
 

 
 
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 
realizuje v rámci výzvy IPo – Oblast 1.3 (výzva 48) – 1.3 Další vzdělávání pracovníků 

škol a školských zařízení projekt 

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu pro učitelky mateřských škol 

Olomouckého kraje, ale jiných krajů, zaměřeného na rozvoj polytechnického vzdělávání 

a proškolení cílové skupiny v rámci čtyř jednodenních kurzů. 

Nosným tématem jsou materiály: DŘEVO, KOV, PLAST, TEXTIL. 

Zahájení vzdělávání: listopad 2014 

 

Gymnázium Jana Blahoslava 

a Střední pedagogická škola  

Denisova 3 

751 52 Přerov 

Více informací na: www.gjb-spgs.cz 

 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2014 

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2015 

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0045 

E-mail: info@gjb-spgs.cz 

Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. 
 

Cíl projektu 

Projekt reaguje na absenci polytechnického vzdělávání u dětí předškolního věku (PV). Hlavním cílem projektu 

je vytvoření kvalitního a zcela ojedinělého vzdělávacího programu v rámci DVPP pro učitelky mateřských škol 

zaměřeného na rozvoj polytechnického vzdělávání, a to při respektování specifických potřeb dětí PV, a 

následné proškolení cílové skupiny v nastavených aktivitách.  

Prostřednictvím čtyř modulů: 

- polytech. výtvarného,  

- polytech. dramatického,  

- polytech. hudebního  

- a modulu Nauka o materiál  

bude proškoleno 160 pedagogů mateřských škol zejména Olomouckého kraje. Nosným tématem jsou 

materiály – dřevo, kov, plast, textil. Každý materiál je svými vlastnostmi jedinečný a vyžaduje speciální 

dovednosti a obratnost při jeho zpracování. Jen tak může vyniknout jeho tvar, hebkost, struktura a vzniknout 

skutečné DÍLO. Čím dříve podpoříme u dětí vztah k tvoření a pracovním aktivitám, tím lépe.  

Hodinová dotace: 

Vzdělávání bude probíhat v rámci 4 jednodenních kurzů (3 moduly á 2,5 hodiny+modul Nauka o materiálu – 

0,5 hod.). Jeden výukový den bude obnášet 8 hodin. Skupina bude tvořena 20 učitelkami mateřských škol. 

V jednom dni se uskuteční vždy jedno z témat modulu (dřevo, kov, plast, textil).  

Každý účastník absolvuje dále závěrečné dvoudenní soustředění s evaluací a předáním osvědčení. V rámci 

dvoudenního soustředění se 1. den uskuteční 8 hodinový odborný seminář s podaktivitou Osobnostní rozvoj 

učitele – Sebepoznání a seberozvoj.  

Vytvořením programu DVPP akreditovaného MŠMT a proškolením 160 pedagogů mateřských škol nejen 

Olomouckého přispěje projekt k nastartování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků plně využitelného 

v praxi. 

Mgr. Romana Studýnková 

  ředitelka školy 

Buďme Mistry  

malých nových mistrů 
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