Projekt : OP – VK –IP oblast podpory 1.4.

Základní škola a Mateřská škola Bravantice
příspěvková organizace
je příjemcem v rámci OP VK – Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektu od 1.9.2011.
Číslo operačního programu : CZ .1.07
Název: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název výzvy : OP VK – IP oblast podpory 1.4
Číslo prioritní osy : 7.1
Název prioritní osy : Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory : 7.1.4
Název oblasti podpory : Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu : MODERNÍ ŠKOLA _ MODERN SCHOOL
CZ.1.07/1.4.00/21.2954
Zahájení projektu :

1.9.2011

Ukončení projektu : 28.2.2014

Výše dotace : 501 437,- Kč
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání na základních školách a provádění klíčových aktivit a
naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit.Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a
nástrojů zlepšit stav počátečního vzdělávání v základní škole,zkvalitnit a zefektivnit výuku.
Podpůrnými kurzy , využitím nových pomůcek a materiálů za použití digitálních technologií
modernizovat vyučovací proces na základní škole.

ZŠ a MŠ Bravantice bude realizovat klíčové aktivity :
v období 2011 – 2014

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
V rámci aktivity bude podpořena inovovaná příprava ped. pracovníků na vyučovací hodinu
zaměřenou na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Produktem výuky a její realizace bude
tvorba 2 sad výukových materiálů ( 2 x 36 materiálů)směřujících k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Realizace aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů DUM pro vybranou vzdělávací
oblast :
Jazyk a jazyková komunikace : 3 x po 20 DUM Český jazyk
Matematika a její aplikace : 3 x po 20 DUM Matematika
Člověk a jeho svět : 3 x po 20 DUM Prvouka,Přírodověda, Vlastivěda
Cílem aktivity : je zkvalitnění výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních
technologií. V rámci aktivity budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a
praktické nasazení učebních materiálů při výuce .

VII/1 Prevence rizikového chování
Cílem této aktivity je snížit výskyt rizikového chování u žáků prostřednictvím programu specifické
primární prevence,který je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu na škole.
Výstup: minimálně 4 osmihodinové bloky programu primární prevence

I/3 Vzdělávání PP ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti.
V rámci aktivity bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání
čtenářské a informační gramotnosti DVPP.

Veškeré materiály budou přístupny v ředitelně ZŠ a u pedagogických pracovníků,kteří tvoří sady a
digitální učební materiály.
Mgr. S.Tulisová,řed. ZŠ a MŠ Bravantice

