ŠABLONY III
Název projektu: „Profesní rozvoj pedagogů a podpora vzdělávání dětí“,
s registračním číslem projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/20_080/0019476

1. Specifikace příjemce dotace (dále jen Příjemce)
Příjemce dotace: Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/20_080/0019476
Zahájení realizace projektu: 1. 8. 2021
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
Délka realizace: 23 měsíců
Výše podpory: 298 662,00,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy č. 02_20_080
pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP. Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních
fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy č. 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony III.
Cílem projektu je pomoc a podpora školního asistenta – personální podpora MŠ, odborně zaměřená
tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, k realizaci projektového dne ve výuce.
Specifické cíle projektu – rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

NASTAVENÉ ŠABLONY CMŠ OVEČKA V OLOMOUCI:
Školní asistent – personální podpora MŠ - 10 měsíců
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita
umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním
neúspěchem.
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. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická
setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se uskutečnění přechodu dětí do základní
školy. Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu realizace projektu.

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
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
k práci s heterogenní skupinou. (délka 4 vyučovací jednotky – 1 projektový den)

