EU peníze školám
Naše škola se zapojila do projektu EU – peníze školám, jehož cílem je zjednodušit základním
školám získání evropských dotací, a to z Operačního programu – Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, který vyhlásilo MŠMT. Projekt je zcela financován z ESF bez
spoluúčasti školy a jejího zřizovatele.
I nám se podařilo získat finanční prostředky, které umožní kvalitní rozvoj výuky na naší
škole. Finance jsou tedy určeny na tvorbu výukových materiálů, na tvorbu digitálních
materiálů, dále pak na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na zlepšení technického
vybavení školy v oblasti interaktivní výuky.

Realizace projektu na naší škole začala
1. 2. 2011 a bude ukončena nejpozději 31. 7. 2013.

Z nabídky podporovaných aktivit a šablon klíčových aktivit si naše škola vybrala tyto:

Číslo klíčové
Název klíčové aktivity
aktivity
I/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

II/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků.

II/4

Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků.

III/2

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

V/2

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

Našim úkolem je vytvořit celkem 420 výukových materiálů, na jejichž realizaci se podílí
všichni pedagogové (materiály plně zpracované jsou vyznačeny modře). Ostatní jsou ve
fázi rozpracovanosti.

Výukové materiály zpracované v rámci šablony I/2:
1. ročník, Český jazyk, Jazyk a jazyková komunikace – Mgr. Ivanišová Eliška
3. ročník, Český jazyk, Vyjmenovaná slova – Mgr. Trčková Michaela
4. ročník, Vlastivěda, Poznáváme naši vlast – Mgr. Jahodová Olga
4. ročník, Vlastivěda, Hlavní události nejstarších českých dějin – Mgr. Jahodová Olga

Výukové materiály zpracované v rámci šablony II/2:
3. ročník, Anglický jazyk, Soubor materiálů k učebnici – Angličtina pro nejmenší –
Mgr. Trčková Michaela
5. ročník, Anglický jazyk, Soubor materiálů k učebnici Chit, Chat – Mgr. Odehnalová Marta

DUMy zpracované v rámci šablony III/2:
1. ročník, Matematika - Mgr. Ivanišová Eliška
2. ročník, Prvouka - Mgr. Michaela Trčková
4. ročník, Přírodověda - Mgr. Olga Jahodová

Výukové materiály zpracované v rámci šablony V/2:
4. ročník, Přírodověda, Rozmanitost přírody – Mgr. Odehnalová Marta
1. ročník, Prvouka, Místo, kde žijeme – Mgr. Ivanišová Eliška
5. ročník, Přírodověda, Rozmanitost přírody – Mgr. Vránová Monika
5. ročník, Přírodověda, Lidské tělo – Mgr. Jahodová Olga

Veškeré DUMy budou uloženy v digitálním archivu školy a pedagogové z jiných základních
škol budou mít možnost jejich zapůjčení, a to na telefonu 571 447 910, email –
zslacnov@seznam.cz

MŠMT nám bez připomínek schválilo již třetí monitorovací zprávu, která se musí
zpracovávat za každých 6 měsíců.
Čtvrtá MZ bude zpracována a odeslána k 31. lednu 2013.

