Projekt s názvem „Ve škole se nenudíme II“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014039
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

___________________________________________________________________
Projekt: Ve škole se nenudíme II
Termín: 1.9.2019 – 31.8.2021
Projekt je realizován z dotace EU - Evropských strukturálních a investičních fondů a MŠMT, které
přispěli na realizaci částkou 1 172 061 Kč.
Základní škola bude čerpat během 2 let 789 494 Kč.
Mateřská škola bude čerpat během 2 let 382 567 Kč.
Od začátku školního roku 2019/2020 mohou žáci přihlášení do ŠD, v odpoledních hodinách v Klubu
zábavné logiky a deskových her zažít mnoho zajímavého. Každý týden se budou scházet na 1,5 hod a
pod vedením pedagoga školy realizovat 16 setkání. V Klubu zábavné logiky a deskových her zažijí
zábavu, ale i poučení, rozvoj logického myšlení se jim bude hodit nejen v hodinách matematiky.
Ve školním roce 2020/2021 se žákům nabídne možnost přihlásit se do Klubu pro žáky se zaměřením na
anglický jazyk, kde se pod vedením pedagoga školy budou scházet každý týden na 1,5 hodiny a
prohlubovat své vědomosti zábavnou formou.
Vyučující 2.- 5. ročníku (od 2. pololetí školního roku 2019/2020 i 1.ročník) se budou v odpoledních
hodinách při Doučování věnovat žákům, kteří potřebují v některém vyučovacím předmětu probírané
učivo zopakovat či procvičit. Pomohou jim při samostatné odpolední přípravě na vyučování.
Pedagogové školy budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu v oblastech: Čtenářská
gramotnost, Matematická gramotnost, ICT gramotnost, Anglický jazyk, Projektová výuka, Osobnostně
– sociální rozvoj a Polytechnické vzdělávání.
Od začátku školního roku 2019/2020 bude škola hojně využívat ICT techniku (zakoupením přenosných
tabletů/notebooků) ve vzdělávání a také při práci v ŠD. K zefektivnění výuky pomůže žákům i
pedagogům zapojený odborný technik.
V mateřské škole je pro školní rok 2019/2020 nápomocen pedagogům, rodičům i dětem Školní asistent.
Poskytuje podporu pedagogům při organizační činnost ve vyučování i mimo vyučování.
Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou. Dětem pomáhá v nácviku jednoduchých činností při
pobytu dětí v mateřské škole, např. při oblékání, stravování, apod.
Protože mateřská škola připravuje děti na úspěšný vstup do 1. třídy základní školy, budou se pedagogové
mateřské školy v rámci projektu vzdělávat v oblastech: Čtenářská pregramotnost a Matematická
pregramotnost, ICT gramotnost a Polytechnické vzdělávání. Pedagogové budou rozvíjet své znalosti a
dovednosti pomocí Nových metod ve vzdělávání předškolních dětí se zaměřením na polytechniku.
Od začátku školního roku 2019/2020 bude Mateřská škola využívat ICT techniku nejen ve vzdělávání,
ale také při běžných činnostech (zakoupením přenosných tabletů a nového dataprojektoru).
K zefektivnění výuky pomůže žákům i pedagogům zapojený odborný technik.

