Mateřská škola je zapojena do následujících projektů:
Název: „Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo: 02_19_077 OP VVV
Název operačního programu: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
Charakteristika: projekt je zaměřen na podporu dětí s SVP.
Název: Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244
Školní asistenti – personální podpora školy pro děti ohrožené školním neúspěchem, ze sociálně
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.
Název: „Inovace vzdělávacího procesu a přístupů k individualizaci dítěte“
Registrační číslo: č.18063/0014406-01
Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) Šablony II
Charakteristika: Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech:
logopedická prevence, čtenářská a matematická pregramotnost dětí, osobnostně sociální a profesní
rozvoj, individualizace v MŠ.
Dále umožňuje sdílení pedagogů z různých MŠ, projektové dny v a mimo MŠ pro děti, využití ICT
a nové výukové metody ve vzdělávání dětí v MŠ (lektor pro pedagogy, spolupráce
s Mgr.Bednářovou – diagnostika dětí).
504 000Kč
Název: „Dietní vaření“
Charakteristika: Projekt umožňuje dětem se specifickými stravovacími potřebami stravování v MŠ.
Na základě lékařského potvrzení vaří kuchyně MŠ speciální diety např. bezlepková, bezmléčná aj.
Název: „Mrkvička“
Charakteristika: Ekologický program pro mateřské školy. Mrkvička - Metodika a realizace
komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy, je dlouhodobý celostátní program, do kterého
je zapojeno cca 860 mateřských škol ze všech krajů ČR. Pomáhá dětem rozvinout jejich znalosti,
dovednosti a postoje potřebné k odpovědnému jednání vůči životnímu prostředí.

Název: „Recyklohraní“
Charakteristika: Ekologický program pro mateřské školy. Sběr a recyklace odpadu, ekologické
aktivity, získáváme pomůcky k enviromentálnímu vzdělávání. Sběr vybitých baterií.
Název: „Celé Česko čte dětem“ (Babička a dědeček čte dětem v MŠ)
Charakteristika:
Program pro mateřské školy podporující předčtenářskou pregramotnost, mezigenerační setkávání,
získáváme kvalitní dětské knihy pro mateřskou školu.
Název: Soutěžíme s panem Popelou
Charakteristika: Děti, rodiče, zaměstnanci školy spolupracují při sběru papíru. 1x měsíčně přistaven
konteiner společnosti Assa, výtěžek směřuje na vybavení MŠ.
Název: Úprava zahrad základních a mateřských škol vč.lesních školek
Státní fond životního prostředí ČR –„ Přírodní zahrady“(dotace 500 000,-Kč)
Přírodní zahrada – tvoříme projekt a žádáme o dotaci.

