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Připravovaná výzva k předkládání IPo – individuálních projektů ostatních formou šablon pro
školy bude podporovat projekty zaměřené na:
" nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny – na školní úrovni,
" inkluze v předškolním vzdělávání – na školní úrovni (včetně takto zacíleného DVPP),
" snižování předčasných odchodů ze vzdělávání – na školní úrovni,
" podporu matematické a čtenářské gramotnosti (včetně takto zacíleného DVPP).
Šablony jsou nástrojem zjednodušeného financování projektů.
Šablony jsou předem připravené modelové klíčové aktivity s již předem daným rozpočtem a
požadovaným výstupem.
Školy si do svého projektu vybírají jednotlivé šablony podle svých potřeb.
Příprava projektu se tím výrazně zjednoduší.
Zároveň platí, že ŘO OP VVV nekontroluje ve zprávách o realizaci ani při kontrolách na místě
finanční výkazy, ale pouze dosažení výstupů aktivit. Tím dochází k dalšímu zjednodušení.
Plán akcí:
2015 – příprava šablon a konzultace s EK
2016 – vyhlášení výzvy pro školy
2016 – 2018 – realizace projektů
Připraveny jsou tyto šablony – jejich finalizace závisí na jednání s připomínkovými místy včetně
Evropské komise. Je možné, že v procesu finalizace dojde ke změnám.
Mateřské školy:
1.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
1.1. Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování
1.2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální
1.3. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový
1.4. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
1.5. Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
1.6. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

2.

Personální podpora MŠ
2.1. Chůva – personální podpora MŠ (0,5 za měsíc)
2.2. Školní speciální pedagog/školní psycholog – personální podpora MŠ (0,1 za měsíc)
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2.3. Sociální pedagog – personální podpora MŠ (0,1 za měsíc)

3.

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
3.1. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
3.2. Individualizace vzdělávání v MŠ
3.3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Základní školy
1.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
1.1.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 20 hodin

1.2.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin

1.3.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin

1.4.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

1.5.

Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ
– interní mentoring

2.

1.6.

Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů ZŠ – externí mentoring

1.7.

Podpora kvality práce ředitele ZŠ – koučování

1.8.

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

1.9.

Tandemová výuka na ZŠ

1.10.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

1.11.

Podpora metody CLIL

1.12.

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
2.1.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem

2.2.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

2.3.

Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
ohrožené školním neúspěchem

2.4.

Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
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2.5.

3.

4.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Personální podpora ZŠ

3.1.

Asistent pedagoga – personální podpora ZŠ (0,1 na rok)

3.2

Školní speciální pedagog/školní psycholog – personální podpora ZŠ (0,1 na rok)

3.2.

Sociální pedagog – personální podpora ZŠ (0,1 na rok)

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ
4.1

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Střední školy
1.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
1.1.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 20 – 80 hodin
se zaměřením na inkluzivní vzdělávání

1.5.

Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů SŠ
– interní mentoring

2.

1.6.

Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů SŠ – externí mentoring

1.7.

Podpora kvality práce ředitele SŠ – koučování

1.8.

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

1.9.

Tandemová výuka na SŠ

1.10.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých SŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

1.11.

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ
2.1.

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
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3.

Personální podpora SŠ
3.1.

Asistent pedagoga – personální podpora SŠ (0,1 na rok)

3.2

Školní speciální pedagog/školní psycholog – personální podpora SŠ (0,1 na rok)

3.2.

Sociální pedagog – personální podpora SŠ (0,1 na rok)
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