
 
 
 

Název projektu:  Cesta vzhůru, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2091 
 
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního 

vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo 

metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným 

používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se 

žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení 

hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.  Snížení výskytu 

rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno 

zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu 

primární prevence. 

 

Klíčové aktivity:  
I/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách  výuky směřujících k rozvoji 
čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti ( 8 
pedagogů) 
II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků ( 1 pedagog) 
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (  480 digitálních učebních materiálů- DUM) 
III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií ( 8 pedagogů) 
V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd ( 144 digitálních učebních materiálů- DUM) 
V/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji 
přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti ( 6 pedagogů) 
VII/1 – Prevence rizikového chování ( preventivní programy pro 8 tříd) 

Harmonogram projektu 

1.6.2011 – 1. část finančních prostředků 

• nákup hardware a software 

• zasíťování školy (srpen 2011) 

• pracovna ICT (říjen 2011 – některé soft komponenty až únor 2012) 

• instalace a zprovoznění  interaktivních pracovišť (únor 2012) 

• instalace a zprovoznění počítačového hnízda v učebně CJ (říjen 2011) 

1.2.2012 – 30.6.2012  

• realizace DUM (digitalizovaných učebních materiálů) ve všech šablonách  – I. fáze 

• cílem je vytvořit a ověřit ve výuce cca 1/3 DUM z celkového počtu 



• ověřit funkčnost elektronického publikování DUM na webových stránkách (ověřeno u DUM 

Marie Karlíkové, ale vzhledem k omezené kapacitě prostoru školního webu je třeba najít jiné 

řešení publikování DUM na internetu).  

• zmapovat výši technických dovedností jednotlivých tvůrců DUM 

• školení  čtenářské a informační gramotnosti VPP – ČIG (8 pedagogú) 

• školení cizích jazyků VPP – CJ (1 pedagog) 

1.7.2012 – 31.8.2012 – 2. část finančních prostředků 

• individuální příprava a studium zúčastněných pedagogů 

1.9.2012 – 31.12.2012 

• realizace DUM (digitalizovaných učebních materiálů) ve všech šablonách  – II. fáze 

• cílem je vytvořit a ověřit ve výuce druhou třetinu DUM z celkového počtu 

• školení ICT dovedností VPP – ICT (10 pedagogů) 

• realizace první fáze programu primární prevence (4 x 8 hodin) 

1.1.2013 – 30.6.2013 

• realizace DUM (digitalizovaných učebních materiálů) ve všech šablonách  – II. fáze 

• cílem je vytvořit a ověřit ve výuce třetí třetinu DUM z celkového počtu 

• školení přírodovědné gramotnosti VPP – PV ( 6 pedagogů) 

• realizace druhé fáze programu primární prevence (4 x 8 hodin) 

1.7.2013 – 31.10.2013 

• finalizace projektu, kompletace dokumentace, zajištění udržitelnosti, příprava závěrečné 

zprávy 

1.11.2013 – 30.11.2013 

• poslední monitorovací zpráva, ukončení projektu 

 

Všechny vytvořené a ve výuce ověřené digitální učební materiály (624 DUM) jsou 

přístupné ( po telefonické domluvě - 577 121 063, 731 508 060 ) v budově základní školy 

Mysločovice. 


