Realizace projektu „Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu
vzdělávání v Němčicích nad Hanou“, který byl zahájen 1. července
2016.

Dne 1. července 2016 byla zahájena realizace tříletého projektu zaměřeného na podporu
proinkluzivního vzdělávání na naší ZŠ. Nyní máme třetinu projektu za sebou a rádi bychom se s Vámi
podělili o naše dosavadní úspěchy.
Cílem projektu je společné vzdělávání všech dětí a žáků bez ohledu na to, z jakého prostředí
děti pocházejí. Každé dítě má právo na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Tímto způsobem také
chceme zabránit dětem ohroženým školním neúspěchem jejich předčasnému odchodu ze systému
vzdělávání. Realizací projektu podporujeme jak samotné žáky, tak i pedagogické pracovníky, v jejich
dalším rozvoji.
Za uplynulý rok se nám podařilo například vytvořit nové Školní poradenské pracoviště, díky
kterému může nově na škole působit školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog nebo
logoped. Pro usnadnění přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání pak došlo k jejich
dodatečnému doučování, byly založeny nové kroužky a žákům se také věnovali v rámci různých aktivit
tzv. starší kamarádi. Díky projektu byly zřízeny pozice školních asistentů a prostřednictvím vzdělávání
byl podpořen další osobnostní i odborný rozvoj pracovníků školy.
Školní rok byl, co se projektu týče, zakončen dotazníkovým šetřením mezi zapojenými žáky,
rodiči i pedagogy školy. Z tohoto průzkumu můžeme vyzdvihnout zejména vysokou spokojenost všech
zúčastněných s aktivitami projektu a jejich zájem o další účast v projektu a vlastní rozvoj.
Závěrem tohoto školního roku se pak mohly vybrané děti z 1. stupně za odměnu zúčastnit
workshopu v Košicích na Slovensku. Ten se uskutečnil v rámci mezinárodního projektu „Jsme si rovni,
nejsme stejní“, jehož cílem je podpora výchovy a vzdělávání v oblasti lidských práv a svobod. Této
čtyřdenní akce se zúčastnily děti z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Společně si zde hrály,
zúčastnily se různých interaktivních aktivit, či se zde učily vyrábět různé výrobky. Dětem se to moc
líbilo a jazykovou bariéru poměrně rychle překonaly.

Mgr. Hana Matušková
ředitelka ZŠ

Projekt: „Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání v Němčicích nad Hanou“,
r. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000241.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a
státního rozpočtu ČR

