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Název pozice a kód položky rozpočtu 
 

1.1.2.1.1.3.01 Pedagogický koordinátor – povzbuzovatel ZŠ 
 

                                                      Klíčová aktivita 
 
                                                                KA 3 

                    Název skupiny činností 
 
             Podpora vedoucích pracovníků 

 

Pedagogický koordinátor – povzbuzovatel ZŠ 

koordinuje a povzbuzuje své kolegy z pedagogického sboru, „ aktivní učitele“, kteří budou 

využívat vybrané aktivizační a transferové nástroje z portfolia dle zvolené oblasti intervence, 

v rámci které budou zapojení pedagogové rozvíjet příslušné kompetence/gramotnosti svých 

žáků. Průběžně monitoruje činnosti zapojených pedagogů. Zpracovává přehledy o využívání 

inovativních nástrojů ve výuce a doložení reflexivní zprávy jako podklad pro monitorovací 

zprávu, organizuje individuální konzultace se zapojenými učiteli a pravidelná setkávání  

a výměny zkušeností v rámci komunit vzájemného učení.  Komunikuje s krajskými metodiky  

v příslušné rozvíjené oblasti a účastní se schůzek s realizačním týmem projektu. 



Aktivní učitel – použití aktivizačních a transferových nástrojů ZŠ 
 

Mg. Šárka Skasko 
Mgr. Leona Šímová 

Mgr. Veronika Košacká 
Bc. Tomáš Valík 

 

Název pozice a kód položky rozpočtu 
 

1.1.2.1.1.3.12 Aktivní učitel – použití aktivizačních nástrojů ZŠ 
           1.1.2.1.1.3.13 Aktivní učitel – použití transferových nástrojů ZŠ 

Klíčová aktivita 
 

KA 4 
 

Klíčová podaktivita podle využití inovativního nástroje v rozvíjené oblasti 
 

KpA 4.2 Podpora rozvoje technických a přírodovědných kompetencí (vč. EVVO) 
KpA 4.3 Podpora kompetencí k utváření vlastní kariéry žáků 

KpA 4.4 Podpora transferu (kompetencí v oblasti cizích jazyků) 
 

Název skupiny činností 
 

Podpora zavádění inovativních nástrojů 
 

Popis činností: 
 

Zpracování reflexivní zprávy z inovativní výuky 
Úprava foto/video záznamu z inovativní výuky 

 

 

Aktivní učitel 

ve spolupráci s pedagogickým koordinátorem vybírá vhodné aktivizační a transferové 

nástroje pro základní školu z portfolia a zpracovává následnou reflexi z jejich využití v rámci 

běžné výuky (popř. formou výukového bloku či projektového dne).  Využívá individuálních 

konzultací k plánování způsobu použití inovativních nástrojů ve výuce, jeho zdokumentování 

a následnému vyhodnocení. Zpracovává reflexivní zprávy z realizované výuky s využitím 

inovativního nástroje. Pořizuje a upravuje foto či video záznamy z využití aktivizačního či 

transferového nástroje ve výuce a vkládá je na školní webové úložiště (ve spolupráci 

s pedagogickým koordinátorem). Připravuje podklady a účastní se komunit vzájemného 

učení a letních škol. 

 


