
Od 1. 10. 2016 realizuje Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 

projekt z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Celková doba realizace projektu je 24 měsíců a datum ukončení fyzické realizace projektu je 30. 9. 2018. 

Název projektu: Šablony ZŠ Mládežnická Trutnov 

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003139 

Výše podpory:  1 371 402,00 Kč 

Projekt je realizován v těchto oblastech: 

Školní asistent - personální podpora ZŠ 
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita 

umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.   
Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává 

komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, 
porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních 
a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo 
vyučování. 

Aktivita bude realizována minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců. 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální 

pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně 
podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami 

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou 
integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, 
nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními zařízeními. 

Aktivita bude realizována po dobu minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců prostřednictvím přímé práce 
speciálního pedagoga v základní škole.  

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi 
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených 

vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas. 
Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, 

aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, 
ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. Program podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz 
přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou 
podpůrných opatření. 

Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou v rozsahu minimálně 8 hodin. 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 
Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji 

klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.  
V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce 

trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena  
časová dotace 2,5 hodiny. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být 

také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich 
zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem 
např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, 
asistentem pedagoga, či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování  

Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut 5 po sobě jdoucích měsíců, 
ve kterých probíhá výuka. 

http://www.zsmltu.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

