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IMP 1 Podpora nadání   
Číslo 
aktivity 

Název aktivity Popis aktivity 

1a) Podpora pedagogických 
pracovníků škol a školských 
zařízení při zavádění 
inkluzivního vzdělávání se 
zaměřením na identifikaci 
různých forem nadání 
prostřednictvím sdílení 
zkušeností, spolupráce, 
vzdělávání, mentoringu, 
supervize, budování znalostních 
kapacit 

• Platforma nadání 

• Vzdělávací aktivity a stáže v oblasti podpory 
nadání a práce s heterogenním kolektivem 
 
 
 

 
 

IMP 2 Podpora klíčových kompetencí u dětí/žáků i pedagogů 
Číslo 
aktivity 

Název aktivity Popis aktivity 

2a) Podpora polytechnického 
vzdělání 

• Besedy s řemeslníky, podpora vztahu k řemeslům 

• Sdílení zkušeností v oblasti polytechnické 
výchovy/stáže v MŠ/ZŠ 

• Sdílení zkušeností v oblast přírodních věd (fyzika, 
chemie, prvouka/přírodopis) 

2b) Podpora čtenářské gramotnosti • Sdílení zkušeností a vzdělávání v oblasti ČG 

2c) Podpora matematické a 
finanční gramotnosti  

• Sdílení zkušeností a vzdělávání v oblasti MG a 
finanční gramotnosti 

• ABAKU 

2d) Podpora ICT kompetencí • Sdílení zkušeností a vzdělávání v oblasti ICT 
technologií a jejich využití při výuce 

• Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 
v oblasti ICT technologií 

 

IMP 3 Zdravý životní styl, bezpečnost a výchova k občanským 
kompetencím a regionální identitě 
Číslo 
aktivity 

Název aktivity Popis aktivity 

3a) Podpora vzdělávání 
ke zdravému 
životnímu stylu 

• Zdravé tělo, pohybové aktivity 

• Kurzy 1. pomoci  

• Venkovní učebny – sdílená praxe, náměty, tipy 

3b) Výchova 
k bezpečnému 
chování a 
bezpečnosti  

• Sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti bezpečnosti 
(klima třídy/školy, wellbeing)  

• patologické jevy na školách a ve třídách: klima třídy, klima 
školy, šikana, psychiatrické děti – bezpečnost, kyberšikana, 
nefunkční kolektivy, atd. 
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3c) Podpora výchovy 
k občanským 
kompetencím a 
regionální identitě 

• Implementace prvků pro podporu regionální identity ve 
výuce 

3d) Osobnostní podpora 
nejen učitele 

• Aktivity na podporu wellbeingu, zvyšování kompetencí 
v oblasti osobnostního rozvoje  

• Zvyšování kompetencí v oblasti vzájemného učení, 
mentoringu, supervize, možnosti vrstevnického vzdělávání, 
sdílení dobré praxe apod.  

 

IMP 4 Pedagogický leadership, osobnostní rozvoj pedagogických a 
dalších pracovníků ve vzdělávání 
Číslo 
aktivity 

Název aktivity Popis aktivity 

4a) Leadership vedení 
škol 

• Aktivity na podporu vedoucích pracovníků v oblasti 
manažerských kompetencí i pedagogického rozvoje 
 

4b) Osobnostní podpora 
nejen učitele 

• Aktivity v oblasti osobnostního rozvoje  

• Podpora/sdílení v oblasti změn RVP a ŠVP 

4c) Pedagogická podpora 
formou supervizních 
metod a vzájemného 
sdílení 

• Zvyšování kompetencí v oblasti vzájemného učení, 
mentoringu, supervize, sdílení dobré praxe, nových metod 
ve výuce, apod. 

• Sdílení zkušeností mezi různými typy a stupni škol (MŠ-MŠ, 
ZŠ-ZŠ, MŠ-ZŠ) 

 

 


