Grantový program ProŠkoly2020
Grantový program ProŠkoly jsme vyhlásili s cílem motivovat pedagogy k tomu, aby sami aktivně
vyhledávali a realizovali aktivity na podporu a zatraktivnění vzdělávání na Přešticku a Blovicku.
Grantový program byl vyhlášen v prosinci 2020 s termínem předkládání žádostí do 28.2. 2021.
Žadatelem mohli být jednotliví pedagogové, celé školy, nebo i žáci. Celkem bylo zasláno 6 projektů od
4 škol a 2 pedagogů. Další cca 2 projekty byly konzultovány, ale nakonec nebyly předloženy. Všechny
předložené projekty byly vybrány k podpoře. V jednom případě došlo po konzultaci k úpravě rozpočtu.
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Ve zdravém těle –
zdravý duch

Žadatel
ZŠ a MŠ Lužany, okres Plzeň-jih, p. o.

Požadovaná
částka v Kč
10.400,-

2denní projektové vyučování pro celou školu na téma lidské tělo, zdraví, prevence úrazů a
poskytnutí první pomoci. Z grantu bude hrazeno zejména vybavení (obvazový materiál,
„Andula“, apod.) a zapojení zdravotní sestry.
Robotika pro
ZŠ a MŠ Chocenice, okres Plzeň-jih
18.500,budoucnost
Workshopy pro celou školu (předpokládá se 2-3) zaměřené na rozvoj robotiky. Žáci se
seznámí s některými možnostmi konstrukce a programování jednoduchých robotů. Budou
řešit zadané úkoly, vymýšlet a testovat vlastní řešení a následně budou prezentovat a
obhajovat své výsledky. Z grantu bude hrazeno zakoupení robotických stavebnic. Workshopy
budou připraveny a vedeny pedagogy školy.
Digitální SMART třída
Mgr. Naděžda Květoňová
4.800,Paní Květoňová působí na I st. ZŠ Přeštice. Projekt předkládala sama za sebe. Z grantu bude
hrazena roční licence na 5 uživatelských účtů SW Smart Notebook a Quizlett. Pro oba
programy paní učitelka připraví výukové materiály, výukové hry a pracovní listy (pro ČJ, M AJ
a Př I stupeň), které budou následně na semináři představeny a nabídnuty k využití ostatním
pedagogům školy. Načasování umožní využití již při současné distanční výuce, ale i následně
při prezenční výuce.
Spolupráce škol
Mgr. Helena Sýkorová
32.866,v zahraničí
Příprava dalšího celoročního projektu spolupráce se školou v zahraničí – e-twinning. Paní uč.
Sýkorová v ZŠ Merklín již e-twinning v minulosti realizovala a teď hledá partnera pro další
ročník projektu. Při návštěvě možných partnerských škol ve Francii (město Saint Affrique) se
osobně seznámí pedagogové partnerských škol, bude společně připraven harmonogram a
potřebné podklady pro školní rok 2021/22. Z grantu budou hrazeny náklady spojené
s návštěvou pí uč. Sýkorové, která je zodpovědná za realizaci projektu, u partnera ve Francii.
Anglicky mluvící země
očima rodilého
ZŠ Merklín, okr. Plzeň-jih
19.400,mluvčího
Projektový týden ve škole zaměřený na Aj, jehož cílem je zejména podpořit motivaci žáků.
V každé třídě proběhnou 2 vyučovací hodiny Aj s rodilým mluvčím. Projektový týden bude
doplněn dalšími individuálními a skupinovými aktivitami žáků včetně závěrečné soutěže
týmů.
Historie řemesel – jak
ZŠ a MŠ Řenče
10.650,se co dělalo
Projektový den pro všechny žáky školy, zaměřený na seznámení se s vybranými řemesly, práci
se dřevem, tkaní a šití. Součástí je plánovaná exkurze do truhlárny. Z grantu bude hrazeno
drobné technické vybavení (malý šicí stroj, ruční nářadí apod.) a spotřební materiál (látky,
nitě, dřívka…). Projektový den bude veden pedagogy školy.

