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je spolufinancován Evropskou unií. 
 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018408 
 

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se zapojila do výzvy č. 02_20_080 pro 
podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podpory z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání a obdržela dotaci ve výši Kč 743 028,-. Tento projekt má název 
Zvýšení kvality vzdělávání na Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 III.  
 

Finanční prostředky jsou určeny na personální podporu školního speciálního pedagoga, 
realizaci klubů pro žáky ŽŠ, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem 
prostřednictvím možnosti doučování a na projektovou výuku. 
 

Realizace projektu začíná v lednu 2021 a končí v prosinci 2022. 
 

3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 
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. 

 

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ 
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a 
vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a 
kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle 
rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy. Klub bude zřízen pro 
podporu žáků v jedné z variant aktivity čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových 
her nebo klub ICT. 

 

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti 
doučování. 
 
3.II/12 Projektový den ve výuce 
Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně 
naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 
vyučovacích hodin. 
 
3.II/13 Projektový den mimo školu 
Jde o stejnou výše uvedenou aktivitu, která proběhne mimo školní prostředí, podle 
tematického zaměření projektového dne např. v kulturní/vědecké/umělecké/historické či 
jiné instituci, ve firmě, nebo na jiném místě, kde lze využít praktické znalosti odborníka 
z praxe. 
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