
Grant EU peníze školám – závěrečná zpráva 

     Od školního roku 2011-2012 se naše škola zapojila do grantu MŠMT, který 

organizuje MŠMT ve spolupráci s EU a s Evropským sociálním fondem v ČR 

EU peníze základním školám. Výsledkem grantu EU peníze školám je zavedení 

nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 

základních školách ZŠ, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se 

dlouhodobě ukazují jako problematické. 

 

      MŠMT stanovilo sedm vytipovaných témat: čtenářská a informační 

gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční 

gramotnost a inkluzivní vzdělávání. Zlepšení výuky v těchto oblastech bude 

dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou  

a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. 

Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat 

individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného 

přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta 

pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením 

programu primární prevence. Na jmenované aktivity je vyčleněna celková 

částka 4,5 mld. Kč, kterou mohly využít všechny základní školy v ČR, mimo 

území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může ZŠ požádat předložením 

projektové žádosti. Žádosti bylo možné předkládat v rámci průběžné výzvy na 

oblast 1.4. Výzva trvala až do vyčerpání celé částky, tj. 4,5 mld. Kč, nejdéle 

však do 20. prosince 2012. Částka připadající na jednu školu byla minimálně 

300 000,- Kč +počet žáků x4300,- Kč.  

 

     Naše škola se do tohoto programu zaregistrovala již v červnu 2011, kdy jsme 

podali žádost o grant ve výši 862 422,- Kč. Zapojili jsme se do následujících 

šablon klíčových aktivit: čtenářská gramotnost, cizí jazyky, ICT, matematika 

a přírodní vědy. Zaměřili jsme se především na inovaci výuky formou tvorby  

a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů a na 

pořízení technického zázemí pro výuku. Samozřejmě bylo součástí i další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Tímto jsme splnili první část pro získání 

grantu.  

 

     Na začátku října 2011 jsme přikročili k části druhé. V rámci tohoto grantu 

jsme si vytvořili vlastní projekt s názvem Moderní škola, jehož součástí je  

i využití operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Prostřednictvím tohoto programu vypsala naše škola během měsíce  

října  /7.- 17.10./  výběrové řízení na veřejnou zakázku: Výzva k podání nabídek 

na ICT vybavení. 18. října 2011 proběhlo otevírání obálek uchazečů o tuto 



zakázku, přičemž vítězným uchazečem se stala firma BOXED s.r.o., Praha 6, se 

kterou naše škola uzavřela smlouvu na dodání ICT techniky v celkové hodnotě 

420.000,- Kč. Během měsíce listopadu a prosince 2011 byl na naší škole 

nainstalován centrální server, 18 žákovských počítačů, jeden učitelský počítač 

 a dvě interaktivní tabule. Zároveň začali učitelé zpracovávat tzv. DUMy – 

digitální učební materiály. V první fázi jsme jich měli zpracovat 160, jež byly 

rozděleny do osmi dvacítkových sad. Na přípravě těchto materiálů se podílela 

většina vyučujících na naší škole. Tyto materiály byly odeslány ke konci měsíce 

února 2012 na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde začalo 

schvalovací řízení. Zároveň byly veřejně prezentovány na webových stránkách 

www.dumy.cz. Učitelé se také účastnili školení v rámci dalšího vzdělávání ve 

svém oboru. V měsíci březnu 2012 odeslala naše škola na ministerstvo i první 

monitorovací zprávu, která vyhodnocovala právě ukončené první období čerpání 

grantu. V červnu roku 2012 byla tato zpráva přijata bez připomínek a schválena. 

     Následovalo druhé období, ve kterém jsme vytvářeli další výukové materiály, 

a někteří učitelé se účastnili odborných školení. Toto období jsme znovu 

ukončili monitorovací zprávou na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, 

kterou jsme odeslali koncem září 2012. I druhá monitorovací zpráva byla přijata 

bez připomínek a schválena.  

     V měsíci únoru 2013 jsme úspěšně ukončili třetí fázi tohoto grantu, během 

níž se vytvářely další DUMy a učitelé se účastnili školení v rámci svých oborů. 

Odeslali jsme třetí monitorovací zprávu na ministerstvo, která byla také 

schválena bez připomínek.  

     V červnu 2013 jsme začali ukončovat čtvrté období projektu EU peníze do 

škol. Učitelé dokončili poslední sady DUM a odeslali je na tzv. úložiště ke 

schválení. Proběhlo poptávkové řízení na pořízení zbývající ICT techniky. Škola  

oslovila  v rámci poptávkového řízení čtyři firmy, dostala tři nabídky a na závěr 

vybrala vítěznou firmu – Boxed, s.r.o. Praha 6. Pořídili jsme nakonec pět 

interaktivních tabulí s příslušnými dataprojektory a počítači. Technika byla ve 

škole nainstalována do konce srpna 2013. Během měsíce září byla odeslána  

a bez připomínek schválena čtvrtá monitorovací zpráva. Tím byly ukončeny 

téměř poslední akce a povinnosti, které vyplývaly z čerpání tohoto grantu. 

     Během měsíce února roku 2014 byla odeslána poslední monitorovací zpráva, 

která shrnula výsledky celého projektu. Prvního cíle – zlepšení materiálního 

vybavení školy, především vybavení ICT technikou, bylo dosaženo. Pořídili 

jsme server a 19 počítačů do počítačové učebny, bylo nainstalováno  

7 interaktivních tabulí s příslušnými dataprojektory a počítači. Počítače  

a interaktivní tabule jsou plně využívány při výchovně vzdělávací práci žáků. 

Druhý cíl – další vzdělávání pedagogických pracovníků, byl také splněn. Učitelé 



se účastnili školení dle jednotlivých priorit – využití ICT techniky, čtenářská 

gramotnost, výuka cizích jazyků, matematika a přírodní vědy. Třetí cíl – inovace 

výuky byla plněna v oblasti inovace v ICT a inovace v přírodních vědách. 

Učitelé zpracovali dohromady 372 DUM v předmětech český jazyk a literatura, 

anglický jazyk, matematika, přírodopis, zeměpis, dějepis, chemie a prvouka. 

Závěrem můžeme konstatovat, že se nám podařilo úspěšně splnit všechny cíle  

a povinnosti vyplývající z grantu a tím přispět ke zlepšení podmínek pro 

vzdělávání na naší základní škole. 


