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Název projektu: Vzděláváme a pomáháme 

 

Hodnota projektu: 526 388 Kč 
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Zdroje financování projektu: program EU peníze školám 

 

Naše škola je umístěna v menším městě Nelahozevsi na pomezí okresů Praha východ a 

Mělník a svojí velikostí se řadí mezi ty menší. Navštěvuje ji celkem 53 žáků z obce a jejího 

blízkého okolí, kteří jsou zde vzděláváni v 1. až 5. třídě. Učitelský sbor je zkušený a 

motivovaný účastí na projektech v minulých letech. Tvoří jej jak zkušení učitelé, tak mladí, 

kteří s novou technikou a učebními postupy trvale pracují na zvyšování kvality vzdělávání 

našich žáků. 

 

Na naší škole se dlouhodobě věnujeme problematice jazyků, výpočetní techniky a přírodním 

vědám. Těmto oblastem věnujeme zvýšenou péči jak ve výuce tak při pořádání mimo 

výukových činností. Podle našich poznatků z minulých let je patrný ubývající zájem žáků o 

češtinu. Dále pak pozorujeme klesající úroveň zájmu i znalostí v oblasti matematiky. Žáci 

naší školy často pokračují na osmiletých gymnáziích a tak se dá úroveň jejich znalostí obecně 

hodnotit jistě velmi dobře. 

 

Vzhledem k výše uvedenému, vzhledem k velikosti/lokalitě/struktuře složení žáků naší školy 

a také vzhledem k obsahu našeho ŠVP se domníváme, že nejvíce užitečné a prospěšné bude 

věnovat naši energii a prostředky v rámci projektu „Vzděláváme a pomáháme“ do oblastí 

jazyků, ICT a přírodních věd. Tyto oblasti jsou preferovány také rodiči našich dětí a jsme zde 

tedy v obecné shodě. 

 

Cíle projektu budou naplněny jak individualizací výuky v těchto oblastech, tak zejména 

vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Vzdělávání pedagogů v daných oblastech by 

mělo ještě zvýšit efektivitu celého projektu. 

 

Projekt bude mít přímý vliv na všechny žáky školy, kteří se v pětiletém cyklu seznámí se 

všemi výukovými materiály a získají užitek z proškolení učitelů. Dva roky bude probíhat 

zintenzivněná výuka češtiny, o aktivitu se budeme snažit ve všech ročnících, kdy jí bude 

třeba. Ze strany podpořených žáků očekáváme kladné reakce a ze strany rodičů podporu 

tomuto úsilí.  

 

Aktivně se na projektu budou podílet všichni učitelé školy. Přínos pro ně vidíme zejména 

v následujících bodech 

 učitelé budou oceněni za nadstandardní práci navíc – sami ji často vykonávají již teď 

zcela bez nároku na ohodnocení nebo za minimální odměnu 



 učitelé budou mít motivaci zkvalitnit svoji výuku a motivovat k tomuto zkvalitnění i 

ostatní 

 učitelé získají v projektu znalosti a dovednosti, které budou využívat i po skončení 

projektu 

 

Výsledkem projektu bude vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření 

podmínek pro dosažení většího studijního pokroku ze strany žáků. Výsledkem bude vytvoření 

řady vzdělávacích materiálů, které budou dostupné všem učitelům ve škole. Ti je tak budou 

moci použít nejen přímo pro výuku, ale zejména jako inspiraci pro tvorbu vlastních materiálů 

v budoucnu. Při vzniku materiálů chceme klást důraz na jejich kvalitu a na to, aby byly 

využitelné opakovaně a také využitelné ostatními učiteli. Výsledkem individualizace výuky 

by měla být především získaná zkušenost s tímto typem výuky ve větším měřítku. Rovněž pak 

sdílení zkušeností učitelů navzájem z výuky stejného předmětu ve stejné třídě ve stejný čas. 

Naším cílem je zlepšení podmínek pro práci učitelů, motivace učitelů k používání moderních 

forem výuky a zejména pak správné implementace požadovaných výstupů projektu v praxi. 

Změnu bychom rádi rozpoznali formou rozhovorů se zapojenými učiteli i žáky a možná i 

rodiči. Vhodným nástrojem se nám jeví také nějaká forma dotazníkového šetření týkající se 

kvality výuky. Samozřejmě se nevzdáváme se ani myšlenky na měření znalostí žáků v daných 

oblastech. Budeme jej realizovat shledáme-li takovéto testování užitečné pro vyhodnocení 

míry dosažení cílů projektu. Vhodné by mohlo být například srovnání na začátku projektu. 

 

Domníváme se, že projekt je v souladu se školním vzdělávacím plánem a odpovídá tomu, 

kam se chceme ubírat v následujících školních letech. Projekt pomůže naší škole 

v následujících dvou letech realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli 

prostředky. 

 

 

 

 


