Projekt „Cesta ke vzdělání ", výzva č. 22
Naše škola se ve školním roce 2016/2017 zapojila do projektu Operačního
programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) č. 22, která je pro naši školu
zaměřena na profesní rozvoj pedagogů s cílem zkvalitnění čtenářské
a matematické gramotnosti a podporu společného vzdělávání žáků zřízením
funkce školního psychologa.
Projekt v naší škole umožní pokračovat v zavádění výuky matematiky Hejného metodou. Tato
metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného
konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Dále se chceme podpořit
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti.
Od února 2017 bude na naší škole pracovat na poloviční úvazek školního psycholožka,
která bude pomáhat při diagnostice a řešení výukových a výchovných problémech žáků,
pomáhat při péči o integrované žáky, provádět individuální případně skupinovou
psychologickou péči, apod.
Další informace
Číslo výzvy:
Název výzvy:
Název programu:
Prioritní osa:
Vyhlašovatel výzvy:
Zkrácený název projektu:
Náklady projektu:

02_16_022
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
PO3 – Rovný přístup vzdělávání
MŠMT
Šablony pro ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
683.692 Kč

Informace o projektu viz:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-0216-023-podpora-skol-formou-projektu

Rozpočet projektu
Kód

Název nákladu

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Celkové způsobilé výdaje
Školní psycholog – personální podpora ZŠ
DVPP v rozsahu 16 hod - Čtenářská gramotnost
DVPP v rozsahu 32 hod - Matematická gramotnost
DVPP pedagogického sboru v rozsahu 8 hod-Inkluze

Kontaktní osoba

Jednotka

šablona
šablona
šablona
šablona

ŘO OP VK MS kraj Gruzs Filip

Počet

Částka celkem

Procent

20
2
7
11

683 692,00
560 700,00
13 504,00
94 528,00
14 960,00

100,00
82,01
1,98
13,83
2,19

234 814 291

V projektech je možné čerpat prostředky rovněž na mzdové výdaje zaměstnanců organizace/příjemce prostředků
v souladu s platnou legislativou např.
• na administraci projektu (jednotlivých šablon)
• účetní projektu/projektový tým,
• suplování za pedagoga, který se účastní vzdělávání

