
 

Závěrečné hodnocení projektu 

Název projektu: „Učíme se s radostí“ 

Číslo operačního programu: CZ. 1. 07 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo výzvy: 21 

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit cista 

Číslo prioritní osy: 7. 1 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 

Číslo oblasti podpory: 7. 1. 4 

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 

Celkově hodnotíme projekt jako velmi přínosný pro naši školu ve všech oblastech, 

do kterých jsme se zapojili. 

1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení v těchto šablonách: 

1.2. - 6 vzdělávacích kurzů 

2.2. - 7 vzdělávacích kurzů 

3.2. - 6 vzdělávacích kurzů 

4.2. - 6 vzdělávacích kurzů 

5.2. - 6 vzdělávacích kurzů 

Vzdělávací semináře byly pro pedagogické pracovníky velmi přínosné. 

Všechny semináře pedagogičtí pracovníci sdíleli se svými kolegy na metodických 

sdruženích a předmětových komisích a neformálně při poradách a pracovních 

setkáních. Semináře pomáhaly pedagogickým pracovníkům zpracovávat digitální 

učební materiály, případně nabyté poznatky mohly využívat ve vyučovacích 

hodinách. Na seminářích získali vyučující náměty k činnostem se žáky. 

Pedagogičtí pracovníci získali znalosti a dovednosti, které budou využívat i po 

skončení projektu. 

2. DUM 

V rámci inovace a zkvalitnění výuky v námi vybraných oblastech vytvářeli 

pedagogičtí pracovníci výukové materiály. 

Šablona 1.2. – 792 vytvořených materiálů 

Šablona 2.2. – 288 vytvořených materiálů 

Šablona 3.2. –   60 vytvořených materiálů 

Šablona 4.2. – 432 vytvořených materiálů 

Šablona 5.2. – 576 vytvořených materiálů 

  



Celkem bylo vytvořeno 2148 digitálních učebních materiálů. Velká většina 

materiálů má vysokou profesní úroveň. Všechny materiály jsou sdíleny na webových 

stránkách DUMY.cz a dále jsou k dispozici ve škole v archivovaných složkách. Dále 

si vzájemně pedagogičtí pracovníci své materiály sdílejí v rámci vzájemné 

spolupráce. Všechny vzdělávací materiály byly ověřovány ve výuce a na základě 

ověření byly buď opraveny, případně přepracovány. 

Projekt v této oblasti splnil naše očekávání. Byly vytvořeny materiály pro práci 

se žáky, tyto materiály pomáhají zkvalitňovat výuku žáků. Zpracování učebních 

materiálů vedlo také k tomu, že pedagogové, kteří se na této práci podíleli, pracovali 

na zlepšování svých schopností a dovedností. Dokázali vytvořit materiály přínosné 

pro práci ve vyučovací hodině. Mnozí se začali více zamýšlet nad svými přípravami 

a to vedlo v konečném důsledku k sebevzdělávání a k vlastnímu sebehodnocení. 

V rámci projektu byly také nakoupeny pomůcky, které jsou v hodinách 

využívány. Při průběžném vyhodnocování projektu jsme zjistili, že je vhodné vybavit 

školu ještě v závěru projektu v oblasti čtenářské gramotnosti, nakoupili jsme knížky 

do školní knihovny. Ukázalo se, že rozvíjení čtenářské gramotnosti přes beletristické 

texty a čtenářské dílny ve vyučovacích hodinách jsou velmi přínosné a vedou děti 

k četbě. Toho jsme využili a pro další práci i po skočení projektu dovybavili školní 

knihovnu.  

Stejně tak jsme při tvorbě digitálních učebních materiálů zjistili, že je třeba 

využívat pomůcek pro praktickou práci v přírodovědných předmětech. Nakoupili 

jsme pomůcky pro jednoduché praktické pokusy či činnosti, které žákům pomohou 

osvětlit přírodní zákonitosti našeho světa. Materiály jsou opakovaně využitelné ve 

výuce i ostatními učiteli. 

Vytvořené materiály dále slouží jako inspirace pro tvorbu dalších materiálů už 

mimo rámec projektu. 

Žáci, kteří s materiály pracovali, byli a jsou podporování v individuálním 

zvládnutí kompetencí a učiva daného vzdělávacího oboru. Pracovali a i nadále 

pracují se zajímavými pomůckami a digitálními učebními materiály, které podporují 

jejich snahu se vzdělávat. 

3. Zapojení školního speciálního pedagoga 

V rámci podpory inkluzivního vzdělávání jsme na celý úvazek zaměstnávali 

školního speciálního pedagoga. Tato šablona zabírala velkou část projektu. V této 

oblasti byl cíl vzdělávání plně splněn a přesah předčil naše očekávání. Na začátku 

projektu jsme si určitě nedokázali představit, jak velký přínos pro nás činnost 

školního speciálního pedagoga bude mít. Ve škole tak vzniklo školské poradenské 

pracoviště, které bude ve škole pracovat i po ukončení projektu. 

Zapojení školního speciálního pedagoga do činnosti školy v rámci projektu se 

ukázalo jako významným počinem. Školní speciální pedagog byl po celou dobu 

projektu přínosem pro pedagogické pracovníky, pro žáky i pro rodiče. Spolupráce se 

všemi institucemi, které se podílí na vzdělávání dětí či jejich ochraně, pomohla i 

v našem městě rozšířit povědomí o práci našeho školského poradenského 

pracoviště. 

  



Závěr: 

Celkově projekt hodnotíme po všech stránkách jako smysluplný. Přinesl žákům do 

školní práce obohacení v různých předmětech. V naší škole díky projektu, a dalším 

aktivitám mimo rámec projektu, vzniklo školské poradenské pracoviště. 

Největším úskalím byla náročná administrativní činnost při dokumentování 2 148 

digitálních učebních materiálů, jejich převody do PDF a následná archivace, dále pak 

kontrola materiálů po formální i odborné stránce, kontrola správnosti zapisování ověření 

DUM do třídních knih. Zde několikrát zasáhl lidský faktor a docházelo k chybám, které 

bylo nutné opravovat. 

Byly nakoupeny výukové pomůcky pro aktivity a činnosti se žáky. Byly vytvořeny 

výukové materiály, které byly ověřeny ve výuce a se kterými pedagogičtí pracovníci a 

žáci pracují ve výuce i nadále. 

Všichni pedagogičtí pracovníci potvrdili, že výukové materiály, které zpracovávaly, 

jsou přínosem pro činnosti v hodinách.  

 

V Kladně dne 31. 10. 2014 

 

Zpracovala: Mgr. Daniela Vlčková 


