Hodnocení projektu EU Peníze školám
Základní škola Hýskov, okres Beroun
V rámci projektu EU Peníze školám byly splněny všechny stanovené cíle.
Pedagožky vytvořily 336 DUMů, které byly a jsou používány v hodinách Čj,
Aj, M, Prv, Vl a Př.
Škola v projektu využila možnost odučit v rámci individualizace AJ 72 hodin v
období dvou školních let 2011 – 2013. Dělená výuka probíhala ve 4. a
následovně v 5. ročníku.
Díky projektu bylo umožněno pracovat ve dvou skupinách jednoho ročníku.
Rozřazení dětí do skupin bylo provedeno na základě výsledků vypracovaného
testu. Vznikly tak dvě skupiny dětí s přibližně stejnou jazykovou úrovní,
znalostmi a schopnostmi. První skupina měla možnost pracovat rychleji a
probrat i rozšiřující učivo. Druhá skupina měla více času
na procvičení základního učiva. V obou skupinách bylo probráno stejné učivo
podle ŠVP
a pro srovnání úrovní znalostí žáků byly v průběhu školního roku opakovaně
zařazovány v obou skupinách kontrolní překladové testy (v rozsahu 5 – 6 vět).
Projekt individualizace Aj byl přínosem pro kvalitu výuky Aj.
Projekt Prevence rizikového chování byl realizován firmou Elrond s.r.o (ve
spolupráci se školním metodikem prevence) ve 2. – 5. ročníku v rozsahu 2 krát
8 hodin v každém ročníku. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci budovy ZŠ
Hýskov v období květen – září 2012 byl projekt zařazen až v průběhu školního
roku 2012 – 13. Lektoři pracovali s dětmi ve dvouhodinových blocích za
přítomnosti třídní učitelky, která tak měla možnost sledovat své žáky v daných
situacích. Cílem projektu byl rozvoj pozitivního klimatu v třídním kolektivu,
potlačení negativních prvků, rozvíjení sebedůvěry a spolupráce. Děti se nejen
pobavily, ale měly i možnost více poznat samy sebe a své spolužáky v jiných
situacích než v běžné výuce. Děti se na lekce prevence těšily a obdobné hry a

prvky prevence se budeme snažit zařazovat (v rámci výuky, či projektech
EVVO, Zdravý životní styl a Prevence) i v průběhu dalších školních let.
Projekt umožnil pedagogům absolvovat kurzy vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblastech: digitálních technologií, čtenářské gramotnosti a
přírodních věd. Jedna vyučující se zúčastnila zahraničního kurzu pro zkvalitnění
výuky anglického jazyka a zlepšení jazykových dovedností. Další vyučující
absolvovala roční kurz anglického jazyka v ČR.
Škola byla vybavena novými počítači a interaktivní tabulí, které byly po
přístavbě školy nainstalovány do nově vzniklé učebny. Výpočetní techniku žáci
i učitelé využívají v hodinách většiny předmětů. Slouží nejen k využití
výukových materiálů, ale i k prezentaci DUMů vytvořených učiteli.
Zároveň byly zakoupeny výukové karty pro hodiny Prvouky a Přírodovědy.
Pro zkvalitnění přípravy učitelů na jednotlivé hodiny byl do sborovny zakoupen
notebook.
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