
  

 

Zpět na hlavní stránku školy  
  

Co nás čeká ve školním roce 

Po dobu pěti let od ukončení projektu (30.6.2012) probíhá tzv. udržitelnost projektu. Aktivity projektu budou i nadále pokračovat.Žákům naší školy bude 

i nadále nabízen interaktivní způsob výuky a povinně volitelný předmět regionální výchova.  

 
Co jsme již splnili… 

Od 1. 9. 2010 byl na naší škole (v 8. ročníku) zaveden nový volitelný předmět Regionální výchova. Žáci se sami budou během školního roku podílet 

na utváření učebnice a pracovních listů pro tento předmět. V rámci výuky získají znalosti o svém regionu, naučí se týmové spolupráci. 

Během motivační praxe se žáci zúčastní výukových programů v Centru ekologické výchovy Lipka a Středisku volného času Lužánky.   

Více o Regionální výchově zde -  http://zso.mealtiner.net/projekt-opvk-regionalni-vychova  

http://www.zsorechov.cz/index.html
http://zso.mealtiner.net/projekt-opvk-regionalni-vychova


Od dubna 2010 vytváří 6 metodických pracovníků interaktivní výukové materiály pro 2. stupeň  (Matematika, Český jazyk, Výchova k občanství, Zeměpis, 

Přírodopis, Anglický jazyk, Informatika) a pro 1. stupeň (Český jazyk, Matematika, Přírodověda, Vlastivěda).  

Zabezpečení výukových informačních technologií. Ve třech kmenových třídách jsou nainstalovány 3 interaktivní tabule, 2 dataprojektory, 2 notebooky. 

K interaktivním tabulím byl dodán příslušný software. Dále byla vybavena počítačová učebna 18 ks počítačů s operačním systémem Windows 7 a Microsoft 

Office 2007. K vybavení školy došlo v březnu 2010. 

Více o interaktivní výuce  zde -  http://zso.mealtiner.net/projekt-opvk-interaktivni-vyuka  

  

Realizační tým projektu: 

001 Koordinátor projektu  

Mgr. Jana Schořová 

002 Finanční manažer, účetní projektu 

Zora Komínková 

003 Manažer projektu 

Daniela Binarová 

004 Metodický pracovník - Český jazyk, Výchova k občanství, Regionální výchova 

Mgr. Ivana Šmídová 

005 Metodický pracovník - Přírodopis, Zeměpis, Regionální výchova 

http://zso.mealtiner.net/projekt-opvk-interaktivni-vyuka


Mgr. Jana Pecenová 

006 Metodický pracovník - Anglický jazyk  

Mgr. Markéta Burianová 

007 Metodický pracovník - Matematika  

Mgr. Soňa Kouřimská 

008 Metodický pracovník - I. stupeň  

Mgr. Miroslav Straka 

009 Metodický pracovník – Informatika, Regionální výchova 

Mgr. Marie Kudelová 

  

Klíčové aktivity projektu: 

1.         Realizace odborných školení učitelů 

2.         Přípravná fáze a tvorba metodik 

3.         Instruktáž pedagogů k využívání vytvořených metodik pro interaktivní výuku vybraných předmětů  
  a  Regionální výchovy 

4.         Pilotní ověřování v praxi a průběžné hodnocení výstupů 

  

  



Harmonogram klíčových aktivit 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Naše škola získala Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název projektu: Zavedení interaktivní výuky napříč předměty a zavedení předmětu Regionální výchova na ZŠ Ořechov dle ŠVP 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0014 

Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2010 

  2010 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Instruktáž pedagogů k využívání vytvořených metodik pro interaktivní 

výuku vybraných předmětů a Regionální výchovy 

                x       

Pilotní ověřování v praxi a průběžné hodnocení výstupů                 x x x x 

Přípravná fáze a tvorba metodik x x x x x x x x x x x x 

Realizace odborných školení učitelů     x                   

  2011 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Instruktáž pedagogů k využívání vytvořených metodik pro interaktivní 

výuku vybraných předmětů a Regionální výchovy 

                x       

Pilotní ověřování v praxi a průběžné hodnocení výstupů x x x x x x     x x x x 

Přípravná fáze a tvorba metodik x x x x x x x x x x x x 

  2012 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Pilotní ověřování v praxi a průběžné hodnocení výstupů x x x x x x             

Přípravná fáze a tvorba metodik x x x x x x             



Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2012 

Výše finanční podpory: 2 608 560 Kč 

Spolufinancování: 85 % způsobilých výdajů z Evropského sociálního fondu, 15 % způsobilých výdajů ze státního rozpočtu ČR 

Cíl projektu: 

*   Zvýšení úrovně výuky a konkurenceschopnosti školy – rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj.  

*   Další vzdělávání pedagogických pracovníků, realizace odborného školení pro práci s interaktivními tabulemi a schopnost vytvářet 

     samostatně elektronické výukové materiály, vytvoření nového nepovinného předmětu Regionální výchova v rámci ŠVP. 

Cílová skupina projektu: 

Žáci školy, pedagogičtí pracovníci školy 

Základní aktivity projektu 

Nákup a instalace 3 interaktivních tabulí do tříd, nákup 18 nových počítačů. Proškolení pedagogů pro práci s novými médii, vytváření 

elektronických výukových materiálů a jejich plné využívání ve výuce.  

Výstupy projektu 

V rámci projektu budou vytvářeny interaktivní metodické materiály pro předměty Český jazyk, Výchova k občanství, Přírodopis, Zeměpis, 

Anglický jazyk, Matematika, Výpočetní technika, předměty 1. stupně a Regionální výchova. Tyto materiály budou plně využívány ve výuce 

a pro následný rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání. Pro nový nepovinný předmět Regionální výchova budou dále vytvořeny 

regionální učebnice, včetně pracovního sešitu a metodiky. Předmět bude určen pro žáky 2. stupně, kteří si mohou v rámci tohoto předmětu rozšířit 



znalosti v dané problematice. Žáci budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti,  vizualizaci a interaktivitě 

vedou k rychlejšímu pochopení a osvojení probírané látky. 

  

  

Výběrové řízení na dodavatele hardwaru a softwaru (zde) (zveřejněno 14. 1. 2010) 

  

23.2. 2010  Výsledek výběrového řízení na dodavatele hardwaru a softwaru - více  

  

  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsorechov.cz/vyzva%20k%20podani%20nabidkylogo.doc
http://www.zsorechov.cz/vyhod-nabidek.doc


 


