
Projekt Vzdělávání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice 
 

Již od září 2019 realizuje Základní škola a mateřská škola Nová Bystřice projekt Vzdělávání 
na ZŠ a MŠ Nová Bystřice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015429, podpořený v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento program je podporován z fondu 
Evropských strukturálních a investičních fondů. 
Základní škola si vybrala šablony: doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 
projektové dny ve škole, vzdělávání pedagogických pracovníků DVPPP v rozsahu 8 hodin – 
osobnostně sociální rozvoj a vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ. 
Pedagogický sbor se ve dnech 8. února a 9. dubna 2020 zúčastnil jednodenních 
akreditovaných seminářů, které proběhly přímo na naší základní škole. Seminář zajišťovala 
společnost Společně k bezpečí a vedla je zkušená lektorka v oblasti školského práva Mgr. 
Michaela Veselá. Tématy školení byly: 1. Kázeň a klima školy, 2. Prevence ve škole - co 
dělat, když… Novou zkušeností byl dubnový seminář, který měl díky přijatým mimořádným 
opatřením a uzavření školy podobu on-line živého přenosu (na dálku). Školení obsahovala 
odborný výklad pro učitele: co kdo chce a co kdo může, jak využít potenciálu členů skupiny, jak 
eliminovat škůdce a posílit prorůstové faktory. Debatovalo se nejen o způsobech a možnostech při 
hodnocení chování žáků, o udělování kázeňských opatření, ale na programu bylo i vyložení 
důležitých životních postojů, např. svoboda – odpovědnost – solidarita. Prostřednictvím těchto 
seminářů si učitelé shrnuli základní pojmy ze školského zákona, přijatých vyhlášek a interních 
opatření, které jsou základním pilířem pro náš školní řád a pravidla ve třídě. Ze zpětné vazby 
jasně vyplynulo, že tyto semináře byly pro všechny učitele i vychovatelky školní družiny 
velmi přínosné a smysluplné.  
Realizací tohoto dvouletého projektu vytváří škola prostor pro podporu žáků nad rámec běžné 
výuky. Šablona 2.II/18 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, do které se 
zapojilo několik učitelů základní školy, má i v tomto školním roce kladný ohlas mezi žáky, 
pedagogy i rodiči. Cílem aktivity je usnadnit přechod žáků na vyšší stupeň vzdělání, podpořit 
žáky v získávání lepších vědomostí a dovedností, pomáhat jim ve zvládání učiva a 
spolupracovat na individuálních vzdělávacích potřebách nejen dětí s přiznanými podpůrnými 
opatřeními.  
Projekty jsou dnes neodmyslitelnými aktivitami školy. Jejich podoba je pestrá. Z OP VVV  II 
z šablony Projektový den ve škole vyplývají jasná kritéria, o která se opírá spolupráce 
pozvaného odborníka a učitele. Ti společně připravují a poté realizují ročníkový jednodenní 
projekt, chystají interaktivní úkoly pro žáky, kteří touto cestou získávají nové vědomosti  
a rozšiřují své dovednosti.  
Žáci 1. A a 1. B  si v projektovém dni „Den s pohádkou“ upřesnili pojem pohádka, rozdíl 
mezi klasickou a moderní pohádkou. Ve dvojicích sestavovali obrázkovou osnovu pohádky. 
Získali praktické zkušenosti z půjčování knih v knihovně. Jejich akce proběhla 19. 11. 2019. 
Připravily ji paní učitelky Švecová Kateřina a Bendová Petra s paní Musilovou v Městské 
knihovně Nová Bystřice. 
Další projektový den čekal na žáky 3. ročníku. Paní učitelka Píchová Martina s paní Miluší 
Malinovou, knihovnicí a kronikářkou Nové Bystřice, ho pojmenovaly „Pátráme po historii 
Nové Bystřice.“ Stanoveným cílem bylo seznámit žáky s historickými událostmi  
a osobnostmi města, uvědomit si rozdíly života lidí v minulosti a současnosti, pochopit rozdíl 
mezi historickou pravdou a pověstí. Po prohlídce historických objektů následovala beseda  
v městské knihovně o osobnostech Novobystřicka. Na závěr žáci plnili předem připravené 
úkoly. Tato zpětná vazba ukázala, že téma žáky v mladším školním věku zaujalo.  
Dne 13. 11. 2019 proběhl projektový den s názvem Prakticky na SOŠ a SOU J. Hradec. 
Zúčastnili se ho žáci třídy 9. B. Celým dnem žáky provázel ředitel této školy, Mgr. Karel 
Chalupa. Žáci měli možnost seznámit se s jednotlivými nabízenými obory SOŠ a SOU 



Jindřichův Hradec a umějí si dnes konkrétně představit, co je náplní studia. Mohli si také 
vyzkoušet testy přijímacích zkoušek a viděli, jak vypadají všechna pracoviště této školy. 
Prohlédli si budovu SOŠ Jáchymova, budovu SOU Klaudiusova a halu odborného výcviku, 
na jednotlivých pracovištích potom odborné učebny, dílny, cvičnou kuchyni, tělocvičnu  
s ukázkou modelového kolejiště, jazykovou učebnu, školní jídelnu. Projektový den se vydařil 
a každý si odnesl plno zážitků a zkušeností pro své budoucí studium i praktický život. 
Více informací o realizaci tohoto projektu, včetně fotodokumentace, můžete nalézt na 
webových stránkách ZŠ a MŠ Nová Bystřice. 

 
Připravily: J. Rykrová – ZŘŠ, M. Hauserová – ŘŠ 
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