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1. Prohlášení  

Tento projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem. 

 

2. Přehled realizovaných šablon 

 

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské 

a informační gramotnosti                                                                           I/ 2,  počet šablon   1 

 

Vzdělávání pedagogických pracvníků ve formách  a metodách výuky 

směřující k rozvoji čtenářské a infomační pramotnosti žáků ZŠ              I/3,   počet šablon    1 

 

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků             II/3,  počet šablon   2 

 

Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků                                          II/4 , počet šablon   2 

 

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT                                    III/2, počet šablon 17 

 

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd                               V/2,  počet šablon   3 

 

 

 

3. Popis jednotlivých šablon 

 

Šablona I/2 – 1x 

Jedním z cílů našeho školního vzdělávacího programu je rozvoj komunikace a čtenářské 

gramotnosti. Proto jsme využili možnosti a realizovali jsme šablonu na inovaci výuky 

čtenářské gramotnosti. Bylo vytvořeno 72 výukových materiálů, které byly ověřeny v běžné 

výuce českého jazyka a dějepisu. Výukové materiály přispěly ke zvýšení čtenářské a 

informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků. Byly zakoupeny učební 

pomůcky na podporu informační gramotnosti a další didaktické pomůcky. 

 

 

Šablona I/3 – 1x 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rovoji 

čtenářské a infomační gramotnosti  se zúčastnili 4 pedagogičtí pracovníci našeho školského 

zařízení. Získali jsme 4 osvědčení. Finanční prostředky jsme použili i k nákupu pomůcek, 

které slouží k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti např. literárních textů.  

 

 



Šablona II/3 – 2x 

Kurzy cizích jazyků absolvovaly čtyři paní učitelky. Získali jsme celkem 4 osvědčení              

o absolvování metodických kurzů angličtiny. Kurzy byly zaměřeny na výuku anglického 

jazyka a paní učitelky je absolvovaly prezenčně.  Na podporu metodiky výuky angličtiny a 

pro podporu kvalifakčního růstu  jsme zakoupili i slovníky. 

 

 

Šablona II/4 – 2x 

Roční kurz pro výuku cizího jazyka absolvovaly 2 paní učitelky, z toho jedna se účastnila 

kurzu po dva roky. Získali jsme celkem 3 osvědčení o absolvování ročních kurzů angličtiny. 

Kurzy přispěly ke zvýšení jazykových kompetencí vyučujících angličtiny.  

 

 

Šablona III/2   - 17 x                       

ZŠ Slovanka byla díky projektu vybavena moderní počítačovou technikou. Každý 

z vyučujících  dostal k dispozici notebook. Ve všech  třídách školy byly instalovány  tabule 

k interaktivní výuce a dataprojektory a počítač. 

Všechna  zařízení umožňují interaktivní výuku ve všech třídách  bez přecházení žáků a tím 

zbytečných časových ztrát. 

Při výuce jednotlivých předmětů učitelé mají možnost využívat školních internetových 

portálů, zakoupených výukových programů i vlastních DUMů, vytvořených v rámci projektu. 

Učitelé mohou vytvářet další interaktivní výukové objekty. 

Zařízení s dataprojektory umožňuje promítání při různých přednáškách, besedách, školeních  i 

dalších akcích pořádaných školou.  

Toto zařízení je možné i pronajmout k obdobným účelům veřejnosti. 

Zakoupili jsme interaktivní tabule, dataprojektory, server, PC, software, notebooky. V rámci 

projektu jsme vytvořili 51 sad DUMů pro inovaci výuky prostřednictvím ICT v různých 

vzdělávacích předmětech a oblastech. Celkem naši učitelé vytvořili 1020 digitálních učebních 

materiálů. 

 

Šablona V/2  - 3x 

Naše škola chtěla inovovat výuku přírodovědných předmětů. Chtěli jsme lépe připravit děti na 

budoucí studium přírodních věd.  Vybavili jsme žáky novými učebnicemi fyziky a zeměpisu. 

Zakoupili jsme pomůcky pro výuku chemie a vybavili jsme tak naši chemickou laboratoř. 

Vučující přírodovědných předmětů vytvořili 6 sad DUMů po 36 objektech. Celkem vytvořili 

216 DUMů.  Výukové materiály i nadále vyučující vytvářejí pro zkvalitnění výuky přírodních 

věd. 

 

 

 

4. Publicita projektu 

 

S projektem se veřejnost může seznámit na našich internetových stránkách. 

V prostorách školy jsou zavěšena loga projektu. Logo je vyvěšeno i na vstupních dveřích do 

hlavní budovy školy. 

Projekt byl prezentován v místních městskýchnovinách a ve školním zpravodaji „ Sovík“ a ve 

školním rozhlasovém vysílání Rádia Slovanka. 

Veřejnost s projektem byla seznámena také na jednáních občanského sdružení SRPDŠ  naší 

školy. 



Na celorepubliké soutěži Mladý moderátor  měli soutěžící i publikum  možnost v naší 

přednáškové místnosti  sledovat díky dataprojekci fotodokumentaci činnosti naší školy. 

Během Dne otevřených dveří  měli rodiče i budoucí žáci možnost pracovat s interaktivní  

tabulí.  

V počítačové učebně si přítomní rodiče během zápisu do 1. tříd  mohli vyzkoušet se svými 

dětmi  učení pomocí výukových programů. Na kurzu pro budoucí prvňáčky si se zájmem děti 

zkusily práci s počítačem a interaktivní tabulí. Všechna tato zařízení jsme financovali právě 

z tohoto projektu. 

 

 

5. Přínos projektu pro školu 

 

Vyhlášení tohoto projektu nám umožnilo urychlit modernizaci výpočetní techniky ve škole, 

ke které bychom postupně stejně museli přistoupit.  

Projekt nám dovolil zavést do výuky interaktivitu, což bychom si bez projektu  nemohli 

z finančních důvodů dovolit.  

Díky projektu jsme mohli přistoupit k digitalizaci informačního systému školy a zavedli jsme 

elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knižku. Rodiče, žáci i učitelé tak mohou 

pomocí webových aplikací kdykoliv navštívit informační portál systému Bakaláři.  

Díky projektu jsme docílili také inovace  výuky téměř ve všech  předmětech. Vytvořili jsme  a 

ověřili jsme celkem 1308 digitálních učebních materiálů a zkvalitnili jsme a  zatraktivnili 

jsme výuku našich žáků. 

Naši pedagogové získali 11 osvědčení o absolvování kurů dalšího vzdělávání. Bez projektu 

bychom si nemohli dovolit kvalitně proškolit tolik pedagogů.  

Projekt byl pro naši školu bezesporu po všech stánkách velkým přínosem a hodnotíme ho 

kladně. 

 

 

V České Lípě dne 4.11.2013                                                         Mgr. Václav Špetlík 

                                                                                                             ředitel školy       

 

 

  


