 

2.II/20 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. 


