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Další informace o realizaci projektu (celkové zhodnocení)  
 
Na základě schválené žádosti o finanční podporu se naše škola se stala úspěšným žadatelem ve výzvě č. 
56. V žádosti o finanční podporu jsme si nastavili tyto šablony:  

- Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství  a čtenářské gramotnosti (.2.x), 
- Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (2x).  

 
Všechny nastavené šablony byly realizovány v nastaveném počtu. 
 
Realizací výše uvedených podpořených aktivit došlo k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků naší 
školy, došlo k podpoře výuky cizích jazyků, a to jak u žáků, tak pedagogů.   
Veškeré aktivity byly realizovány v souladu s výzvou č. 56 a také v souladu s pravidly příručky pro 
žadatele a příjemce výzvy č. 56. Realizaci tohoto projektu hodnotíme pozitivně.  
 
 

Popis aktivit 
 
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 
 
Nastavený počet jednotek: 2 
Skutečný počet jednotek: 2 
 
Popis realizace 
 

Cílem této aktivity bylo zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti žáků naší školy a  také 
získání odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce.  
Tuto šablonu jsme měli nastavenou 2 krát. Na počátku vytvořili naši učitelé českého jazyka 4 různé 

tematické plány čtenářských dílen pro 4 ročníky na celý školní rok 2015 /2016.  

Každý z plánů obsahuje popis deseti čtenářských dílen na celý školní rok.  

Pro realizaci čtenářských dílen jsme nakoupili 339 kusů knih v  papírové podobě.   

Všechny čtenářské dílny včetně knih, se kterými se při hodinách pracovalo, byly uzpůsobeny věku žáků a 

jejich čtenářské dovednosti. U žáků se realizace čtenářských dílen stala velice oblíbenou hodinou, což 

pozitivně ovlivnilo jejich vztah k četbě a knihám a individuálně rozvinulo čtenářské schopnosti. Informace o 

průběhu a zkušenostech z ověřování čtenářských dílen jsou uvedeny ve zprávě/zprávách, které jsou 

přílohou č. X této MZ.  

V průběhu trvání aktivity byli naši učitelé přihlášeni  na kurz Čtenářských dílen za účelem rozšíření  

odborných kompetencí.  Kurz byl pro malý zájem pedagogů zrušen 

 

4.  Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky 

Nastavený počet jednotek: 2  



Skutečný počet jednotek: 2 
 
Popis realizace 
Cílem této šablony byla podpora výuky cizích jazyků a zlepšení jazykových znalostí a dovedností žáků 

včetně prohloubení jejich znalostí o EU a ESVO.  

Cílovou skupinou byly žáci SŠ naší školy, kteří absolvovali zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt v Anglii 

a v Spolkové Republice Německo. 

Zájezdu se účastnilo 22 žáků a 3 pedagogičtí pracovníci. Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt trval 

Anglie 7 dnů  včetně cesty, SRN 5 dnů.  Součástí pobytu byla jazyková výuka v rozsahu 15 vyučovacích 

hodin v Anglii,  v SRN  9 vyučovacích hodin. Kromě výuky jsme v rámci této šablony navštívili : 

1. Anglie: Londýn, památky Buckingham Palace, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Globe 

theater, St. Paul´s Cathedral, Tower of London, Tower Bridge, Natianal Galery, Maritime Museum, 

cestou Německo, Belgie, Francie, Dover, kanál La Manche/The English Channel.  

2. SRN:  Drážďany: Frauenkieche, Semperova opera, rezidenční zámek, Brühlské terasy, Zwinger. 

Bývalý východní Berlín: Alexenderplatz, bulvár Unter den Linden, Braniborská brána, 

Pergamonské muzeum, Reichstag, Památník holocaustu. 

Berlín: Pustupimské náměstí, Kurfürstendamm, Checkpoint Charlie, Museum Topographie des 

Terrors, zbytky kostela Karl-Wilhelms-Gedächtniskirche. 

Postupim: Cecilienhof, historické centrum. 

 

Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky byl součástí výběrového řízení, které probíhalo dle pravidel 

příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 (zakázka malého rozsahu). Bohužel v  průběhu lhůty pro podání 

nabídek nebyla podána žádná nabídka, proto bylo výběrové řízení zrušeno. Na základě zrušení jsme přímo 

oslovili dodavatele nabízející zajištění zahraničních jazykově – vzdělávacích pobytů pro žáky. Na základě 

tohoto poptávkového řízení byl vybrán dodavatel Polyglot s.r.o., Mečislavova 8, 140 00 Praha 4 –Nusle a  

CK Mgr. Jana Husárová,Za Beránkem 759, 339 01 Klatovy. 

Účast na zahraničním jazykově - vzdělávacím pobytu žáci hodnotili velmi pozitivně. Díky projektu mohli 

vycestovat do zahraničí, navštívili zahraniční školu, ve které se učili a také poznali nové památky, o kterých 

se doposud jen učili. Při pobytu v Anglii díky ubytování v hostitelských rodinách mohli více zdokonalit svoji 

jazykovou úroveň, schopnost reagovat na konkrétní situace v cizím jazyce, výslovnost a také mohli poznat, 

jak žijí rodiny v zahraničí. Účast na jazykovém pobytu byla pro žáky také inspirací, poznali, že znalost cizího 

jazyka je v dnešní době nevyhnutelná a velice důležitá.  Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt byl pro žáky 

velkým přínosem. Bližší informace jsou uvedeny ve zprávě z jazykového vzdělávacího pobytu.  

 

Přehled financování 

schválená výše rozpočtu: 390.372,- 

skutečné čerpání: 390.772,- 

  

Okomentoval(a): [MK1]: Je to dostatečný počet? 



 

 



 

 



 


