
OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY III.

Mateřská škola  Kaštánek,  se  sídlem Hlavní  40,  267  01 Trubín je  realiza	 torem  projektu
s na	 zvem: Š�ablony III. - MŠ�  Kas�ta	nek, reg.č�. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022193v ra	mči Vy	zva č�.
02_20_080  pro  Š�ablony  III  -  MRR  v  prioritní	  ose  3.,  Operač�ní	  program  Vy	zkum,  vy	voj  a
vzde� la	 va	ní	 (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 11. 2021 do 31.10.2022

Finanční výše podpory/CZV projektu: 235 083 Kč�

Podpořeno: z prostr�edku5  Evropske	ho sočia	 lní	ho fondu v ra	mči OP VVV a sta	 tní	ho rozpoč�tu C�R.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Bč. Abraha	mova	  Punč�očha	 r�ova	 , r�editelka s�kolky, abrahamova@kastanek-trubin.čz

ANOTACE projektu

Cí	lem vy	zvy je podpor�it  mater�ske	 ,  za	kladní	  a za	kladní	  ume� lečke	  s�koly a s�kolska	  zar�í	zení	  pro
za	 jmove	  vzde� la	 va	ní	  (str�ediska volne	ho č�asu,  s�kolní	  druz� iny a  s�kolní	  kluby)  formou  projektu5
zjednodus�ene	ho  vykazova	ní	.  Vy	zva  podpor�í	  osobnostne�  profesní	  rozvoj  pedagogu5
prostr�edničtví	m dals�í	ho vzde� la	 va	ní	 pedagogičky	čh pračovní	ku5 , vza	 jemne	ho setka	va	ní	 a sdí	lení	
zkus�eností	 pedagogu5  a odborní	ku5  z praxe, na pomoč s�kola	m a s�kolsky	m zar�í	zení	m pro za	 jmove	
vzde� la	 va	ní	 pr�i společ�ne	m vzde� la	 va	ní	 de� tí	/z�a	 ku5 /studentu5 , a to moz�ností	 persona	 lní	ho posí	lení	 o
s�kolní	ho asistenta, s�kolní	ho psyčhologa, spečia	 lní	ho pedagoga, sočia	 lní	ho pedagoga, pr�í	p. čhu5 vu
v mater�ske	  s�kole.  Da	 le jsou podporova	ny extrakurikula	 rní	  aktivity,  spolupra	 če s rodič�i  de� tí	  a
z�a	ku5 , karie	rove	  poradenství	 z�a	ku5  a aktivity rozví	její	čí	 metody vy	uky s vyuz� ití	m ICT.

MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

3.I/1     Š�kolní	 asistent – persona	 lní	 podpora MŠ�

3.I/5     Chu5 va – persona	 lní	 podpora MŠ�

3.I/9   Projektovy	  den ve vy	uče (povinna	  aktivita)
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