
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Rada městské části

U S N E S E N Í
č. 365

ze dne 02.06.2021

Souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony III pro ZŠ a MŠ J. Seiferta, 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rada městské části

I. s o u h l a s í
1. s realizací projektu Šablony III pro ZŠ a MŠ J. Seiferta, Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP, Registrační 
číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020683

II. u k l á d á
1. Štěpánu Štréblovi, místostarostovi městské části

1.1. podepsat souhlas s realizací tohoto projektu dle bodu I. 1. tohoto usnesení

Jiří Ptáček 
starosta městské části

Jan Materna 
uvolněný člen rady



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor školství

Projekt je zaměřen na 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. 
Cílovou skupinou jsou:  
Děti v mateřských školách, pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a 
středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích 
pedagogických pracovníků, žáci v základních školách. 
  
Aktivity projektu:  
- Projektový den 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, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude  
probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. 
Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga MŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují 
a zrealizují projektový den mimo školu v délce 4 vyučovacích jednotek (4 x 45 min projektové výuky) 
pro skupinu 10 dětí, z nichž minimálně 3 jsou ohroženy školním neúspěchem, resp. dětí, u kterých je  
předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 
  
-Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů: 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 aktivní zapojení do procesu vzdělávání. 
  
-Projektový den ve výuce: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků 
v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí 
dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude  
probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do  
jednoho z následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/
nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení. 
  
- Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou 
personální podporu školního speciálního pedagoga základním školám (pokud jsou pod  
RED_IZO školy zřízeny, dílčí činnosti může vykonávat i ve školní družině, nebo školním klubu), které  
začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory . 
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