
Vážení rodiče 

od 1.9.2018 je naše mateřská škola zapojena do projektu s názvem "Personální podpora pro MŠ 

Brodek u Prostějova - II" s reg.č."CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008845", na který čerpá dotace           

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Využíváme čtyři aktivity: 

 

 

I. 

Číslo aktivity: 2.I/5 

Název aktivity: Chůva - personální podpora MŠ 

Název specifického cíle: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí 

na ZŠ 

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – 

chůvu   k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v 

mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v 

oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. 

 

II. 

Číslo aktivity: 2.I/6b 

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – 

matematická gramotnost 

Název specifického cíle: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí 

na ZŠ 

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků 

pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

 

III. 

Číslo aktivity: 2.I/11c 

Název aktivity: Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 32 hodin/32 týdnů 

Název specifického cíle: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 

relevance pro trh práce 

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 

využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). 

Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a 

kreativity dětí a jejich aktivního zapojení do procesu vzdělávání. 

 

IV. 

Číslo aktivity: 2.I/13 

Název aktivity: Projektový den mimo školu 

Název specifického cíle: Zvýšení předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 

přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí 

dětí. 

 


