Projekt základní školy „ ICT NÁM POMÁHÁ“
V rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost byla vyhlášena pro
mimopražské základní školy oblast podpory, u níž se vžil pracovní název „EU peníze školám“
případně „šablony“. Smyslem této podpory podpořit rozvoj oblastí, které jsou problematické v rámci
vzdělávání na základních školách. Finanční podporou vytipovaných témat by mělo dojít ke zlepšení
situace. Prioritními tématy jsou:
čtenářská a informační gramotnost
cizí jazyky
využívání ICT
matematika
přírodní vědy
finanční gramotnost
inkluzívní vzdělávání
Pro každou z těchto oblastí byly vytvořeny šablony, z nichž si žadatelé o finanční podporu
vyberou a vytvoří projekt podle potřeb školy. Vytvoření šablon významně usnadnilo práci při
samotném sestavení projektu, nezbavilo však školy nutnosti stanovit si své cíle a priority
v projektovém záměru.
Naše základní škola se rozhodla pro řešení, které by mělo přinést do školy co nejvíce
dlouhodobě využívaného materiálního vybavení v oblasti ICT, které bude umístěno jak v kmenových,
tak v odborných učebnách. Současně se také zaměřujeme na vzdělávání pedagogů v oblasti ICT a
výuky cizích jazyků.
Projekt jsme nazvali „ICT nám pomáhá“ a přihlášku jsme podávali počátkem listopadu 2010.
Samotnou realizaci jsme startovali 1. března 2011, celý projekt je naplánován na 30 měsíců. Celková
částka, kterou čerpáme z této podpory, je 2 531 164,- Kč.
Zvolili jsme opakovaně šablonu III/2 „Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“.
V rámci této šablony vytvářejí pedagogičtí pracovníci digitální učení materiály (DUM). Je zapojeno
celkem 22 pedagogů z 1. a 2. stupně, učební materiály jsou vytvářeny pro různé vyučovací předměty –
matematika, fyzika, zeměpis, přírodopis, rodinná výchova, angličtina, český jazyk i dramatická
výchova. Vytvářené digitální učební materiály mají různou podobu, na začátku června proběhla
společná inspirativní prezentace již vytvořených DUMů.
Jarního školení vytváření prezentací v PowerPointu se zúčastnilo celkem 26 pedagogů.
Někteří pedagogové pro svou práci obdrželi notebooky. V době prázdnin proběhnou intenzívní práce
na umístění techniky do kmenových tříd 2. stupně – počítače, dataprojektory, plátna a navíc úložiště
pro sdílení vytvářených DUMů.
Veškerou techniku nakupujeme v rámci přísných a transparentních pravidel výběrových řízení.
Nese to s sebou značnou administrativní zátěž, ale na druhé straně oslovené firmy přicházejí
s mimořádnými nabídkami, které nám přinášejí finanční úspory.
V následujícím školním roce 2011/2012 se zaměříme na vytváření DUMů, ověřování ve výuce
s pomocí už instalované techniky, na další školení v oblasti ICT a výuky anglického jazyka. Na jaře
chystáme nákup interaktivních tabulí pro kmenové třídy 1. stupně.
Stále širší a kvalitnější využití ICT bude určitě přínosné a je nezbytnou součástí dnešní
moderní školy, ale nesmíme zapomínat na to, že škola je především místem komunikace, setkávání a
osobního kontaktu mezi žáky a učiteli.

