MATEŘSKÁ ŠKOLA, TRUTNOV
Komenského 485
541 01 Trutnov

V Trutnově dne 5. 2. 2019
Smlouva o spolupráci v projektu Učíme se spolu – Dodatek č. 2
MŠ Trutnov dne 1.11.2016 uzavřela Smlouvu o spolupráci v projektu Učíme se spolu (dále jen
smlouva) se Step by Step ČR, o.p.s. (příjemcem dotace).
Předmětem smlouvy je klíčová aktivita projektu: KA 3 – Kolegiální podpora v MŠ. Kolegiální podpora
byla zahájena 21.11.2016 a bude uskutečňována do 31.10.2020 na pracovišti MŠ Horská. Do projektu
jsou zapojeny dvě aktérky poskytující kolegiální podporu všem pedagogům uvnitř MŠ Horská pod
supervizí průvodce.
Dvouletá kolegiální podpora na MŠ Horská v současné době prochází evaluací a jeví se jako dobře
fungující a přínosnou. Spolupráce se posunula do poslední fáze, kdy aktérky kolegiální podpory
přecházejí do role juniorního průvodce kolegiální podpory. Na konci projektu bude činnost juniorního
průvodce (aktéra kolegiální podpory) vyhodnocena z hlediska pedagogických standardů Kompetentní
učitel 21. století a certifikována.
Dne 5.11.2018 byl oběma stranami podepsán dodatek smlouvy. Předmětem dodatku je rozšíření
spolupráce o další klíčovou aktivitu: KA 2 – Centra kolegiální podpory pro individualizaci ve
vzdělávání v MŠ (dále jen CKP). CKP bylo založeno 1.11.2018 na pracovišti MŠ Novodvorská, konec
spolupráce se předpokládá k 31.10.2020.
CKP poskytuje platformu pro kolegiální podporu a vzájemné učení v tématu individualizace vzdělávání
v předškolní výchově. CKP bude pořádáno 1x za měsíc pro naše pedagogy, pro pedagogy a vedení
z okolních MŠ, pro nepedagogické pracovníky, rodiče a další poskytovatele vzdělávacích či sociálních
služeb – základní školy, jesle, školská poradenská zařízení,…
Metodikem projektu je zástupkyně pro MŠ Novodvorská Bc. Lenka Müllerová a jednotlivé aktivy CKP
připravuje s dalšími dvěma pedagogy na MŠ.
Smlouva o spolupráci v projektu Učíme se spolu a její obě klíčové aktivity pomáhají naplňovat
strategický cíl vycházející ze Strategického rozvojového plánu Mateřské školy, Trutnov, a tím je:
„Udržet stávající vysokou úroveň předškolního vzdělávání v Mateřské škole, Trutnov“.
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