Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Středočeském kraji

Oblast podpory
Název projektu

1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Škola otevřená dětem ze sociálně vyloučených domácností

Číslo projektu

CZ.1.07/1.2.05/01.0010

Název příjemce

Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ, 5.
května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou
1 863 600,- Kč

Celková alokovaná částka
Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

1. 1. 2009 - 31. 12. 2011
Projekt reagoval na problém zvyšujícího se počtu žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků se sociálním
vyloučením, a zavedl tak do základní školy pozici asistenta
pedagoga, který se věnoval výlučně dětem z této cílové
skupiny přímo ve výuce, komunikova s jejich rodiči. Navíc jsme
spolupracovali s neziskovou organizací Člověk v tísni, se kterou
jsme organizovali pro děti i jejich volný čas prostřednictvím
kroužků - např. Všeználek. V poslední době tuto aktivitu
převzala základní škola, která organizuje zájmové kroužky,
např. florbal, atletiku, sborový zpěv, do kterých se snaží zapojit
i tyto žáky, neboť jsou bezplatné, což umožňuje zřizovatel.
Cílem zavedení této asistenční služby během vyučování bylo
poskytnout výše zmíněným žákům takové podmínky, které by
maximálně přispěly k jejich úspěchu ve výuce, přirozeně je
začleňovaly do kolektivu vrstevníků a zvyšovaly jejich motivaci
k dalšímu vzdělávání, které je základním předpokladem
zajištění kvalitního zaměstnání a plnou integraci do
společnosti. Práce asistenta pedagoga se ve škole projevila
zejména zlepšením školního prospěchu žáků, snížením počtu
absencí ve vyučování a snížením kulturněsociálních tenzí mezi
dětmi. zavedení pozice asistenta byla plně v souladu
s komunitním plánem města Libčice nad Vltavou
www.skola.libcice.cz, PaedDr. Dagmar Kuzníková,
reditelka@skola.libcice.cz, 233930826

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

