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Formulář 

Věcné vyhodnocení projektu  

Číslo rozhodnutí MSMT-3770-10/2015 

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název programu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších 

ročnících víceletých gymnázií v roce 2015 

Název projektu  

Název právnické 

osoby 

Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace 

IČO školy 49864599 

 

Věcné vyhodnocení projektu: 

(Právnická osoba doplní řádky/stránky dle potřeby.) 

Projekt byl realizován v těchto aktivitách: 

Další vzdělávání pedagogického sboru – bylo vybráno pět čtyřhodinových seminářů z nabídky akreditovaných 

vzdělávacích programů v DVPP s tématy aplikace etické výchovy v pedagogické praxi. Alespoň čtyři semináře 

absolvovali všichni pedagogové naší školy, většina pedagogů (třídních i netřídních) absolvovala celých 20 hodin 

vzdělávání. Vzhledem k časové a organizační náročnosti, spojené s generální opravou budov školy, byly některé 

semináře uskutečněny v jiném termínu, než bylo uvedeno v Žádosti projektu. Poslední seminář se uskutečnil 21. 10. 

2015. 

Nákup pedagogické literatury a pracovních a motivačních materiálů pro žáky – byly zakoupeny chybějící 

učebnice etické výchovy, metodické příručky pro učitele a motivační komiksy pro žáky 1. i 2. stupně. Dále byly 

zakoupeny dvě sady výukových DVD Zprávy agenta Kixe, které jsou používány při výuce. 

Příprava podpůrného videomateriálu žáky – žáci zájmového útvaru Mediální tvorba natočili krátká videa 

s modelovými situacemi z každodenního života dětí. Tato videa jsou k zhlédnutí na webových stránkách 

www.zsslovanka.cz.   

Metodickou přípravu projektových hodin v rámci Třídní etiky provádějí třídní učitelé jednotlivých tříd ve všech 

ročnících. Projekt Třídní etika probíhá v rozsahu nejméně jedné hodiny v měsíci po celý kalendářní rok 2015 a bude 

pokračovat i v roce 2016.  

Do realizace programu Implementace etické výchovy do vzdělávání byli zapojeni všichni učitelé a všichni žáci 

školy. 

Výstupy z projektu Třídní etika (žákovská portfolia, skupinové práce, vypracované pracovní listy) jsou rodičům i 

veřejnosti k dispozici ve třídách i ve společných prostorách školy. Rodiče jsou o průběhu projektu informováni při 

všech příležitostech (při třídních schůzkách, konzultačních dnech, při neformálních celoškolních akcích, při jednání 

Hlavního výboru SRPDŠ i jednáních Školské rady). 

 

Adresa webové stránky školy, na které je projekt zveřejněn: www.zsslovanka.cz 

 

Přehled o čerpání dotace v roce 2015 (v Kč) dotace skutečné čerpání 

Neinvestiční výdaje celkem: 70000 70000 

 z toho platy 0 0 

 z toho OON 11200 11200 

 z toho odvody 0 0 

 z toho FKSP 0 0 

 z toho OBV celkem 58800 58800 

Datum: 02.11.2015  

http://www.zsslovanka.cz/
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Jméno a podpis ředitelky/ředitele 

školy otisk razítka školy 
 

 

 

 

 

 


