
 

 
 
Projekt 

SKŘIPOV III 
je spolufinancován Evropskou unií. 
 
Projekt podporuje mateřskou a základní školu. 
Aktivity jsou zaměřeny na profesní rozvoj pedagogů, na 
personální posílení (školní speciální pedagog). Dále jsou 
podporovány extrakurikulární aktivity a aktivity rozvíjející 
metody výuky s využitím ICT v mateřské škole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naše škola se od 1.9.2020 zapojila na 2 roky do projektu, který jsme nazvali Skřipov III. Na projekt 

získáme 594 060 Kč. Konkrétní aktivity projektu jsou: 

Mateřská škola 

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ 

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.  
Celková podpora činí 128 000 Kč. 

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 následujících tří témat: polytechnické 
vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického 
myšlení.  

Celková podpora činí 5 256 Kč. 

Základní škola 

Školní speciální pedagog 

Navazuje na personální podporu v předchozím projektu Skřipov II. Ve škole působí speciální pedagog, 

který diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků s potřebou podpůrných opatření a pomáhá jim 

vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci. Podpora je 413 220 Kč. 

Kluby pro žáky ZŠ 

Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Jeden klub ICT a 

jeden klub komunikace v anglickém jazyce. Podpora činí42 328 Kč. 

Projektové dny 

Uskutečníme 1 projektový den ve škole.Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických 
pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, 
dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální 

vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. 
Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí 
žáků.  
Celková podpora je 5 256 Kč. 

 

Mgr. Miroslav Adámek (koordinátor projektu) 


