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Resortní identifikátor ruaitur"WiiltGEdlŽ6i
Identifikátoř školy (Izo):
Název školy:

Letná II 535, 33805 MýtoRegistrační číslo projektu:
cz.o2,3.68/o. o / o.o / t6_o22 / ooo43o4

Výstup vychází z:
1) úvodního dotazníkového šet;uni u 
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'ao. 05,01.2016 / 664OooL26
2) závěrečného dotazníkového-

02.o7.2ora / 664000L26

!. ":=:!ť:::::l1t u á l n íh o s ta v u z a r Su. r-, r'r o a. o.n ";b l *' l
před realizací projektu při ukončení projektu

Výsledek: Zt-EpŠtnÍ

Došlo ke zlepšení hodnocení oproti původnímu- stavu před realizací projektu.Pokud škola realizovala. aktivity spojené s inalkátorem iió iÓ-"Počet organizaci, ve kterých.ro.ruySil" r.uuiirJJirřn.r, a vzdclávání a proinl(luzivnost'',jsou splncny podmínky pro naplneni cílovó hodnoty i^J;r,li"* '

a je možné jej vykázat v závěrečné zprávě o .."rrJ.i p..r"řiř
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Qperační progřam Výzkum, vývoj a vzdělávání 2074 - 2O2O
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Resortní identifikátor ředitelství školy (RED IZO):

MŠ sluníčko

Letná II 535, 33805 Mýto
Dotazník za školu vyplněn:

Oblasti podporované z OP VVV průměrné hodnocení aktuálního stavu
podpora inkluzivního / společného vzdělávání

Rozvoj čtenářské pregra motností

Rozvoj matematické pregra motnosti

Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí

Podpora polytechnického vzdělávání

Sociální a občanské dovedno§ti a další klíČové kompete

Podpora di9itálních kompetencí pedagogických
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2.I/la ZaDa]eníodbornika z prax€ c]o vzdělávánív Ir4Š
2.I/tl Yyužití ICT ve vzdě]ávání v MŠ
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pedago9,1ckých pracovníkŮ ttŠ - ovpp v rozsahu 8 hodin h) ICTZ'1l Ó )U lL'ill ZKUsenOStr PedagogLl z rÚ:rlých ll cl/škoiských zařizení prostředn]ctvírn vzájerrrných návštěv2.1/9 Nové lnetody ve vzdě]ávání předškolních dětí h) ICl


