Škola byla od 11.7.2011 do 10.1.2014 zapojena do projektu „EU Peníze školám“.
Cílem školního projektu „Investice do vzdělání – příslib do budoucnosti“ bylo zkvalitnění
výuky ve zvolených oblastech. Snaha více motivovat žáky ke vzdělávání, získávání nových
poznatků a využívání moderních komunikačních technologií.
Prostředkem bylo:
 dělení hodin, při kterých mohly být lépe zohledněny individuální potřeby jednotlivých
žáků
 vytváření vlastních učebních materiálů, které reagují na aktuální situaci ve třídě
 proškolení vyučujících ve zvolených oblastech
Klíčové aktivity:
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti
žáků základních škol
odučeno 360 hodin – dělená výuka čtení na I. stupni
zapojeno 82 žáků, z toho 6 žáků s VPU
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
vytvořeno 8 sad po 36 kusech výukových materiálů pro hodiny českého jazyka a literatury
pro I. i II. stupeň, prvouky, vlastivědy, přírodovědy, dějepisu a hudební výchovy
zapojeno 414 žáků, z toho 42 s VPU
I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji
čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci této výuky v této
oblasti
bylo proškoleno 11 vyučujících
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
vytvořeny 4 sady o 36 kusech výukových materiálů pro výuku anglického jazyka
zapojeno 323 žáků, z toho 35 s VPU
II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
byly proškoleny 3 vyučující

II/4 Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR
byly proškoleny 4 vyučující
III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
odučeno 72 hodin – dělená výuka Ict
zapojeno 18 žáků, z toho 1 s VPU
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
vytvořeno 6 sad po 20 kusech digitálních učebních materiálů pro výuku Ict, zeměpisu,
přírodopisu a výtvarné výchovy
zapojeno bylo 188 žáků, z toho 16 s VPU
III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií
bylo proškoleno 17 vyučujících
IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků
základních škol
odučeno bylo 144 hodin – dělené hodiny matematiky
zapojeno bylo 41 žáků, z toho 2 s VPU
V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků
základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných
předmětů
odučeno bylo 144 hodin – dělené hodiny fyziky a chemie
zapojeno bylo 21 žáků, z toho 1 s VPU
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
vytvořeno bylo 10 sad po 36 kusech výukových materiálů pro výuku chemie, fyziky, zeměpisu
a přírodopisu
zapojeno bylo 261 žáků, z toho 34 s VPU
Škola získala v rámci projektu celkem 2 042 774Kč.
Z těchto prostředků bylo nakoupeno:
 5 interaktivních tabulí
 11 notebooků pro vyučující
 názorné pomůcky pro přírodopis, fyziku, chemii, dějepis, zeměpis a český jazyk a
literaturu
 texty pro zdokonalování čtenářských dovedností
 pomůcky pro hudební výchovu včetně kláves
 učební texty pro anglický jazyk

