Naše Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace se zapojila do Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání II, a to konkrétně do výzvy č. 3 výzvy č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně
rozvinuté regiony).
Název projektu: Podporujeme inkluzi II.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008745
Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2018
Předpokládané ukončení realizace projektu: 30. 9. 2020
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: Kč 577 179,-Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Specifikace projektu:
Personální podpora
2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ - úvazek 0,5 na 12 měsíců a 0,3 na 11 měsíců
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.
2.I/5 Chůva – personální podpora MŠ - úvazek 0,5 na 9 měsíců
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při
vzdělávání a výchově dětí. Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí
o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a
individuálních potřeb dítěte.
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – 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. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností,
znalostí a kompetencí v b) matematická pregramotnost a d) osobnostně sociální rozvoj

Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích
programů.
Rozvojové aktivity MŠ
2.I/13 Projektový den mimo školu – pedagog + odborník
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení
projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové
vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí
dětí.

