Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567
příspěvková organizace

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR - VYHODNOCENÍ
 Cílem projektu je zlepšení počátečního vzdělávání na naší škole prostřednictvím
využití nových a moderních vyučovacích metod tvorbou a následným využíváním
nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve vyučování. Projektem chceme
podpořit využití ICT techniky všeobecně, ale zvláště ve výuce přírodních věd (vzdělávací
oblasti ŠVP Člověk a příroda a Člověk a jeho svět) a výuku cizích jazyků.
Tento cíl se nám podařilo splnit
 Záměrem je, aby se klíčových aktivit zúčastnilo co nejvíce žáků. Předpokladem je
minimálně 50 % (ca 250 žáků).
Do projektu se nám podařilo zapojit 100% žáků.
 Záměrem je, aby se do klíčových aktivit zapojilo co nejvíce učitelů. Předpokladem je
minimálně 50 % (ca 20 učitelů).
Do klíčových aktivit projektu se zapojilo 82,5 % (33 učitelů)
 V současné době nemáme zkušenosti s prácí s interaktivními tabulemi. V projektu
jsme si pořídili 6 těchto tabulí a chtěli bychom, aby mohli v budoucnosti s těmito
moderními tabulemi pracovat všichni učitelé, kteří budou mít zájem a dostatečné
znalosti.
Díky projektu se nebývale zvýšil zájem učitelů o práci s interaktivními tabulemi a
didaktickou technikou vůbec.
 Velký důraz je kladen také na vzdělávání učitelů v rámci DVPP. V projektu je
počítáno s 10 osvědčeními o absolvování seminářů, zaměřených na práci
s interaktivními tabulemi. Všichni učitelé, kteří budou mít zájem projdou těmito
školícími semináři v rámci DVPP. Součástí projektu je 1248 výstupů (vzdělávacích
materiálů) v šablonách II/2, III/2 a V/2. Každý výstup je honorován částkou 230 Kč
hrubého. Tyto výstupy budou tvořit právě ti nejaktivnější a nejschopnější učitelé.
Díky projektu se zvýšil zájem učitelů o DVPP zaměřené na práci s interaktivní
technikou. Vytvořené dumy slouží nejenom našim učitelům, ale nabídli jsme je i
učitelům ostatních ZŠ ČR.

 Pozitivní je, že se tohoto projektu mohou zúčastnit všichni učitelé naší školy.
Podmínkou je ovšem, že pracují s ICT technikou ( počítače, vizualizér, interaktivní
tabule…)
Celkově projekt hodnotím za velice vydařený a pro vzdělávání na základních školách
prospěšný. Je potěšitelné, že se ho zúčastnil takový vysoký počet ZŠ ČR.
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