
 

 
 
Projekt Šablony II ZŠ Staňkova Pardubice 
 
Identifikace výzvy  

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 03 

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Prioritní osa: 02. 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávaní 

 

Realizace projektu školou 

Zahájení: 1. 9. 2019 

Ukončení: 31. 8. 2021 

 

Přehled vybraných aktivit v celkové částce 1 483 338 Kč 

Kód Název Počet šablon 

jednotek 
   

1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ 0,00 

1.1.1 Práce školního asistenta ve škole ve výši 

úvazku 0,1 na jeden měsíc 

240,00 

1.2 Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 0,00 

1.2.1 Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace 

klubu 

1,00 

1.3 Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a 

deskových her 

0,00 

1.3.1 Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace 

klubu 

8,00 

1.4 Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím 

jazyce 

0,00 

1.4.1 Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace 

klubu 

6,00 

1.5 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 

0,00 

1.5.1 Ucelený blok doučování 39,00 

 
Co je cílem projektu? 
Rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 
 

 

 

 



Vybrané aktivity: 

Školní asistent – personální podpora ZŠ 
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním 

školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům 

ohroženým školním neúspěchem. 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 
Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a 

vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také 

promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.  

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 
Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu 
volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i 
informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se 
také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.  
 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. 

Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, 

kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a 

podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních 

předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

Klub komunikace v cizím jazyce bude zaměřen na zejména na rozvoj komunikačních schopností v 
cizím jazyce. 
Příklady činností klubu v cizím jazyce: 
• dramatická výchova v cizím jazyce (např. pohádka pro spolužáky v jednoduchém 
zpracování – Pohádka o velké řepě v angličtině, němčině apod.), 
• skupinová práce – např. překlady textů písní z cizího jazyka do češtiny, 
• příprava a organizace akcí pro spolužáky zaměřených na seznámení s reáliemi zemí, jejichž 
jazyk je ve škole vyučován – např. Den Švýcarska apod., 
 
 
V Pardubicích, dne 1.9. 2019                                

 Mgr. Bc. Gisela Kostelecká  

ředitelka školy 
 


