Bánovská škola dosáhla znovu na evropské peníze
I v nadcházejícím školním roce využijí žáci a učitelé ZŠ Bánov maximum z peněz, které letos nabízí
evropské fondy pro zkvalitnění výuky. Po řadě projektů, se kterými jsme uspěli v minulých letech,
byly v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost konečně vypsány i projekty pro
zkvalitnění čtenářské gramotnosti a k rozvoji technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ.
Čtenářská gramotnost – Výzva č. 56
Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a
podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.
Rozvoji čtenářské gramotnosti se věnujeme již řadu let. Od roku 2002 vychází školní časopis
Bublanina, vyčlenili jsme jednu třídu ve škole na GAUČING = čtení se žáky usazených pohodlně na
sedačkách a křeslech, zveme si do školy nejlepší české spisovatele. Mezi bánovské žáky už zavítali
Ivona Březinová, Arnošt Goldflam, Iva Procházková, Petra Braunová, Miloš Kratochvíl a Adolf Dudek.
Teď, když jsme získali 863 073,- Kč, můžeme nakoupit několik set knih do školní knihovny, zavolat na
besedy další spisovatele a především se ještě více zaměřit na zkvalitnění čtenářství a rozvoj
individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářské gramotnosti.
Projekt umožňuje i vzdělávání učitelů v anglickém jazyce v anglicky mluvící zemi. Protože nám to
přišlo jako velmi důležité, vyslali jsme v průběhu letních prázdnin na tento intenzivní jazykový kurz
učitele anglického jazyka. Dále jsme pochopitelně zajistili zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro
žáky, takže v říjnu skupina 38 žáků absolvuje ve Velké Británii výuku a seznámí se s významnými
reáliemi Velké Británie.
A nakonec jsme v září v rámci projektu využili možnost stínování (shadowing) pro pedagogy cizích
jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí partnerské škole v Sørreise
v Norsku. Stínování sestávalo z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a
jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáž byla zaměřena i na využití digitálních technologií ve výuce
přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

Rozvoj technických dovedností – Výzva č. 57
Škola uspěla i ve Výzvě č. 57 a získala finanční dotaci v částce 325 289,- Kč. Chceme především
vylepšit vybavení naší školní dílny. A protože projekt nabízí i individualizovaný rozvoj ústních a
komunikačních dovedností žáků v německém a anglickém jazyce s využitím ICT blended – learningu,
využijeme i této možnosti.

