Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory
Název projektu

7.1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
KROK ZA KROKEM K MODERNÍ ŠKOLE

Číslo projektu

CZ.1.07/1.2.08/03.0012

Název příjemce

Základní škola Zlín, Mostní

Celková alokovaná částka

2 249 811,- Kč

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

3. 1. 2011 - 28. 6. 2012
Projekt KROK ZA KROKEM K MODERNÍ ŠKOLE je u konce.
Všechny zrealizované aktivity byly zaměřeny na vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a spočívaly v
zavedení moderních metod a forem práce do výuky s
podporou ICT.
Do projektu se v jeho průběhu zapojili při ověřování všichni
žáci a učitelé Základní školy Zlín, Mostní. Pro 19 z nich jsme
v úvodu realizace projektu zajistili školení na práci
s interatkivní tabulí a tvorbu výukových materiálů v programu
EduRibbon a EduBase v rozsahu 24 hodin.
Během 18 měsíců se podařilo 18 odborným realizátorům pedagogům školy - vypracovat 298 výukových materiálů na
interaktivní tabuli v programech EduRibbon a EduBase.
Součástí aktivit projektu bylo i metodické zpracování
předmětu Informatika do učebních osnov v 6. - 9. ročníku.
Výsledkem této aktivity jsou čtyři pracovní učebnice
Informatiky s titulem POČÍTAČ JE TVŮJ KAMARÁD . Jejich
obsah a forma zpracování vychází z konkrétních potřeb a
vzdělávacích možností žáků školy.
V průběhu realizace projektu se nám také podařilo rozšířit
podmínky pro moderní a kvalitní výuku s pomocí IC techniky
zakoupením druhé interaktivní tabule, dalších výukových
programů na PC a i-učebnic na interaktivní tabuli .

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

Hlavní přínos projektu spatřujeme v tom, že jsme umožnili
žákům aktivně pracovat s moderním výukovým zařízením.
Získat potřebné schopnosti a dovednosti při
používání ICT a jejich plnohodnotné zapojení do
vyučování.
V průběhu realizace projektu došlo k velkému profesnímu,
osobnostnímu a odbornému růstu všech pedagogů školy.
Posílení jejich vzájemné spolupráce a zájmu dále se vzdělávat.
http://zsp-mostni.cz, zvsmost@tiscali.cz,
Věra Kundratová, manažer projektu
v.kundratova@centrum.cz, tel. 723 609 915

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

