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Název projektu Podpora zvýšené kvality vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013846 

Výše podpory: 148 757,- Kč 

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019 

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2021 

Předpokládaná doba trvání projektu: 24 měsíců 

Projekt je zaměřen na: 

1. vzdělávání a spolupráce pedagogických pracovníků, 

2. získání kompetencí v oblasti projektové výuky, 

3. podpora komunitního charakteru ZUŠ. 

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, podpora profesního růstu pedagogů 

formou získávání dovedností a znalostí, prohloubení vzájemné spolupráce pedagogů a odborníků a 

podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru školy. 

Vybrané aktivity (šablony): 

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – kulturní povědomí a vyjádření 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků ZUŠ pomocí dlouhodobého 

vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém 

profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích 

akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních 

vyučovacích metod. 

2. Vzájemná spolupráce pedagogů  

Cílem je prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků ZUŠ, prostřednictvím vytvoření minitýmu 

ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. Vzájemná spolupráce pedagogů bude probíhat v oblasti 

kulturního povědomí a vyjádření. 

 

3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

Cílem je podpořit pedagogy ZUŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově 

účastníků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých školských 

subjektů v rámci ČR. 

4. Tandemová výuka 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků ZUŠ v oblasti podpory společného 

vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí, která povede k zlepšení kvality vzdělávání. 

 



 
5. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků ZUŠ a odborníků z praxe, která povede k 

zlepšení kvality vzdělávání a bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků i pro jejich budoucí uplatnění na 

trhu práce. 

6. Projektový den 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků ZUŠ v oblasti přípravy a vedení 

projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové 

vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí 

účastníků.  

7. Komunitně osvětová setkávání 

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter ZUŠ. 


