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 Vybrané aktivity pro školní družiny a školní kluby:  

 
Personální podpora  
2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK  

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na 
určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem.  

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK  
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin  

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

2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

Cílem je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově 
účastníků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých školských 
zařízení. 

 Vybrané aktivity pro střediska volného času  
 
Personální podpora  
2.VI/1 Školní asistent – personální podpora SVČ  

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na 
určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem.  

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ  
2.VI/7 Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv  
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Cílem je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově 
účastníků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých školských 
zařízení. 

Zájmové a rozvojové aktivity SVČ  
2.VI/13 Klub pro účastníky SVČ   

Vybrané varianty aktivit:  

a) čtenářský klub 

b) klub zábavné logiky a deskových her 

d) badatelský klub 

Cílem aktivity je realizace klub pro účastníky SVČ. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede 
k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. 

Kluby jsou nově zřízenou aktivitou a účastníkům jsou poskytovány zcela zdarma. 

 


