Projekt „Vybavení učeben“
reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003691
je spolufinancován Evropskou unií
Tento projekt byl předložen v rámci 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,
INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL).
Předmětem projektu je modernizace a vybavení odborných učeben pro výuku cizích jazyků a
přírodních věd za využití moderních digitálních technologií. Dále došlo k zajištění bezbariérovosti
školy díky pořízení schodolezu a vybudováním bezbariérového WC. Výstupy projektu byly podpořeny
realizací zeleně v okolí školy.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodních věd spolu s podporou
digitálních technologií ve výuce na ZŠ Janovice. To bylo zajištěno skrze vybavení jazykové učebny a
učebny přírodních věd (a vznik odborného kabinetu) za pomoci moderního a digitálního vybavení
spolu se souvisejícími úpravami učeben pro zajištění kvalitního zázemí pro výuku.
Specifickými cíli projektu jsou:
 modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků a přírodních věd vč. zapojení nových výukových
metod,


zkvalitnění interaktivní výuky,



zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,



zvýšení zájmu o cizí jazyky, hlavně vyučovanou angličtinu a němčinu,



zvýšení zájmu o studium přírodních věd,



příprava žáků na studium na středních školách,



zkvalitnění přípravy žáků v oblasti cizích jazyků pro případné další studium na jazykových gym‐
náziích v České republice,



vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci upotřebí v každém typu uplatnění na trhu
práce,



zlepšení dovedností v práci s moderní digitální technologií,



zajištění bezbariérovosti,

 zušlechtění venkovního prostranství školy pomocí pořizované zeleně.
Díky projektu došlo k modernizaci dvou odborných učeben pomocí pořízení moderního vybavení a
relevantních úprav prostor, spolu s podporou zázemí pro pedagogy – odborného kabinetu přírodních
věd. Vybavení pořízené v rámci projektu zmodernizovalo výuku a žáky více motivuje ke studiu
přírodních věd a cizích jazyků. Navíc došlo ke zefektivní výuky pomocí moderních interaktivních
technologií a možnosti rozšířit výuku o moderní způsoby a metody. Dovednosti žáků v oblasti práce se
soudobými moderními technologiemi se též výrazně pozvednou, což žáci uplatní nejen na středních
školách, ale tyto odborné kompetence si mohou přenést i do budoucího pracovního života. Vznikl též
bezbariérový WC a byla pořízena zeleň.
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

