
Projekty pro školní rok 2020 – 2021 

 

Projekt Erasmus KA partnerství 
  
Projekt s názvem „Tracking the Common Heritage Steps“, termín realizace 1. 
9. 2018 – 31. 8. 2021. 

 
Cílem je spolupráce a výměnné pobyty žáků a učitelů. Jednací jazyk je angličtina.  
 
Partneři projektu:   
Zakladna skola, Angyalova ulica 401/26,Kremnica, Slovensko 
Ceska Osnovna Skola JOSIPA RUZICKE KONCANICA, Chorvatsko 

 
 
 
 
 

Projekt Erasmus KA 1 mobility 
 
 
Projekt s názvem „Jazyky – přírodovědné předměty – Montessori výuka“ 
v rámci programu ERASMUS +, termín realizace 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022. 

 
Projektem „Jazyky – přírodovědné předměty – Montessori  výuka“ bychom chtěli 
navázat na probíhající projekty v rámci ERASMUS + mobility a ERASMUS + 
patrnerství. Zaměření na cizí jazyky je již řadu let výrazným rysem školy. Projekt 
zahrnuje jazykové a metodické kurzy pro další vzdělávání učitelů. Dalším typem 
aktivity je stínování, tj. sdílení zkušeností s kolegy na základních školách ve 
Finsku, v Anglii, v Chorvatsku a na Slovensku doplněné v některých případech i o 
výukové pobyty našich pedagogů v zahraničí.  

 

 

 

Projekt OP VVV 

 

Projekt OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony II pro ZŠ  s názvem „AKTIVNÍ ŠKOLA 2019“, 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020. 

Hlavní změnou, které realizací projektu dosáhneme, je větší podpora inkluzivního 

vzdělávání žáků prostřednictvím vybraných klíčových aktivit - klubu zábavné 

logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a 

působení školních asistentů.  

 

 



Projekt Sportuj ve škole 
 

Za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR probíhá ve škole tzv. 
hodina pohybu navíc. Projekt je zaměřen na děti mladšího školního věku, tedy 
děti 1., 2. a 3. tříd, které navštěvují školní družinu.  
Cílem projektu je zvýšit motivaci dětí k pohybovým aktivitám a to i mimo rámec 
školní docházky a docházky do školní družiny. Pod vedením učitele tělesné 
výchovy, Mgr. Romana Benčáka, se přihlášené děti 1x týdně věnují pohybovým 
aktivitám zaměřeným na všeobecný pohybový rozvoj a na rozvoj základních 
pohybových dovedností. 


