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Hodnocení projektu „Škola pro život“ 
 

Naše škola vypracovala projekt v rámci operačního programu OPVK „EU peníze 

středním školám“ s názvem „Škola pro život“. Cílem projektu bylo využít moderní formy 
výuky ke zlepšení kvality vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami v Praktické 
škole dvouleté. Rozpočet projektu v celkové výši 334.350 Kč byl hrazen ze strukturálních 

fondů EU a státního rozpočtu.  

Cílem projektu bylo vytvořit takové podmínky, které napomohou zlepšit vzdělávání 

žáků Praktické školy dvouleté. Škola je určena žákům se středně těžkým mentálním 
postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním 
postižením. Vzdělávání takových žáků vyžaduje individuální přístup a názornou výuku. Nové 

názorné pomůcky přispívají k pochopení a upevnění probíraného učiva. Sady pracovních listů 
a dalších učebních materiálů umožňují důslednější individuální přístup ve výuce. 

Modernizace a rozšíření infrastruktury v oblasti ICT přineslo možnost ukládání a sdílení 
digitálních učebních materiálů, interaktivní výuku ve třídách ve všech vzdělávacích 
předmětech, prostředky pro tvorbu učebních materiálů, vyhledávání informací, sdílení 

příkladů dobré praxe a samostudium pedagogů.  

Realizace projektu byla zahájena 1.9.2013 a ukončena 31.8.2014. V průběhu 24 

měsíců byly provedeny všechny plánované klíčové aktivity a splněny všechny očekávané 
výstupy. 

V oblasti inovace a zkvalitnění výuky bylo vytvořeno a ve výuce ověřeno 11 sad 

učebních materiálů, celkem 316 učebních materiálů zaměřených na inovaci a zkvalitnění 
výuky: 2 sady ze čtenářské a informační gramotnosti, 3 sad po 20 DUM pro podporu výuky 

základů přírodních a společenských věd a zdravotní výchovy, 6 sad z odborných předmětů. 
Na tvorbě učebních materiálů se podílelo 6 autorů. Ověřování ve výuce proběhlo ve 2 třídách 
Praktické školy dvouleté a zúčastnilo se ho celkem 10 žáků obou ročníků. Vytvořené učební 

materiály jsou sdíleny všemi pedagogy i žáky ve vnitřní školní síti a využívány při výuce. Pro 
ostatní zájemce jsou kompletní sady k dispozici po vyžádání na adrese 

specskoly.cb@cmail.cz nebo při návštěvě školy.  

Kromě těchto výstupů přinesla realizace projektu i modernizaci ICT (2 notebooky, 3 
tablety, 10 čteček elektronických knih, 1 Smart TV), pořízení souboru didaktických pomůcek  

a nákup 95 knih. Pro potřeby tvorby a ukládání nových učebních materiálů byl pořízen další 
spotřební materiál.  

Z celkového rozpočtu projektu 334 63504,00 Kč bylo vynaloženo 159 360,00 Kč na 
odměny pro autory učebních materiálů a další řešitele projektu, na ICT bylo vynaloženo 
107 592,00 Kč, nákup pomůcek a literatury stál 60 356,00 Kč a ostatní materiál 7 042,00 Kč. 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích 31.8.2014 Jiří Zemko 

 hlavní koordinátor projektu 
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