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Vážení rodiče a příznivci naší školy, 
 
je na čase Vás informovat o projektech, do kterých se naše škola ve školním roce 2014/2015 
zapojila. 
Všichni víme, že v oblasti školství není finančních prostředků vždy dost, a proto se každý 
dobrý ředitel školy, snaží shánět prostředky i jiným způsobem než příspěvky od zřizovatele či 
MŠMT. 
 
S velkou radostí Vám mohu sdělit, že se nám podařilo se stát účastníky hned z několika 
projektů a čerpat dotace či jinou podporu: 
 
Dotace z EU: 
 

1) Název projektu: Digitálně a interaktivně  
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
výzva č. 51 
Žadatelem projektu je ART ECON – Střední škola s.r.o. Prostějov 
Partneři projektů 49 škol: 40 ZŠ, 8 SŠ 1 x ZŠ i SŠ 
Cílem je:   

 PŘISPĚT K PROFESNÍMU ROZVOJI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL PRO 
VYUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE 

 CÍLOVÁ SKUPINA – PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŽADATELE A PARTNERŮ PROJEKTU  
 
Rozpočet je: 15 209 317,2 Kč 
Rozpočet pro naši školu: 189 014,- Kč 
Prostředky budou využity na kvalitnění výuky v oblasti ICT techniky – školení a nakoupení 
tabletů pro pedagogy. 
 

2)Název projektu :Cizí jazyky pro život  
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
výzva č. 55 

Klíčová aktivita 01 Rodilí mluvčí do škol  

Počet rodilých mluvčích do škol: 100 plných úvazků na 8 měsíců (doba a délka působení a 
procento úvazku jsou variabilní).  
Rodilí mluvčí jsou zaměstnanci NIDV, ve školách působí většinou jako školní asistenti.  
Předpokládané nástupy RM ve školách  
* od listopadu 2014  
* od prosince 2014, nejpozději od ledna 2015  
1 rodilý mluvčí na 1 – 3 školy (dle jejich velikosti a konkrétních podmínek)  
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Kaskádovitá podpora a metodické vedení rodilých mluvčích  
- tutoři rodilých mluvčích  
- zavádějící učitel rodilého mluvčího ve škole  
- krajští koordinátoři projektu – metodici NIDV  
- projektový tým  
Naše preferované aktivity: 
- zapojení do přímého vyučovacího procesu ve škole jako školní asistent v tandemu s českým 
vyučujícím v hodinách cizích jazyků 
- působení při aktivitách žáků nad rámec výuky  - přestávky, školní družina, školní klub či 
zájmový kroužek  
- zapojení do projektů školy různého rozsahu a typu 
 

3)Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji 
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
výzva č. 53 
Partner a žadatelem je Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 
Více prozatím nevíme. 
 
Žádosti o dotace z MŠMT: 
 

Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v 
nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015 
č.j. MSMT-26901/2014-1 
 
Celková částka 57 300,-Kč 
 
Cíl: 

1.   Cílem programu je zvyšování kvality vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávacího 
obsahu, tak změnou sociálního klimatu ve školách. 

2. Cíle programu bude dosahováno zkvalitněním výuky etické výchovy, posilováním 
vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů a motivací ředitelů škol k zavádění 
prvků etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí nebo k zavedení výuky 
doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova ve školách. 

 
Úspěšnost žádosti projektu se dovíme do konce  prosince2014. 
 
 
 

 
 

Mgr. Lucie Hladíková, ředitelka školy 


