Operační program:

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Název projektu:

Společně to dokážeme

Číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009737

Výše dotace:

1 376 339,- Kč

Realizace:

1.9.2018 – 31.8.2020

Šablony aktivit:
II. Aktivity pro základní školy
Personální podpora:
2.II/2

Školní speciální pedagog

2.II/5

Školní kariérový poradce

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ:
2.II/8

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ:
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/20 Projektový den mimo školu
V. Aktivity pro školní družinu a školní kluby
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK
2.V/5 Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK
Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK
2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK
Aktivity podrobně

2.II/2

Školní speciální pedagog



pracovní poměr:




měsíční výkaz práce
je součástí školního poradenského pracoviště

2.II/5



2.II/8


pracovní smlouva
1.9.2018 – 31.8.2020
úvazek 0,4 (2 dny v týdnu po 8 hod)
platová třída 12
(pozn. – všechny náležitosti pracovní smlouvy, náplň práce, rozvržení pracovní doby

Školní kariérový poradce
pracovní poměr:

DPP pro výchovného poradce na 10 měsíců
1.10.2018 – 28.2.2019
1.10.2019 – 28.2.2020
úvazek 0,1 (4 hod týdně, 16 hod za měsíc)
250 Kč/hod (propláceny vykázané hodiny měsíčně)
měsíční report o činnosti
Vzájemná spolupráce pedagogů
pracovní poměr:

DPP pro 9 pedagogů na školní rok
a) čtenářská gramotnost
3 pedagogové
b) matematická gramotnost 3 pedagogové
c) cizí jazyka
3 pedagogové
1.9.2018 – 30.6.2019
1.9.2019 – 30.6.2020
úvazek 20 hod (10 hod na cyklus; cyklus realizovaný ve šk. roce 2x)
250 Kč/hod (propláceny vykázané hodiny měsíčně)



časová posloupnost akcí:
1. cyklus
a) září – listopad

b) prosinec – leden

2. cyklus

3 setkání ke společnému plánování
(aplikování zvolených metod a postupů ve výuce)
3 setkání - reflexe zkušeností
celkem 6 hodin plánování a reflexí
vzájemné hospitace (2 hod – 1 hod u každého)
reflexe (2 hod)

a) únor – březen

b) duben – červen


3 setkání ke společnému plánování
(aplikování zvolených metod a postupů ve výuce)
3 setkání - reflexe zkušeností
celkem 6 hodin plánování a reflexí
vzájemné hospitace (2 hod – 1 hod u každého)
reflexe (2 hod)

měsíční výkaz práce

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


pracovní poměr:

nebude, stávající ped. pracovníci školy, celkem 10 pedagogů
a) 2018/2019
říjen – únor, 1 blok (16 – 20 hodin, 1 hod týdně)
b) 2019/2020
září – leden, únor – červen, 9 bloků
úvazek 16 - 20 hod přímé činnosti plus stejný počet hod příprav
160 Kč/hod (propláceny vykázané hodiny měsíčně)

2.II/19 Projektový den ve škole



pracovní smlouva:
nebude, max. dohoda nebo faktura za poskytnuté služby
odměna zaměstnancům formou odměny

2.II/20 Projektový den mimo školu



pracovní smlouva:
nebude, max. dohoda nebo faktura za poskytnuté služby
odměna zaměstnancům formou odměny

