
Projekt

ŠABLONY MŠ KŘÍŽKOVSKÉHO 
je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně přechodu dětí na ZŠ

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt

ŠABLONY MŠ KŘÍŽKOVSKÉHO II.
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt

ŠABLONY MŠ KŘÍŽKOVSKÉHO III
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je personální podpora a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání



ŠABLONY MŠ KŘÍŽKOVSKÉHO III 

Tak zní projekt, do kterého se zapojila naše mateřská škola. Tento projekt je financován z prostředků 

EU a jeho řídícím orgánem je MŠMT. 

 

Specifikace projektu 

Název projektu:   ŠABLONY MŠ KŘÍŽKOVSKÉHO III 

Registrační číslo:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018502 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 

 

Aktivity projektu: 

 Školní asistent 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu v podobě školního asistenta 

mateřským školám. 

 

 Projektový den ve škole 

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

projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠABLONY MŠ KŘÍŽKOVSKÉHO II 

Tak zní projekt, do kterého se zapojila naše mateřská škola. Tento projekt je financován z prostředků 

EU a jeho řídícím orgánem je MŠMT. 

 

Specifikace projektu 

Název projektu:   ŠABLONY MŠ KŘÍŽKOVSKÉHO II 

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015279 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 

 

Aktivity projektu: 

 Školní asistent 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu v podobě školního asistenta 

mateřským školám. 

 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 

vzdělávání 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a 

průběžného sebevzdělávání. 

 

 Projektový den ve škole 

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

projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. 

 

 

 

 

 

 

 



Šablony MŠ Křížkovského 

Tak zní projekt, do kterého se zapojila naše mateřská škola. Tento projekt je financován z prostředků 

EU a jeho řídícím orgánem je MŠMT. 

 

Specifikace projektu:  

Název projektu:   Šablony MŠ Křížkovského 

 Registrační číslo:   CZ.02.02.XX/00/22_002/0001391 

Doba realizace projektu:  1. 10. 2022 – 30. 9. 2024 

 

 Aktivity projektu:  

• 1.I/1 Školní asistent MŠ 

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu v podobě školního asistenta mateřským školám. 

 • 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ  

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ pomocí dlouhodobého 

vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


