
KDE PROJEKTY POMÁHAJÍ 
Mají evropské projekty smysl? Jé účelné čerpat peníze a mají z toho žáci užitek?  Nebo jde jen o 
pozlátko s evropskými vlaječkami? 
Na Základní škole Svitavy, nám. Míru 73 uchopili pevně svoji šanci s financováním aktivit 
z evropských fondů a zmodernizovali svoji školu. 
 
Na Základní škole Svitavy, nám. Míru 73, proběhly v letech 2009 – 2015 dva velké evropské projekty, 
které výrazně proměnily školní život. 
První byl projekt Žáci žákům, jehož hlavním cílem bylo dlouhodobá implementace nového 
nepovinného předmětu Objektově orientované programování (dále jen OOP) do výuky. Předmět je 
určen pro žáky 2. stupně, kteří si mohou v rámci předmětu rozšířit rozhled v této všeobecně velice 
žádané problematice. Mohou tak v budoucnu najít velké uplatnění. Myšlenka projektu byla 
postavena na týmové spolupráci starších žáků, kteří v rámci zavedené výuky vytváří výukové 
programy pro své mladší spolužáky a to na zakázku pedagogů 1. stupně. Součástí projektu byly 
rovněž motivační exkurze pro žáky na programátorském pracovišti.  
Finanční podpora pro školu činila více než dva miliony korun. Aby bylo možné zavést nový vyučovací 
předmět, bylo třeba proškolit učitele v oblasti OOP, vytvořit učebnici OOP, nově vybavit učebnu a 
následně rovněž proškolit svými silami učitele 1. stupně k využívání výukových programů. 
Podrobnější informace na webu projektu http://www.zaci-zakum.svitavy.cz 
Následoval bezmála tříletý projekt COP (Cesta objevování povolání). Na tento projekt jsme získali 
dotaci z Evropské unie ve výši téměř tří milionů korun. V úvodu realizace projektu došlo ke splnění 
několika záměrů. Vybavili jsme nedávno rekonstruovanou učebnu fyziky a chemie moderním 
nábytkem a pomůckami. Poté zahájily činnost dva nové kroužky, které byly k úspěšné realizaci 
projektu nezbytné. Tyto kroužky fungují i nadále v době udržitelnosti projektu. Jeden se jmenuje 
Merkuráček a druhý nese jméno Anivid (Animace a video). Škola také nakoupila několik sad 
experimentálních měřicích senzorů Pasco. Ptáte se, k čemu to všechno bude dobré? Cílů bylo několik. 
Kromě toho, že jsme posílili spolupráci mezi žáky různých tříd a využili týmovou tvorbu, snažili jsme 
se také žákům ukázat některé vědní obory z přitažlivého úhlu pohledu. V rámci projektu vznikla sada 
moderních metodických materiálů pro výuku fyziky a chemie. Naši pedagogové vybrali významné 
pokusy, které názorně přibližují vybrané učivo, a vytvořili k nim návody a popisy tak, aby se v nich 
uplatnily nové elektronické senzory. Žáci v prvním kroužku sestavili ze stavebnice Merkur zařízení a 
aparatury pro realizaci těchto pokusů. Děti ve druhém kroužku tyto pokusy natáčely naší novou 
kamerou, sestříhaly je v profesionálním programu a okomentovaly tak, aby vznikly krátké výukové 
klipy. Ve finále nabízíme ostatním školám třicítku propracovaných metodických materiálů pro učitele 
přírodovědných předmětů s naučným DVD a pracovními listy k volnému kopírování. Veškerý průběh 
projektu byl dokumentován na webu http://www.cop.svitavy.cz/, kde je možno se zdarma 
zaregistrovat a seznámit se s průběhem realizace projektu. Navíc zde jsou ke stažení veškeré naučné 
a metodické materiály v elektronické podobě. Pro pedagogy fyziky a chemie, případně i jiných 
přírodovědných předmětů je tedy výstup projektu určitě přínosný. Mohou zcela zdarma využít naše 
videa, animace, pracovní listy, návody a metodické pokyny k pokusům a zapojit tyto materiály do 
výuky na své škole. 
Díky nadstandardnímu vybavení školy, rozvíjí zdejší vyučující další moderní postupy a učí žáky novým 
dovednostem, které mohou uplatnit v pozdějším životě. Například zde úspěšně vyučují základy 
robotiky a ve spolupráci se Středním odborným učilištěm Svitavy i programování jednoduchých 
robotů. 
V posledních letech zde žáci úspěšně programují aplikace pro operační systém Android. Vznikly zde 
zajímavé zeměpisné, přírodovědné a chemické aplikace, které jsou na stránkách školy volně ke 
stažení: http://www.zsmiru.svitavy.cz/clanek/aplikace-pro-chytre-telefony . 
Oba popsané projekty jsou důkazem, že stojí za to čerpat evropské peníze. Tam kde nechybí nadšení 
a dobré nápady, mohou pomoci k naplnění zajímavých cílů. 

http://www.zaci-zakum.svitavy.cz/
http://www.cop.svitavy.cz/
http://www.zsmiru.svitavy.cz/clanek/aplikace-pro-chytre-telefony

