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Hodnocení projektu EU PES „Učíme se rádi“ 
Naše škola vypracovala projekt v rámci operačního programu OPVK „EU peníze 

školám“ s názvem „Učíme se rádi“. Cílem projektu bylo využít moderní formy výuky ke 

zlepšení kvality vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozpočet projektu 

v celkové výši 921.664 Kč byl hrazen ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu. 

Projekt se zaměřil především na základní oblasti vzdělávání (čtenářská gramotnost a 

matematika), na výuku obtížnějších vzdělávacích oblastí (cizí jazyk, chemie, fyzika a 

informatika) a zlepšení podmínek vzdělávání (primární prevence rizikového chování). Byl 

sestaven ze šablon zaměřených na inovaci výuky (tvorbu učebních materiálů), vzdělávání 

pedagogických pracovníků a inkluzivní vzdělávání (prevence rizikového chování). 

Realizace projektu byla zahájena 1.5.2011 a ukončena 31.10.2013. V průběhu 30 

měsíců byly provedeny všechny plánované klíčové aktivity a splněny všechny očekávané 

výstupy. 

V oblasti inovace a zkvalitnění výuky bylo vytvořeno a ve výuce ověřeno 18 sad 

učebních materiálů, celkem 552 učebních materiálů zaměřených na inovaci a zkvalitnění 

výuky: 4 sady ze čtenářské a informační gramotnosti, 2 sady z cizího jazyka (NJ), 6 sad po 20 

DUM (Informatika), 4 sady z matematiky a 2 sady z přírodních věd (Fyzika a Chemie). Na 

tvorbě učebních materiálů se podílelo 13 autorů. Ověřování ve výuce proběhlo ve všech 11 

třídách ZŠ praktické a speciální a zúčastnilo se ho celkem 106 žáků. 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. 

Do oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků se zapojilo celkem 30 pedagogů, 

kteří získali celkem 106 osvědčení o absolvování kurzu. Proběhlo celkem 8 vzdělávacích 

kurzů zaměřených na využití ICT, čtenářskou a informační gramotnost, matematiku a výuku 

německého jazyka. Z toho byl jeden roční jazykový kurz pro dva pedagogy. Znalosti a 

dovednosti, získané při realizaci kurzů, využili pedagogové při tvorbě učebních materiálů i při 

výuce. 

V oblasti inkluzivního vzdělávání jsme prevenci rizikového chování podpořili 

realizací Komplexního programu prevence. Program proběhl ve školním roce 2011/2012 ve 4 

třídách druhého stupně ZŠ praktické. V každé třídě se uskutečnil monitoring a 6 bloků aktivit, 

zaměřených na primární prevenci, celkem v rozsahu 16 hodin. Programu se účastnilo celkem 

37 žáků. 

Kromě těchto výstupů přinesla realizace projektu i modernizaci ICT (vybavení 2 

učeben celkem 17 počítači, 3 notebooky pro pedagogy, 2 dotykové obrazovky pro interaktivní 

výuku ve třídách, rozšíření počtu licencí software), pořízení 33 multilicencí výukových 

programů, 73 kusů a sad dalších didaktických pomůcek a nákup 324 knih a učebnic. Pro 

potřeby tvorby a ukládání nových učebních materiálů byl pořízen další spotřební materiál.   

Z celkového rozpočtu projektu 921 664,00 Kč bylo vynaloženo 93 952,00 Kč na 

vzdělávací kurzy pro pedagogy, 50 000,00 Kč byla cena preventivního programu, odměny pro 

autory učebních materiálů a další řešitele projektu dosáhly částky 300 000,00 Kč, na ICT bylo 

vynaloženo 292 797,00 Kč, nákup pomůcek a literatury stál 153 600,10 Kč a ostatní materiál 

31 314,90 Kč. 

 

 

V Českých Budějovicích 31.10.2013 Jiří Zemko 

 hlavní koordinátor projektu 

mailto:specskoly.cb@cmail.cz
http://www.stitneho-cb.cz/
mailto:specskoly.cb@cmail.cz

