Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

V prvním pololetí školního roku využila naše škola poslední možnost
čerpat finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Všechny aktivity
projektů na podporu čtenářské a jazykové gramotnosti žáků se podařilo
úspěšně zrealizovat.
I přesto, že projektové období posledním dnem roku 2015 končí, ve škole nadále probíhá nově
zavedená výuka literatury žáků 4. – 7. ročníku ve čtenářských dílnách. Zakoupené knihy z prostředků
projektu byly pro žáky jednotlivých ročníků vybrány velmi vhodně a účinně, nadchly je. Strhující příběhy
jim jsou velmi blízké, a tak se všichni četby účastnili se zájmem, vždy s napětím očekávali, jak bude příběh
pokračovat a jak se dějová linka vyvine. Je to dáno i soustavnou četbou jedné knihy. Při běžné četbě
z čítanek se děti zabývají většinou jen ukázkami z knih, není mezi jednotlivými články návaznost a chybí
tedy dlouhodobé napětí a touha po předvídání. V porovnání s běžnými aktivitami, jako je například frontální
četba, byli žáci aktivnější. Střídání neobvyklých a nových činností viděli jako velmi příznivé a těšili se na
ně. Počítáme s výukou literatury ve čtenářských dílnách i v dalších letech.
Ukončenou aktivitou projektové Výzvy číslo 56 byl jazykově poznávací zahraniční pobyt žáků ve
Velké Británii, který se podařilo uskutečnit na začátku října ještě před napjatou bezpečnostní situací v celé
Evropě.
Díky financím Výzvy 57 mají žáci 2. stupně možnost výuky anglického jazyka kombinovanou
metodou blended learning, která umožňuje přirozený způsob osvojování cizího jazyka, jenž se nejvíce
přibližuje přirozenému učení se mateřštině. Je to nedocenitelného nástroje pro žáky i se specifickými
poruchami učení, který jim umožňuje opakování dle vlastního tempa a také účinné spojení školní a domácí
přípravy. Firma EdWay umožnila škole využívat licenci i po ukončení projektu bezplatně.
Škola získala tak z obou posledních výzev dohromady více než jeden milion korun na podporu výuky
žáků i na vzdělávání učitelů. Celkově po dobu asi 7 let působnosti OP VK škola financovala aktivity za více než
šest miliónů korun z prostředků ESF.
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