Šablony II

Naše škola se v období 2018 – 2020 zapojila do projektu Operační program Výzkum, vývoj
a vzdělávání - šablony II MŠMT financované Evropskými strukturálními a investičními fondy.
Aktivity, kterých se zúčastnilo celkem 55 žáků a 18 pedagogů, jsme zaměřili na:
-

realizaci projektových dnů ve škole,
realizaci projektových dnů mimo školu,
práci kariérového poradce jako personální podpory ZŠ,
osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů.

Celkem jsme vyčerpali 437 500 Kč.
Témata 12 projektových dnů ve škole a 6 mimo školu byla pestrá a vycházela z potřeb školního
vzdělávacího programu. Zaměřili jsme se na zdravovědu, literární a hudební umění,
přírodovědu, práci s internetem a nebezpečné chování na sociálních sítích, prvky
integrovaného záchranného systému.
V rámci projektových dnů mimo školu naši žáci navštívili ZOO v Hodoníně, kde se seznámili
s charaktery biomů a životem šelem žijících na našem území. Dále poznali ekosystémy a jejich
funkce při návštěvě Velehradu – Živá voda Modrá. Regionální historii poznávali
i v Ruprechtově, kde se seznamovali se způsobem života lidí v 19. století a používáním
předmětů denního života. Zavítali také na větrný mlýn (unikátní památku – turbíny). Návštěva
ZUŠ v Brně podpořila naše žáky v umělecké činnosti, kde předvedli své taneční vystoupení
a mohli se srovnávat s ostatními účastníky. Naučili se odbourávat stres a vhodně reagovat na
vystoupení dalších soutěžících. Pestrost projektových dnů přispěla k obohacení školního života
všech.
Po dobu 12 měsíců se žákům osmého a devátého ročníku věnovala Mgr. Renáta Bajajová nejen
jako učitelka, ale plnila také funkci kariérového poradce. Promyšleným postupem uváděla žáky
do světa práce. Žáci odhalovali své povahové rysy, zájmy, vyplňovali dotazníky, vedli rozhovory
se zaměstnavateli při exkurzích do pekárny Tesco, továrny Rostex a Hestego. Účastnili se
veletrhů vzdělávání a pracovních příležitostí. Aktivně vyhledávali informace o středních
odborných učilištích v okrese Vyškov a následné možnosti uplatnění v životě.
K nezanedbatelným aktivitám pedagogů patřilo prohlubování vzdělávání v oblasti matematiky
a to tématy „Praktické finanční úlohy a hry pro II. stupeň ZŠ,“ a „Finanční matematika pro I.
stupeň ZŠ.“ Dále se učitelé věnovali metodám k podpoře čtenářské gramotnosti napříč
vyučovacími předměty, angličtině nejen pro dyslektiky. Poslední témata vzdělávání byla
z oblasti osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů.
I přes nepřízeň pandemické situace v České republice se nám podařilo zdárně zrealizovat
všechny zvolené aktivity určené pro žáky i pedagogy. Poděkování patří administrátorovi
projektu RNDr. Josefu Hrachovcovi, všem pedagogickým pracovníkům, vedení školy a mzdové
účetní, kteří tvořili jednotný pracovní tým.
Eva Havlová

