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ŠABLONY II.   - registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015886  

             název  - „Vzájemná  kooperace vzdělávání na ZŠ a MŠ Jevišovice“ - začátek                         

realizace 1.9.2019 a konec realizace 31.8.2021 

             Projekt byl zaměřen na jedno z kombinací následujících témat:   

             -  personální podpora   

             -  osobnostně profesní rozvoj pedagogů  

             -  společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků 

             -  podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit 

             -  aktivity rozvíjející ICT 

             -  spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků 

             -  spolupráce s veřejností. 

           V rámci šablon mateřská škola získala ITC pomůcky – 20 ks  tabletů, mobilní 

interaktivní  tabuli, pomůcky pro pohybové  aktivity (dětský rotoped a stepper, překážková 

dráha, relaxační koutek Kvítek) a didaktické pomůcky.  

Pedagogové se vzdělávali v oblasti inkluze, sdílením zkušeností pedagogů z různých škol 

prostřednictvím vzájemných návštěv, účast na vzdělávacích seminářích a webinářích (viz. 

údaje o dalším vzděláváním pedagogů 5.6.1 f)), zapojením odborníků do praxe, využití ITC ve 

vzdělávání dětí, realizace projektových dnů, realizace odborně zaměřených tématických 

setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, realizace komunitně osvětová setkávání. 
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„Celé  Česko čte dětem“    

Posláním projektu je dětem prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. 

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví, 

rozvíjí  paměť a představivost, učí myšlení.   

Začátek realizace: září 2016 - projekt pokračuje 

Pokračovali jsme v tomto projektu denním čtením knih, ale bohužel z důvodu 

 mimořádných opatření jsme nemohli do MŠ zvát k četbě rodiče, prarodiče a další 

osoby, které by se rády tohoto projetu účastnili (šk.r 2020/2021 a prozatím 2021/2022) 
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„Místo, kde žijeme“   

Hlavním záměrem projektu je seznámit děti s okolím bydliště, s krajem, kde vyrůstají se svými 

rodinami, kamarády.    

Děti objevují nejen přírodní krásy jednotlivých lokalit, ale poznávají i historické a 

architektonické památky a zajímavosti v daném místě.   

Nedílnou součástí projektu je vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti. Děti se učí spoléhat 

samy na sebe i spolupracovat s ostatními. Pohotově reagovat na měnící se okolnosti, na 

nenadálé situace. Příjemnými zážitky a pestrými aktivitami jsou děti vedeny ke správnému a 

radostnému získávání nových poznatků, které přispívají k harmonickému rozvoji dětské 

osobnosti. 

Projekt je určen pro děti od 3 do 6 (7) let, pro děti nejstarší (děti s povinným předškolním 

vzděláváním) jsou obsahem výjezdy do okolí (Znojmo – MZZ s edukačními programy, návštěvy 

zajímavých míst ve Znojmě, v okolních obcích Jevišovic), pro nejmladší dětí jsou obsahem 

turistické výlety Jevišovicemi i Střelicemi. 

Začátek realizace: září 2018 - projekt pokračuje 

Z důvodu mimořádných opatření se nám nepodařil projekt  realizovat v plném rozsahu 

(pro děti jsme pořádali turistické vycházky Jevišovicemi, Podolím a Střelicemi, (část školního 

roku 2019/2020 a celý šk.r. 2020/2021). 
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