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Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!) 

Po úspěšném projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit děcka!), který naše škola 
ukončila v červnu 2008, jsme našim dětem mohli připravit další zlepšení podmínek pro učení. 
V rámci první výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kterou 
vyhlásil Jihomoravský kraj, byl schválen náš druhý evropský projekt s názvem Amen 
sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!). Tento projekt byl zahájen 1. dubna 2009 a bude 
probíhat do 31. března 2012 a umožní dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 
dosáhnout lepších výsledků ve škole. Jeho hlavní náplní je rozšíření včasné péče pro 
předškolní děti a nejmladší žáky, posílení výuky druhým pedagogem a asistentem na prvním i 
druhém stupni školy, a další rozšíření kvalitního zázemí pro výuku. Hlavním partnerem 
projektu je ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22. 

Stručný obsah projektu: 

Řešeným problémem je nízká efektivita tradičního přístupu ke vzdělávání cílové skupiny, 
neúspěšnost a předčasný odchod ze systému vzdělávání. Žákům chybí motivace k dokončení 
základního vzdělání a profesní orientaci. 

Cíle: 

· pokračovat pilotně ověřeným způsobem výuky, rozšířit ho na všechny stupně 
školy a partnerskou školu, 

· posílit výuku dalšími pedagogy a asistenty, podpořit mimoškolní přípravu žáků, 

· zlepšit kvalitu vztahů mezi školou a rodinami, podpořit spolupráci partnerů se 
stejnou cílovou skupinou. 

Náplň: 

· zachovat kmenové třídy a zajistit žákům práci v menších skupinách prostřed- 
nictvím dalšího pedagoga a asistenta v multimed. učebnách. Tím se umožní 
individuální přístup, větší zájem o učivo, 

· využití alternativních metod a didaktic. pomůcek pro každého žáka, 

· zpětná efektivnost společné výuky, 

· zvýšení školní úspěšnosti a připravenosti na SŠ. 

Do projektu budou zapojeni žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 a ZŠ a 
MŠ Brno, nám 28. října 22 a pět dalších partnerů. 

Zapojení a motivace cílové skupiny: 

Předkládaný projekt je propojen s pravidelnou výukou ve škole - tedy je neoddělitelnou 
nadstavbou k povinné školní docházce. Motivace k pravidelné docházce do 



školy a úspěšné zvládání výuky jsou základními cíli projektu, které budou naplňovány pomocí 
výuky v menších skupinách, podnětného prostředí školy, netradičních metod a zajímavých 
pomůcek, především ICT. 

Děti  z MŠ a přípravného ročníku 

· zlepšení prostředí pro výuku (vybavenost didaktickými hračkami) 

Žáci ZŠ (1.-9.ročník) 

· rozšíření možností žáků při výběru prostředků k dosažení dílčích cílů (PC, 
pomůcky, názorný materiál) 

· sebehodnocení výkonu 

· zpětná vazba při práci v kmenové třídě 

· možnost práce ve vybavených pracovnách (interaktivní tabule, PC, internet, 
doplňkový studijní materiál - mapy, nástěnné tabule) 

· možnost vyniknout v jiných činnostech (např. hudební vystoupení na kulturních 
akcích školy) 

Rodiče dětí a žáků 

· větší informovanost a komunikace prostřednictvím kontaktního pracovníka s dobrou 
znalostí místní komunity 

· nabídka kulturních akcí s vystoupením jejich dětí 

· den otevřených dveří 

Pedagogičtí pracovníci 

· možnost výuky v kvalitně vybavených učebnách 

· použití zajímavých a netradičních metod výuky v malých skupinách 

· možnost individuální práce s žáky dle jejich potřeb 

· přizpůsobení tempa a hloubky probrané látky 

· výměna zkušeností s pedagogy partnerských škol 

Přínos pro cílovou skupinu: 

Předkládaný projekt umožní pozitivní změnu v přístupu k cílové skupině žáků se 
sociokulturním znevýhodněním. 

Systém malých skupin poskytne dětem příznivější podmínky pro proces učení a vlastní 
seberealizaci ve výuce. 

Žáci budou mít k dispozici širokou škálu didaktických pomůcek a vybavení, které budou 
moci, díky malému počtu ve skupině, využívat častěji a efektivněji. Výuka bude probíhat v 
učebnách s multimediální technikou, která je pro děti velmi atraktivní a zajímavá a motivuje 
je k většímu pracovnímu nasazení. Tímto způsobem žáci získají nejen hlubší znalosti, ale je to 
jeden z neformálních způsobů, jak zvýšit počítačovou gramotnost. 

Proces výuky bude posílen odpoledním doučováním, které povede kvalifikovaný pedagogický 
pracovník. 



Děti budou mít možnost lépe se připravit na vyučovaní či přijímací řízení přímo v prostředí 
školy. Všechny získané znalosti a dovednosti povedou ke zvýšení úspěšnosti integrace cílové 
skupiny nejen do početnějšího kolektivu 

třídy, ale také do většinové společnosti. Veškeré aktivity projektu jsou zaměřeny především 
na úspěšné dokončení školní docházky a následné profesní orientaci, 

což do budoucna zvýší šance žáků uplatnit se na trhu práce. 

Jedním ze záměrů projektu je zajistit lepší podmínky pro včasnou péči již o děti předškolního 
věku. 

Prostřednictvím logopedické péče a kvalitního didaktického vybavení budou děti ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí lépe připraveny pro úspěšný vstup do základní školy 
a vyrovnají se tak jejich šance k úspěšnému zvládnutí učiva a integraci do školního kolektivu. 

Větší úspěšnost dětí ve škole povede u rodičů k pozitivní změně v pochopení potřeby vzdělání 
jako prostředku k lepšímu uplatnění ve společnosti. 

Pedagogičtí pracovníci budou moci ve větší míře uplatnit zajímavé a tvůrčí metody výuky, 
čímž bude pro ně práce přínosnější a přispěje k jejich profesnímu růstu. Větší úspěšnost žáků 
bude učitele více motivovat k většímu pracovnímu nasazení a vytvoří příznivější pracovní 
klima ve škole. 

Kontakty: 

Bc. Hana Hadrabová, koordinátorka projektu, hadrabova(zavináč)zskrenova.cz Mgr. Ludmila 

Kotlánová, koordinátorka aktivit, klida(zavináč)centrum.cz Mgr. Elena Peňázová, 

administrativní pracovník, elena.penazova(zavináč)seznam.cz 

zskrenova(zavináč)zskrenova.cz, www.zskrenova.cz 
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