Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny čerpá
peníze z evropských fondů
Základní škola a mateřská škola při lázních, Velké Losiny úspěšně podala v dubnu
roku 2011 projekt „Učíme se, léčíme se“ do Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“), prioritní osy programu: 1 –
Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách.
Cílem

OP

VK

je

rozvoj

vzdělanostní

společnosti

za

účelem

posílení

konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního,
terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému
celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Globální cíl prioritní osy 1 je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s
důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na
trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
Cílem oblasti podpory 1.4 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na základních
školách.
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR. Financování projektů probíhá formou dotace, jejímž poskytovatelem je
MŠMT. Celkem 85% prostředků je hrazeno ze zdrojů EU, zbývajících 15% připadá
na státní rozpočet ČR.
Rozpočet projektu „Učíme se, léčíme se“ byl schválen ve výši 552 907 Kč a
realizace projektu bude zahájena 1. září 2011 (po zahájení projektu je na účet školy
dle podmínek financování připsáno 60% rozpočtu projektu, zbylých 40% bude
poukázáno po roce fungování projektu za podmínek plnění tzv. výstupů).
V průběhu realizace projektu se v naší škole zaměříme na klíčové aktivity:

- Inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k
rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků. Vytvoření vzdělávacích materiálů
pro zkvalitnění práce v hodinách českého jazyka na I a II. stupni ZŠ v souladu s
moderními trendy výuky.
- Inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky cizích jazyků.
Vytvoření vzdělávacích materiálů pro zkvalitnění práce v hodinách anglického jazyka
na I a II. stupni ZŠ v souladu s moderními trendy výuky.
- Inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Vytvoření
vzdělávacích materiálů v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím
inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky
prostřednictvím digitálních technologií.
Projekt „Učíme se, léčíme se“ bude realizován do konce měsíce února 2014. O jeho
průběhu a plnění cílů vás budeme průběžně informovat na webových stránkách
školy.
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