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Cíle projektu
Cílem projektu ICT ve škole je zvýšit kvalitu základního vzdělávání v základní škole Moravská
Třebová, Kostelní náměstí 21. Tohoto cíle chceme dosáhnout jednak tvorbou digitálních
učebních materiálů, které budou využívány ve výuce, jednak posílením výuky anglického jazyka
členěním tříd na více skupin.
Rozsah projektu


přímá podpora výuky cizích jazyků

Odůvodnění: výuka anglického jazyka se odehrává ve skupinách, v nichž počet žáků přesahuje
20, což není zárukou toho, že se žák bez domácí pomoci naučí komunikovat v anglickém jazyce
slovem s písmem v dostatečné míře. Vzhledem k tomu, že anglický jazyk bude v budoucnu velmi
využíván ve všech oblastech života, je nutno, aby jej žáci základní školy velmi dobře ovládali.



podpora využívání moderních technologií ve výuce

Odůvodnění: Naše škola je velmi dobře technicky vybavena. Jedinou slabinou se jeví to, že žáci
musí pracovat v nemobilní PC pracovně, tedy celá třída. Vzhledem k různému studijnímu
potenciálu žáků se jeví jako velmi vhodné zakoupit netbooky a individualizovat výuku. Z toho
důvodu se jeví jako velmi naléhavé utvořit i sady digitálních učebních materiálů, které umožní
žákům samostudium, společnou práci, vzájemnou kontrolu, umožní jim vybírat si k procvičení
takové úkoly, které je posunou vpřed.
Výše uvedené oblasti budeme podporovat formami
- individualizace výuky cizích jazyků – šablona II/1
- inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – šablona III/2

Rozsah projektu

Šablona

Druh výstupu

II/1

hodina

III/2

sada výukových
materiálů

Počet
jednotek Upřesnění výstupu
výstupu
dělené hodiny Aj ve IV. A, IV. B třídě
ve školním roce 2010/2011 a v V. A a
432
V. B ve školním roce 2011/2012
dějepis - VII., VIII., IX. třída
anglický jazyk – II. stupeň
český jazyk - I. i II. stupeň
matematika – I. stupeň
30 sad
přírodopis VII., VIII., IX. třída
á 20
přírodověda V. třída
materiálů vlastivěda – V. třída
hudební výchova – I. stupeň
zeměpis - VII., VIII., IX. třída
německý jazyk – II. stupeň
informatika – V. třída

Výstupy projektu - sady výukových materiálů
Pokud máte zájem o výukové materiály, které vyučující utvořili v rámci tohoto projektu, stačí
kontaktovat školu na emailové adrese skola@3zsmt.cz a uvést, o jaký předmět a třídu máte zájem.
Kontaktní osobou je Mgr. Jaroslava Skácelíková

