Projekt

ZŠ TRUHLÁŘSKÁ II
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního
asistenta a školního kariérového poradce, projektový den v/mimo
školu, aktivity rozvíjející ICT, podpora rozvojové aktivity
v badatelském klubu a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
prostřednictvím vzájemných návštěv.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Truhlářská 19, 360 17 Karlovy Vary

Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora ZŠ - cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální
podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období
poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.
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 opatření37 a žáků
ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných
návštěv - cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při
vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z
různých škol/školských zařízení.
Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ - cílem této aktivity je umožnit základním školám působení
ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit
obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.
Využití ICT ve vzdělávání c) 32 hodin - 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 výuky a na rozvoj digitálních
kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.
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.
Projektový den mimo školu a projektový den ve škole - 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.

