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Název projektu:

EU peníze školám

Cilem projeltu EtJ pelíze školám bylo Zlepšení podmínek pro vzdčlávání na základních
školách'. Piojekt EU peníze školám na našíškolc byl zaměřen úa pedagogické pracovníky,
žáky a vyiavení lkoly, Hlal1rim cílcm projektu bylo Zkvalitnění vlastní výuky
prostřednicivim veškerých činnosti pii \,y]žitínejcn digitáiních teclmo|ogií, Podporovány ale
tyJy všechny čirrnosti, kteró zvyšovaly dlTramiku, originalitu, _niizomost, interakci mezi
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a které dá]e srněřovaly ke zvýšení motjvace žákůa ke zlcpšení studijních

výsledků.

Našim cílem u pedagogťr bylo z.výšit kvaiitu r,ýuky zaměřenou na rozvoj čtenářské a
informačníg,u-otnu.ti. oyuZluani inovativnich 1brem a metod výuky ve qučovacich
ICT a cizích
hoctinách, D-alsirn cílem byla podpora pedagogickýclr pracovníků v oblasti

pro život, Dále jsmc žlíky
|azyků. Cílem u žáků bylo rozvíjet kompetence, které.isou nezb}Ťné
po.tupně ,"rnu-ouuli s novými technologiemi. ktelé mohou q,tržívat ve vyučovacích

iroairra"n-

Nu prvním stupni jsme se snťili zvýšit matematickou glamotnost fomou

atraktivitu

quky.

individualizace. U žáku anrh;ho stupně bylo cíIem snížitr"ýskl-t rizikovélro chováni
prostřednictvín programu pri ární pÉvence, který byl zaměřen na zlepšenísociálního
je sarni
tlimatu ,r" škole. Pr"ograrny byly aktuální pro dané ťidníkolektivy, pedagogové si
vybirali po dohoae s Úromiky. V návazrosti na školni vzdělávací program se nám podaňlo
,modernlrovat učebny, vybavit je interaktivní technikou a tím {ýrazně zxýšit kvalitu a

v ránci šablony I. Čtenáiská a iniormačnígramotnost bylo vytvoieno 72

vzdělávacích
v
této oblasti
DáIe
materiálú, Lteré sloužía pomáhají pedagogickým pracovníkům ve výuce,
byli proškolení pedagogi3tí pracovníci, kteří ziskali 38 osvědčcní,V rámci šablony byly pro

žáky zakoupeny učebnice a knihy pro individuální l^ýuku,
v ámci sa|tony II. Cizi jazyk} bylo v),tvořeno 72 vzdčlávacích mateliálů, které sloužía
pomlilrají petlagogickýrn pracovníkůmve v.i,rrce. Tři pedagogové prošli ročnímkurzem.
,i.t arre' lrÉao--oJi rl,užívalipři přípravě na vyučovacíhodinu, V rárnci šablony byly
zakoupeny učebnice a výukové programy.
v rrinci ŠablonyIIl, VyužitíIaT bylo v},tvořeno 540 digitálních materiiiiů,_ kleré sloužía
pomahají pedagogickým pracovníkům vo výuce. Všechny materiáJy jsou sdílenéna serveTu
it oty u nu *"t"o"-ý"t stránkách školyie seznam všech materiálů k dispozici širokéi odbomé
14
veřejnosti, Drile vtéto ob|asti byli proškolenípedagogičtí pracovníci, kteří získali
tabule,
intelaklivní
osvjdčení. V rámci šab|ony byly pro pedagogy zakoupeny notebooky,
dataprojektory a v},tvoře[o jednotné prostředí office 2010, Pro žriky byly zakoupeny
učebnice, odbomá ]iteratula a sportovní vybavení.
V rfurrci šablony Iv. Matematika bylo odučenýclr 72 hodin individualizace, 36 hodin ve
čtvrtémročníkua dalšíškolnírok 36 hodin v pátém ročníku,Skupina se věnovala
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procvičování základního učiva, kritérium pro rozdělení žil(ůbyla úroveň ovládání základĎích
matematických operací propojená s plaxí.
V rámci šablony Vtl. Inkluz.ívnívzdělávání se oduči]o 64 hodin. Podpořeny byly čtyři řidy,
které měly v Údém školním roce osmihodinové bloky primámí prevence. které pomohly ke
zlepšeni Llimatu ve řídě i škole. Součástíprogramů byla práce s dynamikou skupiny,
rozvíjcnídůvěIy a budování sociálního klimatu ve tiídě.

Díky projektu EU pcníZe školám se nrim podďilo posunout našíškolu o kousek dál, Cíle,
podařilo
rcř iyry shnoveny v projektovém záměrl\ se naplnily. Díky píojektu se námkteří
jsou
vytvoňi lepši materiálni poaminty jak pro žáky, tak i pro pedagogické pracovníky,
átn nyrri'tep" motivovini k práci s intcraktiwí techrrikou, Využívritríno,\a/ch mctod práce,

pracovnílú,

které isáu umožněny novým výbavením školy a také proškolením pedagogick_ých
ve
ke zvr,sovúi .oiiuu"i záku v hodinách a také ke zlepšenícelkové úro,ně kvality

vzdcliráni ná nasi škole, Žáci maij možnost lryužívatve qiuce novou tecbniku, knihy,

"r.r.,ei.,ii

odbornou literatrrru a sportovni pomůcky. Projekt naplnil naše očekávání a škole {iznarnně
pomohl ke zvýšenícelkového standaldu v posk}Ťoviiní vzdělávacích služeb,
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ředitelka školv

Ve Štramberku dnc 4.12.20|3

/*,í,(K*

/

zástupce ředitelky školy
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