Projekt „Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků„
CZ.1.07/1.1.00/46.0001
Rada města Moravský Krumlov na své schůzi dne 17.12.2013 schválila zapojení města
Moravský Krumlov jako obce s rozšířenou působností do projektu v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK).
Městu Moravský Krumlov bylo doručeno Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu
z OP VK ze dne 13.6.2014.
Základní ukazatele:
realizace projektu: od 1.5.2014 do 30.6.2015
příjemce: Město Moravský Krumlov
financování:
celkové způsobilé výdaje:
8 161 842,77 Kč
- prostředky Evropského sociálního fondu 6 937 566,35 Kč
- prostředky národního spolufinancování 1 224 276,42 Kč

85 %
15 %

Zapojené základní školy:
Do projektu se zapojilo 14 základních škol ze správního obvodu obce s rozšířenou působností
Moravský Krumlov z celkového počtu 17 ZŠ (neúčastní se ZŠ Lesonice, ZŠ Tavíkovice, ZŠ
Trstěnice).
ZŠ Mor. Krumlov, Ivančická
ZŠ Mor. Krumlov, nám. Klášterní
ZŠ Miroslav
ZŠ Olbramovice
ZŠ Vémyslice
ZŠ+MŠ Bohutice
ZŠ+MŠ Dolní Dubňany
ZŠ Hostěradice
ZŠ+MŠ Jezeřany-Maršovice
ZŠ Jiřice u Miroslavi
ZŠ+MŠ Rybníky
ZŠ+MŠ Skalice
ZŠ+MŠ Suchohrdly u Miroslavi
ZŠ+MŠ Vedrovice
Projekt byl zpracován ve spolupráce s jednotlivými zapojenými školami, vychází z jejich
potřeb.
Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality ve vzdělávání. V současné době stoupá počet
žáků ohrožených školním neúspěchem, je nutné zlepšit vzájemnou spolupráce mezi školami
navzájem a rovněž mezi školami a jejich zřizovateli.

Příčina školního neúspěchu žáků se projevuje zejména v oblasti nedostatku materiální
podpory a individuálního přístupu k žákům.
Lektoři – pedagogičtí pracovníci v zapojených školách budou zajišťovat kroužky zaměřené na
podporu jazykové, čtenářské, matematické gramotnosti a pro celkový osobnostní růst žáků.
Budou mít k dispozici didaktickou literaturu. Rovněž budou probíhat konzultační hodiny pro
individuální spolupráci s žáky a spolupráci rodičů se školou.
Předpokládá se zapojení asistentů pedagoga, přínosem projektu bude činnost školního
psychologa působícího na školách.
Začlenění žáci budou mít možnost při výuce využívat tablety (80), čtečky elektronických knih
(50) a didaktické pomůcky a materiály.
Projekt počítá s podporou vzdělávání pedagogických pracovníků, za tím účelem budou
organizovány odborné semináře zaměřené na komunikační dovednost, finanční gramotnost a
strategické řízení.
V rámci projektu budou organizovány vzájemné kulaté stoly, společná setkání škol zaměřená
na vzájemnou spolupráci, informovanost, výměnu zkušeností v oblasti prevence předcházení
školnímu neúspěchu, společná setkání škol a zřizovatelů pro možnost výměny zkušeností.
Výstupem projektu bude rovněž vypracování lokální strategie v oblasti vzdělávání základních
škol pro jednotný postup v oblasti práce s žáky ohroženými školním neúspěchem a pro rozvoj
vzdělávací politiky regionu.
Bude vytvořen webový portál pro zveřejňování jednotlivých metodických podkladů pro
cílovou skupinu, podkladů z kroužků, konzultačních hodin, podkladů od psychologa a
školních asistentů.

Cílová skupina
Min. 324 žáků ohrožených školním neúspěchem
- u 5 úplných ZŠ – min. 4 žáci ze třídy……………..280 žáků
- u 9 malotřídních ZŠ – min. 2 žáci ze třídy……….. 44 žáků
42 lektorů – celkem 608 hodin kroužků, konzultací měsíčně
16 školních asistentů – celkem 6 pracovních úvazků
1 školní psycholog
284 pedagogických pracovníků podpořených v oblasti dalšího vzdělávání (semináře)

Kontakt na realizační tým:
PhDr. Milada Pelajová, manažerka projektu
e-mail: milada.pelajova@seznam.cz
tel. 733 724 029

