
 
 

Projekt „Extrakurikulární a rozvojové aktivity, personální podpora a vzdělávání 

pracovníků ZŠ Třemošnice“ je spolufinancován Evropskou unií. 

Anotace projektu: 

Název projektu: Extrakurikulární a rozvojové aktivity, personální podpora a vzdělávání pracovníků ZŠ 

Třemošnice 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013111 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní 

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, 

aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 

Cíle: 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ: 

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k 

rozvoji klíčových kompetencí 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. 

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 pro základní vzdělávání např. v hlavních 

předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

Projektový den ve škole a mimo školu: 
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, 
která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti 
podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. 
 
Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ: 
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce základním školám a 
podpořit tak žáky základních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních škol 
při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných 
opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. 
 
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi 
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání 
prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. 


