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1. Stručný obsah projektu
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního
vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude
dosaţeno metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou
a následným pouţíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

2. Cíl projektu
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti
ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, sekundárního, terciárního a dalšího
vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoţivotního učení a zlepšení
podmínek ve výzkumu a vývoji.
Globální cíl prioritní osy 1 je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na
zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení
motivace k dalšímu vzdělávání.
Cílem podpory Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.4
(dále jen „OP VK 1.4“) je zvýšení kvality vzdělávání v Základní škola, Jevišovice, okr.
Znojmo, příspěvková organizace.

3. Cílová skupina
Při realizaci OP VK 1.4 budou podpořeny následující cílové skupiny:



z realizace projektu bude mít uţitek většina ze 171 ţáků školy,
do projektu se zapojí 17pedagogických pracovníků školy.

4. Realizované klíčové aktivity
V souladu s globálními cíly OP VK 1.4 a se Školním vzdělávacím programem školy (dále jen
„ŠVP“), materiálními potřebami a personálními moţnostmi školy budou z moţných sedmi
podporovaných oblastí v OP VK 1.4. realizovány následující klíčové aktivity:
I. Čtenářská a informační gramotnost
II. Cizí jazyky
III. Využití ICT
IV. Matematika
V. Přírodní vědy
V následujícím textu je pro kaţdou klíčovou aktivitu popsána činnost, která bude realizována,
je uveden popis cílů, cílová skupina i částka

