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UČÍME SE SPOLEČNĚ! 
CZ.1.07/1.2.29/01.0015 

 
Projekt Učíme se společně! je realizován od 1. 9. 2012 do 31. 3. 2015. Projekt je 
zaměřen na rozvoj inkluzivního vzdělávání. Výuka v inkluzivní škole se soustřeďuje na to, 
aby každé dítě využilo plně svůj potenciál a zároveň naučilo komunikovat a spolupracovat 
s ostatními. Odlišnost dětí je vnímána jako příležitost k rozvíjení respektu k sobě i 
druhým, k rozvíjení schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti.  
 
Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky celkovou částkou 3 948 989,98 Kč. 
 
Aktivity projektu jsou: 
• ŘEMESLNÁ DÍLNA – žáci budou vedeni k samostatné práci, která má praktický 

užitek. Žáci si vyberou nebo dostanou zadání výrobku, který je potřeba vyrobit pro 
školu nebo jiné žáky. Žáci musí vytvořit návrh, sestavit propočet ceny a napsat 
písemný projekt výrobku s popisem základní funkce.  

• ENVIRONMENTÁLNÍ DÍLNA – dílna je zaměřena na rozvoj postojů žáků 
v environmentální problematice, budou se snažit prohloubit svůj vztah k přírodě a 
její ochraně. Chceme, aby žáci pochopili důležitost přírody pro člověka a přijali 
odpovědnost za své chování vůči ní. Hlavní činností této dílny je aktivní práce na 
pozemku, jeho úprava a výsadba květin i zeleniny, správné využití kompostu. Žáci 
budou sami odpovídat za vysazené rostliny a jejich růst.   

• MODRÝ TÁBOR – pro žáky zapojené do projektu zorganizujeme v srpnu 2013 a 2014 
příškolní tábor, kde se budou děti věnovat rozvoji svých dovedností a schopností, 
budou se připravovat na nový školní rok formou zábavných a atraktivních činností. 

• MODRÁ PORADNA – poradna pro rodiče bude probíhat pravidelně jednou týdně, kdy 
budou mít možnost objednání schůzky s ředitelkou školy, případně externím 
odborníkem. 

• ROMSKÉ PLAMÍNKY – děti budou sestavovat každý rok brožuru rozhovorů a 
fotografií s Romy zaměstnanými na různých pracovních pozicích, rozhovory budou 
doplněny o obrázky žáků s tématem: Čím bych chtěl být. 

• ICT PRVKY na webu školy – na webových stránkách školy jsou aplikace k procvičování 
učiva na prvním stupni. 

• ODPOLEDNÍ NÁPRAVA V ZŠ A RANNÍ NÁPRAVA V MŠ – děti si mohou 
s pedagogy udělat DÚ nebo procvičit potřebnou dovednost, obě nápravy budou 
podpořeny technickým vybavením (interaktivní tabule, vzdělávací softwary). 

• ČASOSBĚRNÝ DOKUMENT – DENÍK ASISTENTA PEDAGOGA – vznikne metodika 
pedagogické pozice, která se v Česku teprve rozvíjí, ale my s ní ve škole máme bohaté 
zkušenosti. 
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• ZAHRANIČNÍ INSPIRACE INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – ze zahraničních 
materiálů se seznámíme s podmínkami a výstupy úspěšných vzdělávacích systémů. 

• SOCIOTERAPEUTICKÉ DÍLNY PRO RODIČE A ŽÁKY – jedná se o setkávání rodin 
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a nejen jich. Spolupracovat budeme 
s domovem na půli cesty Květná zahrada, kam budeme s rodiči jezdit vypomáhat 
s potřebnými pracemi kolem statku. 

• VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI ODBORNÍKY – 
pedagogové budou opět proškoleni v programu Respektovat a být respektován, 
v hodinách bude probíhat videotrénink interakcí a supervize, spolupracovat budeme 
se speciálním pedagogem a psychologem. 

 
Některé aktivity projektu probíhaly již v projektu Partnerství bez předsudků. 
Metodiky k těmto aktivitám najdete na webových stránkách školy, také je 
můžeme poskytnout v tištěné i elektronické podobě.  


