Zapojení školy do projektů, které vyhlásilo MŠMT
Výzva číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011923
Zkráceně Šablony II
Projekt se zaměřením na zvýšení kvality vzdělávání.
Aktivity ZŠ:

Aktivity MŠ:

Aktivity ŠD:

doučování

1 rok

matematický klub

2 roky

využití ICT ve vzdělávání

65 týdnů

vzájemná spolupráce mezi pedagogy

2 roky

sdílení zkušeností z různých škol

2 roky

projektový den ve škole

2 roky

projektový den mimo školu

2 roky

vzdělávání pedagogů v angličtině

2 roky

školní asistent

15 měsíců

sdílení zkušeností z různých školek

2 roky

vzdělávání pedagogů

2 roky

projektový den ve škole

2 roky

projektový den mimo školu

2 roky

setkávání s rodiči

2 roky

komunitně osvětová setkávání s veřejností

2 roky

školní asistent

2 roky

vzdělávání pedagogů

2 roky

sdílení zkušeností z různých školních družin

2 roky

zapojení odborníka z praxe do vzdělávání

2 roky

Projekt administruje škola.

Výzva číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013617
Zkráceně Škola pro všechny II
Projekt se stejným zaměřením včetně výjezdů s poznávací tématikou
Aktivity:

doučování

3 roky

vedení kroužků

3 roky

školní asistent

3 roky

vzdělávání pedagogů a ředitelů

3 roky

výjezdy do jiných škol a školek

2 roky

pravidelná setkávání s problematikou inkluze

několikrát ročně

Projekt administruje město Jeseník.

Aktivity spojené se zapojením školy do MAP (místní akční plán) MAS (místní
akční skupina – jeden rok – 2019-2020.
Čtenářská soutěž pro málotřídky

organizuje Písečná

Návštěvy žáků málotřídních škol na školách středních

organizuje Jeseník

Školní kolo čtenářské soutěže

organizuje Písečná

Návštěva pedagogů v různých firmách Jesenicka

organizuje Jeseník

Podpora zavádění nových forem vzdělávání

organizuje Jeseník

Zřízení lokálních předmětových komisí + kabinet 1. stupně

organizuje Jeseník

Rozvoj pedagogů v oblasti ICT

organizuje Jeseník

Vzdělávání ředitelů škol v oblasti legislativy

organizuje Jeseník

Nebojte se jazyka – soutěž

organizuje ZŠ Jeseník

Vzdělávání asistentů pedagoga

organizuje Jeseník

Vzdělávání pedagogů – inkluze

organizuje Jeseník

Turnaj v logických deskových hrách

organizuje Jeseník

Návštěvy předškoláků v regionu Javornicko

organizuje Jeseník

