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Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,
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.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a
budoucí směřování.
Vybrané aktivity:
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.
Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při
spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající
např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému
prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje
přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku
jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích
školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při
administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.
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.
Absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon činností logopedického asistenta v
mateřské škole.

