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Od 1. 4. 2011 jsme zahájili projekt „BAREVNOU CESTOU KE VZD ĚLÁNÍ“ 
 
Projekt vznikl v rámci akce MŠMT EU peníze školám, OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 
Projekt budeme realizovat 30 měsíců 
 
CÍLE PROJEKTU – vybrané šablony 
• I. čtenářská a informační gramotnost 

o I/1 individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a 
informační gramotnosti žáků ZŠ 

• IV. Matematika 
o IV/1 individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické 

gramotnosti žáků ZŠ 
• III. Využíváni ICT 

o III/2    Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
o III/3 Vzd ělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních 

technologií 
 

Cílem projektu je podpořit individuální p řístup k žákům, podpořit jejich zájmy a 
potřeby.  Zajistit potřebné materiální a technické vybavení a vzdělávání pedagogů. 
 
Individualizace výuky v matematice a českém jazyce 
 
Realizací šablon zaměřených na individualizaci výuky  se soustředíme na potřeby žáků I. 
stupně včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Další skupinou budou žáci 
mimořádně nadaní či nadprůměrní.  
Dělení do skupin bude zajištěno na základě předem daných kritérií. 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií 
 
Cílem šablony využívaní ICT  je zkvalitnění výuky. Záměrem je připravit pedagogický sbor 
na tvorbu digitálních učeních materiálů ve vybraných předmětech.  
 
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
Tuto šablonu volíme s cílem vytvořit kompletní sadu digitálních učeních materiálů pro I. 
stupeň v předmětech: matematika, český jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda, cizí jazyk, 
informatika a pro II. stupeň v předmětech: matematika, český jazyk, cizí jazyk, zeměpis, 



 

dějepis, přírodopis, fyzika, chemie, hudební výchova, pracovní činnosti. Cílem je podporovat 
metody aktivního učení s využitím digitální techniky. 
Jednotlivé  digitální učební materiály budou ve výuce ověřeny. Na tvorbě materiálů se bude 
podílet 24  pedagogů. 
 
POČET PODPOŘENÝCH ŽÁK Ů 
Realizací projektu po dobu 30 měsíců bude podpořeno minimálně 430 žáků. 

 
POČET ZAPOJENÝCH PEDAGOGŮ  
Do realizace projektu se zapojí v rámci plnění vybraných šablon 25 pedagogů. 
 
 
Projekt BAREVNOU CESTOU KE VZD ĚLÁNÍ  podpoří dlouhodobé cíle školy: 
 
• nabídnout BAREVNOU – ROZMANITOU škálu činností se zaměřením na rozvoj 

individuálních zájmů a potřeb každého žáka školy 
• podporovat profesní růst každého pedagoga s ohledem  na priority školy 
• vytvářet moderní prostředí s využitím digitálních technologií 
• vytvářet pozitivní pracovní klima pro žáky i pedagogy  
 
 
 
 
                                                                                                      Mgr. Bc. Gisela Kostelecká  
                                                                                                              ředitelka školy 


