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Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

ZŠ Bosonožská realizuje v pozici partnera projekt KaPoDaV – podpora kariérového poradenství,
podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Projekt si klade za cíl
zavést, případně rozšířit stávající metodické podpory pro učitele v oblastech kariérového poradenství,
celoživotního vzdělávání a podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na území
Jihomoravského kraje je nastaven systém metodické podpory učitelů založený na vzájemném síťování
škol, učitelů a přenosu příkladů dobré praxe. Součástí této podpory je zmapování a evaluace
vytvořených výukových materiálů z projektů OP VK v Jihomoravském kraji. Projekt je tvořen jako
průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání a zároveň síťuje další
spolupracující subjekty.
Garantkou realizace vybraných aktivit projektu na naší škole je v roli P-koordinátora Mgr.
Pavla Sovová, která pro kompetentnost v této roli absolvovala speciální studium. V rámci plánovaného
síťování škol budeme spolupracovat s EKO gymnáziem Brno, jehož studenti vystupují v našem
projektu v pozici leader. Z nabídky produktů projektu jsme si vybrali „Extra třídu“, „Badatelství
s Terezou – GLOBE“ a „Program Dr. Zdědil a pan Zdražil“.
Extra třída je celoroční projekt pro žáky 9. A. Žáci mají za úkol vymyslet a zrealizovat nápad,
který prospěje lidem v jejich obci a okolí. Jsou vedeni Mgr. Pavlou Sovovou, která je garantkou této
aktivity. Žáci si stanovili svou činnost tak, aby vycházela z potřeby školy a měla i pozitivní dopad na
život v naší obci. Důraz je kladen na to, aby žáci v maximální možné míře práce spojené s projektem
zajistili sami.
Badatelství s Terezou – GLOBE využívá osvědčených metod badatelsky orientovaného
vyučování. Žáci 4. – 7. ročníku tak trénují v přírodovědných předmětech výzkumné dovednosti, na
které navazují konkrétní akce na zlepšení životního prostředí v okolí školy. O svých aktivitách a
zjištěních žáci informují místní veřejnost. Garantkou této aktivity je Mgr. Sabina Netíková. Badatelství
u žáků podporuje přirozenou zvídavost, kritické myšlení, učí je pracovat s informacemi i vzájemné
spolupráci.
Program Dr. Zdědil a pan Zdražil je určen žákům 8. a 9. ročníku. Povede je vyškolený garant
Mgr. Jiří Macháček. Cílem je rozvíjet jejich finanční gramotnost a kompetence pro udržitelný rozvoj. V
programu je využita počítačová aplikace, která žákům umožní během tematického dne v simulační
aktivitě prožít několik měsíců v roli člena domácnosti. Budou pracovat s rodinným rozpočtem (z čeho
se skládá, co všechno patří mezi významné výdaje a příjmy) a bankovními a pojišťovacími produkty
(pojištění, půjčky, kreditní karty, RPSN aj.)
Program podporuje proaktivní přístup k životu, neboť žáci mohou v rámci simulační hry ovlivňovat
jak příjmy, tak výdaje fiktivní domácnosti. Program dále rozvíjí měkké dovednosti, neboť žáci musí
spolupracovat a komunikovat v malých skupinkách. Všichni v průběhu programu pracují nejen
s finančním, ale také environmentálním dopadem svých rozhodnutí. Cílem je osvojit si některé pojmy
z oboru finanční gramotnosti.
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