
Žáci ZŠ Šitbořice se dostá
vají na prestižní střední školy, 
výsledky žáků jsou průběžně 
vyhodnocovány celostátním 
testováním. Foto – certifikát 
od společnosti SCIO.

Dívky ZŠ Šitbořice dosahují 
pod vedením trenéra J. Hály 
a učitelé TV Mgr. Mottla před
ních umístění v rámci ČR 
ve florbale. Na ZŠ Šitbořice se 
staly starší žákyně mistryněmi 
ČR , mladší žákyně jsou stří
brné v kraji. Na fotografii jsou 
MISTRYNĚ ČR v roce 2012.

Žáci dosahují opakovaných 
úspěchů v recitaci. Na foto
grafii vítězové boleradické 
divadelní soutěže s Mgr. Reli
chovou, která je připravovala.

U příležitosti svátku senio
rů zve škola do tříd i babičky 
a dědečky žáků. Je pro ně vždy 
připraven bohatý program. 

Mají možnost nahlédnout 
do vyučovacích hodin a sle
dovat tak svá vnoučátka při 
výuce. 

Spolupracujeme také s míst
ní  mi organizacemi. V závěru 
školního roku se děti mohou 
těšit na branný dne, který pro 
nás připravuje TECHsport. 

Chloubou naší školy je pě
vecký sbor. Vystupuje v něm 
přes 70 dětí, které odborně 
vede Mgr. Ondroušková. Díky 
sponzorskému daru Druma
xu a Zemědělského družstva 
Šitbořice získal sbor peníze 

na profesionální nahrávku 
CD, jednotné oblečení zpě
váčků a technické vybavení . 

Škola pořádá lyžařské výcvi
kové kurzy pro žáky 2.–5. roční
ku i pro žáky druhého stupně. 
Výuku na svahu zajišťují naši 
kvalifikovaní instruktoři a uči
telé: Mgr. Mottl, Mgr. Staňko
vá, Mgr. Strouhalová, Mgr. On
droušková, Mgr. Sigmundová, 
Mgr. Kačurová a PaedDr. No
votňáková.

Vyučující anglického jazyka 
Mgr. Strouhalová vede třídní 
kolektivy v mezinárodním ko

respondenčním projektu Po
stcrossing v anglickém jazyce. 
V rámci výuky cizího jazyka 
organizuje i vícedenní poby
tové kurzy v Londýně. Mgr. Je
línková připravuje každoroč

ně poznávací zájezdy v rámci 
ČR i do zahraničí (např. Praha, 
Vídeň, Polsko, Slovensko).

Velkou motivací pro všech
ny žáky je „Žolíkový pro
gram“. Tento program vede 
děti ke slušnému chování 
po celý školní rok a odměnou 
pro ně je pěkný výlet, sportov
ní či kulturní vyžití. 

Naše škola se zapojila 
do Světového dne Autismu. 
Přiložená fotografie byla vy
hodnocena jako nejlepší 
ve střední Evropě.

evropské dotace
Proč si vybrat ZŠ Šitbořice

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola Šitbořice realizovala od 3. 1. 2011 do 30. 6. 2013 
v rámci programu „EU peníze školám“ projekt „Moderní škola“. Reali-
zací tohoto projektu získala škola celkem 944 230 Kč. Peníze byly vy-
užity na inovaci výchovně vzdělávacího procesu a modernizaci ško-
ly v rámci ICT. Realizací projektu škola získala 10 projektorů (z toho 4 
interaktivní) a 12 notebooků. Dále díky finanční podpoře zřizovatele 
získala škola moderní učebnu ICT a  tak mohou žáci v  plné míře 
využívat vytvořené digitální materiály.

V rámci projektu absolvovalo deset učitelů vzdělávání zaměřené 
na  rozvíjení funkční gramotnosti žáků s  uplatněním ICT. Např. zá-
stupci školy se účastnili dvoudenního semináře na téma „Digitální 
technologie ve výuce – praktické využití ve školách“ nebo „Angličti-
na na 1. st. s moderními technologiemi“. V souvislosti se zavedením 
interaktivních metod do výuky byli proškoleni všichni pedagogové 
pro práci s interaktivní technikou a tvorbu digitálních vyučovacích 
pomůcek. 

S podporou projektu vytvořili pedagogové přes devět set klasic-
kých a  digitálních učebních materiálů. Tyto pomůcky v  současné 
době obohacují a zatraktivňují vlastní výuku žáků na 1. i 2. stupni 
a mají za cíl aktivně zapojit žáky do výuky a rozvíjet zejména mate-
matickou, čtenářskou, jazykovou a informační gramotnost. Výukové 
materiály vytvořili učitelé školy – Mgr. Jelínková, Mgr. Sigmundová, 
Mgr. Guráňová, Mgr. Ondroušková, Mgr. Relichová, Mgr. Kačurová, 
Mgr.  Muchová, Mgr.  Strouhalová, Mgr.Pažická a  PaedDr.  Novotňá-

ková. Ukázky viz. přiložené fotografie. Další učební materiály můžete 
najít na www.zssitborice.webnode.cz/skola/eu.

 Dalším cílem projektu bylo posílení individualizace vzdělávání. 
Pro žáky to znamenalo rozdělení třídy na  dvě skupiny a  tím měl 
učitel více prostoru pro individuální práci s každým žákem. K půlení 
tříd jsme přistoupili v matematice a fyzice. Děti získávaly poznatky 
z oblasti matematiky a přírodních věd především tvořivou činností, 
prostřednictvím vlastního experimentování, pokusů nebo zážitko-

vých exkurzí. Posun v dovednostech žáků byl zřejmý ve školní práci 
a potvrdil se i ve výsledcích testů SCIO a ČŠI. 

Moderní technologie ve škole se z pozice motivačního využití do-
staly do přímé výuky a staly se nakonec přirozenou součástí. Došlo 
k  viditelnému posunu práce učitelů i  žáků v  oblasti ICT. Žáci plně 
využívají ICT při vlastním vzdělávání a  získané dovednosti mohou 
v budoucnu uplatnit na trhu práce.

Realizací projektu byli podpořeni všichni žáci a pedagogičtí pra-
covníci. Ve všech ročnících, od 1. po 9. třídu, došlo k modernizaci vý-
uky aktivním využíváním projektorů a pestré škály nově vytvořených 
učebních materiálů. Vyučující staví výuku na inovativních metodách 
s  individuálním přístupem k  dětem. ZŠ Šitbořice byla vždy aktivní 
a progresivně přijímala impulzy ke zkvalitnění výuky. Díky inovativní 
práci pedagogů získala škola realizací projektu potřebné materiální 
vybavení ICT a proměnila se v moderní školu, která je schopna napl-
nit požadavky současného školství.

Základní škola Šitbořice – „Moderní škola“


