Naše škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA PRO ŽIVOT – ŠKOLA PRO TEBE,
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000996, podpořený z výzvy MŠMT Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.
Projekt je zaměřen na:
1. personální podporu – školní asistent působící na škole po jednoho roku;
2. profesní rozvoj pedagogů ZŠ - další vzdělávání pedagogů v oblasti matematické
gramotnosti, vzájemná spolupráce pedagogů, tandemová výuka, sdílení zkušeností
pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv;
3. extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Klub zábavné logiky a deskových her pro
žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na
vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem;

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových
kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Projekt
ŠKOLA PRO ŽIVOT - ŠKOLA PRO TEBE
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových
kompetencích.

Od 1. září 2016 je škola zapojena do projektu pod názvem shodným se školním vzdělávacím
programem „Škola pro život – škola pro tebe“, z operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.
Projekt je zaměřen na kombinaci témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání žáků, podpora matematické gramotnosti žáků, podpora žáků ohrožených školním
neúspěchem a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Aktivity, na které škola čerpá finanční prostředky:

4. Školní asistent
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu žákům ohroženým školním
neúspěchem. ŠA poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodinách, při
spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, zajišťuje pravidelnou
docházku žáka do školy, pomáhá při rozvoji volnočasových aktivit.
5. DVPP
Cílem této aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti
matematické gramotnosti. Konkrétně matematika prof. Hejného.
6. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – matematická gramotnost
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje
matematické gramotnosti

7. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
Cílem je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality práce při vzdělávání a výchově dětí
a žáků prostřednictvím výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci
ČR
8. Tandemová výuka
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje
matematické gramotnosti
9. Klub zábavné logiky
Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her. Má formu
volnočasové aktivity a vede k rozvoji logického myšlení žáků. Podmínkou je
zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem
10. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím
doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem
11. Příprava na vyučování
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze
sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou
odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí výstupů hlavních předmětů
(matematika, český jazyk, cizí jazyk)

