
Jak vám můžeme usnadnit společné vzdělávání?

OP VVV
podporuje společné vzdělávání

Prostřednictvím našich výzev můžeme podpořit
i vás, a to formou projektů individuálních,

systémových a ostatních nebo formou
zjednodušených projektů – šablon. K výzvám pořádáme semináře. Zaregistrujte se

na našem webu.

INKLUZE

Mezi naše priority patří také podpora
společného vzdělávání (inkluze)

v regionálním školství na všech stupních škol,
včetně mimoškolních aktivit.

VÝZVY

Naše škola — My už to umíme —
SPOLUPRACUJEME

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ

• osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
• zážitkové a osvětové vzdělávání
 pedagogických pracovníků
• práce s heterogenní skupinou
• práce s dětmi a žáky s potřebou
 podpůrných opatření

WORKSHOPY PRO RODIČE

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

„Ve škole pro mě zařídili
Staršího kamaráda,

který mě doprovází do muzea
nebo planetária.“

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

• maximální rozvoj potenciálu každého
 dítěte/žáka školy
• vytváření bezpečného a pozitivního klimatu
 ve třídě
• pomoc s přípravou na vyučování

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

je jedním z tematických programů, ze kterých můžete
čerpat finanční prostředky ze strukturálních

a investičních fondů Evropské unie, a to až do roku 2023.

KDO JSME

Harmonogram výzev je k dispozici na webovém odkazu:
http://opvvv.msmt.cz, v záložce Výzvy.

VZDĚLÁVÁME SE SDÍLÍME ZKUŠENOSTI

OP VVV 
http://opvvv.msmt.cz
e-mail: opvvv@msmt.cz

SPOLUPRACUJÍCÍ TÝM NAŠÍ ŠKOLY

JDEME DO PRVNÍ TŘÍDY

„Vybrali jsme pro naši dceru školu, která již
dlouhodobě podporuje společné vzdělávání.“

Kontaktní údaje a informace o operačních programech
Ostatní operační programy 
www.dotaceEU.cz
Bezplatná telefonní linka (Eurofon):
800 200 200

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Sekce operačních programů
Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
www.msmt.cz

SÍŤOVÁNÍ MEZI ŠKOLAMI

• spolupráce a osvětová
 činnost s rodiči
• sdílení informací
 o společném vzdělávání
• setkávání mezi rodiči
 a pedagogy
• zapojování rodičů
 do aktivit školy

Pedagogové vzájemně sdílejí své zkušenosti

• pedagog
• rodič
• dítě/žák
• speciální
 pedagog
• školní
 psycholog
• sociální
 pedagog

• školní asistent
• zástupce
 školského
 poradenského
 zařízení
• pedagog
 ze spřátelené
 školy


