
Kvalitní vzdělávání 

v Mateřské škole Trhové Sviny 

 
Mateřská škola Trhové Sviny se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu 

operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy  

č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha 
 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012955 

Cílem projektu: 

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

realizace projektu:  01. 9. 2019 - 31.8.2021 

 Aktivity a jejich cíle: 

1. Chůva – personální podpora MŠ 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu mateřským školám. Chůva v mateřské škole bude pomáhat 
pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a 
individuálních potřeb dítěte. 

2. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to 
prostřednictvím odborně vedené supervize. 

3. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ-varianty čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, 

polytehnické vzdělávání 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného 

sebevzdělávání. 

4. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí 

na základní školu. 

5. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci předškolního vzdělávání. Díky 
spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání v mateřských školách, což bude mít pozitivní vliv na výsledky dětí. 

6. Nové metody ve vzdělávání-varianta čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost 

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol prostřednictvím vzájemné spolupráce 
s využitím prvků mentoringu. 

7. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

 Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to 
prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol. 

8. Komunitně osvětová setkávání 

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy. 



9. Projektový den ve škole 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které 

vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného 

vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí. 

10. Projektový den mimo školu 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které 

vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného 

vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


