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Mateřské škole Pelhřimov, p.o. byl schválen projekt podaný do  Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, v rámci 2. výzvy 
globálního grantu CZ.1.07/1.2.02 – Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina 
v celkové výši =1.057.900,--Kč. Období realizace projektu od 1. 11. 2009 do 31. 7. 2011. 

Stručný popis projektu 
Cílovou skupinou projektu je cca 450 dětí ročně  a to  dětí 2. a 3. ročníku mateřské školy 
všech pracovišť. Projekt „Hrajeme si a učíme se spolu“ bude probíhat v období dvou školních 
roků – 2009/2010 a 2010/2011. 
Cílem tohoto projektu je zavádění nových forem a metod výuky podporujících vytváření 
inkluzivního prostředí ve škole s využitím výpočetní a audiovizuální techniky  Snahou bude 
nabídnout adekvátní prostředí všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly, přičemž 
nezáleží na druhu  speciálních potřeb, ani na úrovni výkonů žáků. V rámci projektu bude do 
mateřské školy dodána interaktivní tabule s výukovým softwarem pro děti této věkové 
kategorie s takovým zaměřením, aby  s těmito výukovými programy mohly pracovat všechny 
děti.  
S cílovou skupinou dětí se bude pravidelně pracovat, budou používat zakoupený software, 
budou se pomocí těchto vzdělávacích programů provádět nápravy diagnostikovaných poruch. 
Děti bez SVP budou vedeny k tomu, aby se naučily komunikovat a pracovat se spolužáky, 
kteří mají speciální potřeby, budou vedeni k toleranci a naopak děti se SVP  se budou učit, jak 
se mají chovat ve skupině.  
Během realizace projektu budou vzděláváni pedagogičtí pracovníci v dané problematice. 
Nové poznatky a zkušenosti jim umožní zvyšovat jejich kompetence pro odstraňování bariér 
bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Zapojeni budou i rodiče dětí formou 
ukázkových seminářů a osobní účastí při práci u interaktivní tabule. 
 
V rámci projektu budou vytvořeny nové soubory pracovních listů pro věkovou kategorii dětí  
2. a 3. ročníku na období školního roku, které budou využívány v hodinách „Učíme se 
s čarodějem“ – práce dětí s interaktivní tabulí a pracovními listy. Spolu s pracovními listy 
bude vytvořena metodika pro pedagogické pracovníky, která bude shrnovat poznatky, jak 
pracovat s dětmi novými metodami výuky, s novými pracovními listy. 
Děti zapojené do projektu obdrží na konci školního roku CD, které bude obsahovat ukázky 
práce z hodin „Učíme se s čarodějem“. 
 
Projekt předpokládá nejen vzdělávání pedagogických pracovníků formou školení a kurzů, ale 
i získávání nových poznatků prostřednictvím exkurzí do jiných mateřských škol, které také 
pracují s moderní komunikační technikou. Zkušenosti získávají pedagogové i účastí na 
vzájemných hospitacích při hodinách „Učíme se s čarodějem“. 
Podrobnější informace naleznete v komentáři jednotlivých klíčových aktivit.          
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