
 

 

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 

II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

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. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin 

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu 
účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj 
dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude 
probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.  
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v oblasti:  

a) čtenářská gramotnost;  
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených 
vzdělávacích programů.  
Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou. 
 
 



 

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání 
prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.  
Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho 
podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním 
potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole.  
Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou 
vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření. 
Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.  
  

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 

II/3.1 Čtenářská klub pro žáky ZŠ 

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a 
vede k rozvoji klíčových kompetencí. 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.  
V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 
schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. 
 
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu 
volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i 
informatického) a strategického myšlení 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.  
V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 
schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně.  
 
II/3.3 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 např. v hlavních 
předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.  
Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě 
jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka.  
 

 

 


