OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.
Mateřř skaá sř kola Plasy, okřes Plzeňř -seveř, přř íáspeř vkovaá ořgaňizace je řealizaá tořem přojektu
s ňaá zvem: MŠ Plasy – ŠABLONY II., řeg.cř . CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012795 v řaá mci Vyá zvy
cř . 02_18_063 ŠŠ ABLONY II., Opeřacř ňíá přogřam Vyá zkum, vyá voj a vzdeř laá vaá ňíá (OP VVV).
DETAILY PROJEKTU
Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021
Finanční výše podpory: 628 899 Kcř
Podpořeno:
Přostřř edky Evřopskeá ho sociaá lňíáho foňdu v řaá mci OP VVV a staá tňíáho řozpocř tu ČŠ R.
Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:
Bc. Moňika Lalaá kovaá , řř editelka mateřř skeá sř koly
ANOTACE projektu
Číálem vyá zvy je podpořř it mateřř skeá , zaá kladňíá a zaá kladňíá umeř leckeá sř koly a sř kolskaá zařř íázeňíá
přo zaá jmoveá vzdeř laá vaá ňíá (střř ediska volňeá ho cř asu, sř kolňíá dřuzř iňy a sř kolňíá kluby) fořmou
přojektuů zjedňodusř eňeá ho vykazovaá ňíá. Vyá zva podpořř í á osobňostňeř přofesňí á řozvoj
pedagoguů přostřř edňictvíám dalsř íáho vzdeř laá vaá ňí á pedagogickyá ch přacovňíákuů , vzaá jemňeá ho
setkaá vaá ňí á a sdíáleňí á zkusř eňostí á pedagoguů a odbořňíákuů z přaxe, ňa pomoc sř kolaá m a
sř kolskyá m zařř íázeňíám přo zaá jmoveá
vzdeř laá vaá ňí á přř i spolecř ňeá m vzdeř laá vaá ňíá
deř tíá/zř aákuů /studeňtuů , a to mozř ňostíá peřsoňaá lňíáho posíáleňíá o sř kolňíáho asisteňta, sř kolňíáho
psychologa, speciaá lňíáho pedagoga, sociaá lňíáho pedagoga, přř íáp. chuů vu v mateřř skeá sř kole.
Daá le jsou podpořovaá ňy extřakuřikulaá řňí á aktivity, spolupřaá ce s řodicř i deř tí á a zř aákuů ,
kařieá řoveá pořadeňstvíá zř aákuů a aktivity řozvíájejíácíá metody vyá uky s vyuzř itíám IČT.
MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu
ŠŠ kolňíá asisteňt – peřsoňaá lňíá podpořa MŠŠ
Přojektovyá deň ve sř kole
Čhuů va – peřsoňaá lňíá podpořa MŠŠ

