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Projektový záměr vychází  ze školního vzdělávacího programu „Domky“, platný od 1.9.2007 

včetně platných dodatků, který je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší 

předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP ZV a které 

tvoří jeho základní strategii. 

 

 

Cíl projektu  
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání 

na Základní škole, Trutnov, V Domcích 488. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo 

metodickým vzděláváním, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek   

a učebních materiálů ve výuce. Na projektu se bude podílet většina pedagogů školy.  

  

Zvýšení efektivity  práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat výukou 

podle nově připravených materiálů, které budou ověřeny ve výuce a dány k dispozici všem 

pedagogům školy na sdíleném serveru K, veřejně pak budou sdíleny na www.dumy.cz. 

    

Prioritně se projekt zaměří na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, rozvoj výuky cizích 

jazyků, inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V souvislosti s tím bude inovována 

výuka a vybavení učeben.  

 

 

Projekt se začne realizovat od 1.9. 2011 a bude ukončen a vyhodnocen v únoru 2014.  

Konečným výsledkem projektu bude u pedagogů větší podpora jejich dalšího vzdělávání  

(výstupem budou osvědčení o absolvování kurzů a seminářů), u žáků větší zájem o výuku, 

větší a kvalitnější využívání ICT a rozvoj jejich čtenářské gramotnosti.  

  

 

 

 

 

 



Pro naplnění záměru byly vybrány tyto šablony:  
  

Šablona  I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační 

gramotnosti 

 

Cílem je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvij čtenářské a informační gramotnosti a 

podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Výstupem budou 4 sady 

vzdělávacích materiálů ověřených ve výuce. 

 

Šablona I/3 – vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky 

směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol 

 

Cílovou skupinou jsou učitelé 1. i 2. stupně. Výstupem budou 2 osvědčení o absolvování 

DVPP. 

 

Šablona II/2 – inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků  

  

Cílem je vytvořit takové vzdělávací materiály pro výuku anglického jazyka, které zpestří 

výuku, případně vhodně  doplní dosud používané materiály.Výstupem budou 2 sady 

vzdělávacích materiálů pro výuku anglického jazyka ověřené ve výuce.  

  

  

Šablona II/3 – metodický kurz pro učitele cizích jazyků  

  

Cílovou skupinou jsou učitelé anglického jazyka. Výstupem bude 1 osvědčení o absolvování 

DVPP.  

  

  

Šablona III/2 – inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  

  

Cílem aktivity  je zkvalitnit výuku prostřednictvím stávajícího, ale i nově pořízeného  

vybavení školy . Výstupem bude 30 sad digitálních výukových materiálů. 

  

 

Šablona V/3 – vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky 

směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol  
  

Cílovou skupinou jsou učitelé přírodovědných předmětů .  

Výstupem budou 2 osvědčení o absolvování DVPP. 
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