Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7. 1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory
Název projektu

7. 1. 2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Lepší start

Číslo projektu

CZ.1.07/1.2.17/02.0037

Název příjemce

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko

Celková alokovaná částka

2 553065,-Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

1. 3. 2013 – 27. 2. 2015
Projekt je zaměřen na individuální či skupinovou péči o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáky s vývojovými
poruchami učení a chování, žáky s vadami řeči, žáky se
zdravotním znevýhodněním i žáky se sociokulturním
znevýhodněním.
Ve škole začal pracovat školní psycholog. Ten poskytuje svoje
služby žákům školy, jejich zákonným zástupcům i pedagogům.
Podílí se na preventivních intervenčních programech školního
neúspěchu dětí, spolupracuje s odbornými pracovišti na
diagnostice výchovných a vzdělávacích problémů žáků
a doporučuje pedagogickým pracovníkům i zákonným
zástupcům žáků možná řešení těchto problémů. S třídními
učiteli se podíletí na budování pozitivního třídního klimatu
v souvislosti se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do třídního kolektivu. Školní psycholog poskytuje
rovněž konzultační hodiny zákonným zástupcům žáků a bude
se věnovat osvětové činnosti (přednášky pro pedagogy i pro
zákonné zástupce žáků).
Od školního roku 2013/2014 budou ve škole fungovat tzv.
dyskroužky, které budou zaměřeny na pomoc žákům
s vývojovými poruchami učení v českém jazyce, matematice
a v anglickém jazyce na 1. i 2. stupni. Dále bude ve škole
působit kvalifikovaný logoped, který se bude věnovat žákům
s poruchou řeči. Pedagogové zajišťující činnost dyskroužků
budou rovněž vytvářet pracovní listy určené pro práci žáků

v dyskroužcích, pro výuku i pro práci žáků s rodiči doma
(některé materiály budou publikovány na školním webu,
případně zasílána rodičům emailem).
Žáci se zdravotním znevýhodněním mohou od školního roku
2013/14 navštěvovat nepovinný předmět Zdravotní tělesná
výchova či Relaxační cvičení ve vodě.
Žákům se sociálním či kulturním znevýhodněním se budou
věnovat určení pedagogičtí pracovníci, kteří budou dohlížet
především na přípravu žáků na výuku, nošení školních
pomůcek a budou se spolupodílet na řešení výchovněvzdělávacích problémů svěřených žáků.
Pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
připravujeme tři exkurze se sportovním či kulturním
zaměřením.
Ve škole budeme realizovat několik vzdělávacích programů,
tzv. Aktivní odpoledne. Témata jednotlivých akcí jsou zvolena
tak, aby bylo možné zařadit cviky či aktivity vedoucí k nápravě
různých poruch učení. Vzdělávací programy budou obsahovat
pohybové a oddechové aktivity a mohou se jich zúčastnit i
zákonní zástupci žáků. Jsou určena pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, ale mohou se jich zúčastnit dle zájmu
i ostatní žáci školy. Někteří žáci budou pomát akce organizačně
zajišťovat.
Dále bychom chtěli ve škole realizovat prostřednictvím
externího dodavatele jednorázový program Canisterapie
(jedná se výukový program spojený s aktivním kontaktem se
psem) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Všichni pedagogové absolvují školení zaměřená na vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogy
1. stupně čeká školení zaměřené na práci se žáky
s vadou řeči.
Všechny aktivity projektu jsou plně hrazeny z projektového
rozpočtu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
Pro realizaci zmíněných aktivit bude zakoupena celá řada
výukových pomůcek (cvičebnice, speciální učebnice pro žáky
s poruchami učení, logické hry, pracovní sešity, speciální
vymalovánky, skládačky, elektronický bzučák, logopedická
zrcadla, gymnastické míče, cvičební podložky, relaxační vaky,
elektronické učební pomůcky, pomůcky pro relační cvičení
i cvičení ve vodě, …).
Ve škole bude zřízen "informační kiosek"
(stolní PC sestava se 4 – 5 terminály), kde si žáci v době mimo
vyučování (před vyučováním, o přestávkách) budou moci
vyhledávat informace na internetu, budou mít přístup ke
vzdělávacím materiálům a testům. Kiosek bude určen všem
žákům školy včetně těch, kteří nemají doma počítač či
připojení k internetu.
Ve škole budujeme dyscentrum, kde bude soustředěna část

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

pomůcek, stolní PC sestava, a notebook, na nichž budou
nainstalovány výukové programy či speciální programy pro
žáky s dysporuchou – na tomhle pracovišti působí psycholog,
bude zde pracovat logoped, může se zde realizovat i část
dyskroužků. Pro činnost dyskroužků bude dále určena jedna
učebna na 1. stupni a jedna učebna na 2. stupni. Tyto učebny
budou rovněž vybaveny PC sestavou a vhodným SW a bude tu
soustředěna část zakoupených pomůcek.
http://zsvelkeopatovice.cz/?page_id=1556
Mgr. Marie Šimáčková
zsvop@zsvelkeopatovice.cz, +420516498912

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

