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Předpokládané datum zahájení projektu: 1.9.2019 
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2021 
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24 
 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, 
osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a 
rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností 

 

Co je cílem projektu? 
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí 
směřování. 

 

Vybrané aktivity: 

Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ  

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám 

a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků 

středních 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 pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT  

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.  

 



CLIL ve výuce v SŠ  

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor 

Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL  při výuce 

nejazykových předmětů.  

 

Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe 

v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky 

spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. 

 

Klub pro žáky SŠ - klub zábavné logiky a deskových her 

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední 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. 

 

Klub pro žáky SŠ - klub komunikace v cizím jazyce 

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední 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. 

 

 

 


