
 
Základní informace o projektu  OPVK CZ.1.07/1.1.00/56.0632    Čteme - komunikujeme - rozumíme! 
Tato výzva nabízí možnost čerpat dotaci ve čtyřech tzv. šablonách klíčových aktivit. Pro každou 
šablonu je poskytovatelem dotace pevně stanovená jednotková cena.  
Šablony klíčových aktivit:  

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.  4. Zahraniční jazykově - vzdělávací  pobyt pro žáky   
Naše škola realizuje aktivity projektu v šablonách 1. – 3. v následujícím členění: 
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.  

- Stanovená jednotková cena na klíčovou aktivitu: 56 756 Kč. 
- V rámci jedné klíčové aktivity se zapojí dva ročníky, celkem ji budeme realizovat v pěti ročnících prvního stupně a třech ročnících druhého stupně v celkem čtyřech šablonách, požadovaná výše dotace tedy bude 4 x 56 756 Kč = 227 024 Kč. 
- Benefit pro školu: Nákup minimálně 4 x 100 knih pro školní knihovnu prvního a druhého stupně, posílení zájmu o četbu, zlepšení úrovně čtení.  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 
- Aktivita bude realizovaná pro pedagogy prvního a druhého stupně, celkem pro 5 osob 
- Benefit pro školu: Krátkodobé intenzivní kurzy v zahraniční v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ přinesou zlepšení jazykových kompetencí pedagogů, nové metody ve výuce nejenom jazyků, ale i dalších předmětů (možnosti využití získaných jazykových kompetencí při zavádění metody CLIL apod.).  
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.  
- Aktivita bude realizována pro šest pedagogů. MŠMT povolilo využití jedné šablony dvěma učiteli, tato varianta by měla přispět k efektivnějšímu využití dotace.  
- Benefit pro školu: Krátkodobá stáž v délce minimálně 5 až 10 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímací organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi přinese zlepšení a obohacení výukových metod a způsobů práce při výuce v inkluzivním prostředí.   

 


