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Hodnota projektu: 462 077,00 Kč
Doba trvání projektu: 30 měsíců (od 1.9.2010 do 28.2.2013)
Zdroje financování projektu: program EU peníze školám, oblast podpory 1.4
Naše škola je umístěna v malém městě
a vzdělává ţáky se zdravotním
znevýhodněním. Ţáci pocházejí ze sociálně slabších vrstev obyvatelstva, svojí velikostí je
škola malá. Školu navštěvuje celkem 38 ţáků, kteří jsou převáţně z blízkého okolí školy.
Učitelský sbor je motivovaný, tvoří jej zkušení a také mladí učitelé. Máme výborné učitele na
1. i 2. stupni ZŠ i ZŠS. Silná stránka našich učitelů je v jejich tvořivosti. Prostor pro zlepšení
a další práci vidíme například v moţnosti ještě lépe vybavit školu a vytvořit tak vhodné
podmínky pro vzdělávání ţáků se zdravotním znevýhodněním a moţnosti zaplacení práce
učitelů na tvorbě vlastních učebních materiálů v jednotlivých předmětech.
Na naší škole se věnujeme problematice v oblasti jazykové komunikace,
přírodovědným a společenským předmětům a matematice. Těmto oblastem věnujeme
zvýšenou péči jak ve výuce tak při realizaci projektového vyučování podle školního
vzdělávacího programu. Jsme rádi, ţe se naši ţáci zajímají o další vzdělávání – vybrané učení
obory. Dobrých výsledků naši ţáci dosahují při rozvíjení jejich schopností osvojovat si nové
poznatky netradičním způsobem vyučování – interaktivní výuka.
Vzhledem k obsahu našeho ŠVP a dlouhodobým výsledkům a charakteru vzdělávacích
aktivit naší školy se domníváme, ţe nejvíce uţitečné a prospěšné bude věnovat naši práci a
prostředky v rámci projektu do jiţ zavedeného zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu
na naší škole. V rámci projektu chceme upevnit vztah našich ţáků k mateřskému jazyku tím,
ţe zkvalitníme výuku v oblasti jazykové komunikace. Chceme také prohloubit kvalitu výuky
v oblasti matematiky, přírodních věd a společenských věd.
Cílem projektu je rozvoj informační gramotnosti našich ţáků, zvýšení matematických
a naukových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Ve zmíněných oblastech
chceme zkvalitnit výchovně vzdělávací proces a zapojit moderní metody. Cílem je také
prohloubit zapojení digitálních a ICT technologií do kvalitní výuky. Tyto cíle budou naplněny
vytvářením inovovaných materiálů pro výuku.
Projekt bude mít přímý vliv celkem na 38 ţáků. Z toho 16 jich bude z prvního stupně a
22 z druhého stupně. Ţáci budou podpořeni rovnoměrně v jednotlivých ročnících, protoţe se
domníváme, ţe v souladu s naším ŠVP a geografickým podmínkám bude nejefektivnější
zaměřit se na všechny ţáky školy. Ze strany ţáků očekáváme kladné reakce a chuť
spolupracovat při realizaci projektu.

Aktivně se na projektu bude podílet 5 učitelů. Přínos pro učitele vidíme zejména
v následujících bodech:
 učitelé budou oceněni za nadstandardní práci navíc – sami ji často vykonávají jiţ teď
zcela bez nároku na ohodnocení nebo za minimální odměnu
 učitelé budou mít motivaci zkvalitnit svoji výuku
 učitelé získají v projektu znalosti a dovednosti, které budou vyuţívat i po skončení
projektu
Výsledkem projektu bude vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření
podmínek pro dosaţení většího studijního pokroku ze strany ţáků. Výsledkem bude vytvoření
řady vzdělávacích materiálů, které budou dostupné všem učitelům. Ti je tak budou moci
pouţít nejen přímo pro výuku, ale zejména jako inspiraci pro tvorbu vlastních materiálů. Při
vzniku materiálů chceme klást důraz na jejich kvalitu a na to, aby byly vyuţitelné opakovaně
a také vyuţitelné ostatními učiteli. Naším cílem je zlepšení podmínek pro práci učitelů,
motivace učitelů k pouţívání moderních forem výuky a zejména pak správné začlenění
poţadovaných výstupů projektu v praxi.
Domníváme se, ţe projekt je v souladu se školním vzdělávacím programem. Zaměřuje se
na oblasti, ve kterých se jako škola chceme zlepšovat a zároveň nastavuje cestu, kterou se
chceme ubírat v následujících školních letech.
Věříme, ţe projekt naší škole pomůţe v následujících dvou letech realizovat aktivity, na
které bychom za běţných okolností neměli prostředky a ţe tyto aktivity budou prospěšné a
uţitečné zejména pro naše ţáky.

