Mateřská škola, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace se zapojila do dvou projektů,
jehož realizátorem je Statutární město Brno:

Název projektu: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“.
Aktivity na podporu rozvoje vzdělávání a spolupráce škol v území.
Doba realizace: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2017

Název projektu: „ Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v městě Brně“
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0./0.0./15- 007/0000244
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Délka realizace 24 měsíců
Cílem projektu je vyšší dostupnost, kvalita a intenzita předškolního vzdělávání v městě Brně
a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

Další projekt je realizován přímo mateřskou školou, která je příjemcem finančních
prostředků z Evropské unie.
Název projektu: „ Pomoz mi, abych to dokázal“
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005640
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory:

582 872,00 Kč

Naše mateřská škola získala dotaci v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
V projektu máme možnost využít finanční prostředky na podporu vzdělávání pedagogů
v seminářích zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost,
inkluzi, osobnostní rozvoj pedagogů a na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
prostřednictvím vzájemných návštěv.

Vzdělávání pedagogických pracovníků
pregramotnosti v rozsahu 16 hodin.

v oblasti

čtenářské

a

matematické

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování
akreditovaného vzdělávacího programu zaměřeného na získávání dovedností, znalostí
v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti, osobnostního rozvoje a
inkluze.
Výměna zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy naší mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní
práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi
pedagogy z různých škol v rámci ČR.
Spolupráce s rodiči – realizace seminářů pro rodiče zaměřené na zajímavá témata
k výchovně vzdělávací oblasti a psychologické aspekty v působení na děti předškolního
věku. Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor či informace pro zvážení všech
faktorů spojených s nástupem do základní školy.

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou se a univerzitami v ČR se podílíme na řešení
čtenářské a matematické pregramotnosti v rámci výzkumného projektu.
Název projektu: „ Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání“ je realizován v rámci
prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu se
specifickým cílem Zvýšení kvality v předškolním vzdělávání.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0.16-011/0000663
Doba trvání:
leden 2017 – prosinec 2019
Cílem projektu je prostřednictvím společenství praxe propojit pedagogickou praxi a
akademické prostředí, a tím podpořit rozvoj profesních kompetencí učitelů MŠ a
studentů oboru Učitelství pro MŠ. Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality předškolního
vzdělávání a usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ prostřednictvím tzv. společenství
praxe učitelů MŠ, speciálních pedagogů, psychologů, oborových didaktiků a didaktiků
předškolního vzdělávání.

