
 

 
 
Projekt 

SKŘIPOV II 
je spolufinancován Evropskou unií. 
 
Projekt podporuje mateřskou, základní školu a školní 
družinu. 
Aktivity jsou zaměřeny na profesní rozvoj pedagogů, na 
personální posílení (chůva, speciální pedagog a školní 
asistent ve školní družině). Dále jsou podporovány 
extrakurikulární aktivity, spolupráce rodičů a aktivity 
rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 
 

Naše škola se od 1. 9. 2018 zapojila do dvouletého projektu, který jsme nazvali Skřipov II. Konkrétní 

aktivity projektu jsou: 

Mateřská škola 

Chůva 

Chůva bude v mateřské škole pomáhat učitelce s péčí o dvouleté děti ve školním roce 2019/2020. 

Celková podpora činí 204 120 Kč. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude zaměřeno na čtenářskou pregramotnost, 

matematickou pregramotnost, osobnostně sociální rozvoj, inkluzi, polytechnické vzdělávání a ICT. 

Celková podpora činí 38 280 Kč. 



Projektové dny  

Uskutečníme 2 projektové dny ve škole a 8 projektových dnů mimo školu.  Projektový den organizuje 

učitelka a odborník z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo mimo 

školu v délce 4x45 minut projektového vzdělávání pro skupinu dětí. Celková podpora je 60 640 Kč. 

Komunitně osvětová setkávání 

Mateřská škola zorganizuje 4 volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a 

veřejností za pomoci odborníka. Děti se zapojí jako diváci nebo i jako samotní aktéři. Podpora je 

15 488 Kč. 

Základní škola 

Školní speciální pedagog 

Personální podpora je zahájená v září 2018. Ve škole působí speciální pedagog, který diagnostikuje 

speciální vzdělávací potřeby žáků s potřebou podpůrných opatření a pomáhá jim vytvářet a zlepšit 

podmínky pro úspěšnou integraci. Podpora je 563 616 Kč. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude zaměřeno na inkluzi. Účastní se 3 učitelky. Podpora 

je 10 440 Kč. 

Kluby pro žáky ZŠ 

Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Dva kluby budou 

čtenářské a jeden klub komunikace v anglickém jazyce. Podpora činí 53 499 Kč. 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Doučování bude probíhat minimálně v rozsahu 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě 

následujících měsíců. Těchto aktivit máme zvoleno celkem deset. Podpora činí 89 170 Kč. 

 

Projektové dny 

Uskutečníme 2 projektové dny ve škole a 1 projektový den mimo školu. Projektový den organizuje 

učitelka a odborník z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo mimo 

školu v délce 4x45 minut projektového vzdělávání pro skupinu třídu/skupinu žáků. Celková podpora 

je 15 301 Kč. 

Školní družina 

Školní asistent 

Jde o dočasnou personální podporu školní družině. Poskytuje větší podporu žákům ohroženým 

školním neúspěchem. Podpora činí 173 616 Kč. 

 



Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude zaměřeno na ICT. Účastní se 4 učitelky. Podpora je 

13 920 Kč. 

Projektové dny 

Uskutečníme 3 projektové dny mimo školní družinu. Projektový den organizuje pedagogický 

pracovník a odborník z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školní družinu 

v délce 4x45 minut projektového vzdělávání pro skupinu minimálně 10 účastníků. Podpora činí 19 

431 Kč. 

Mgr. Miroslav Adámek (koordinátor projektu) 

 


