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Naše škola má sídlo v nevelkém městě Úpice, které leží v údolí řeky Úpy v krkonošském 
podhůří. Školu navštěvuje celkem 42 žáků z blízkého okolí města Úpice. Jsme škola úplná a 
vzděláváme žáky s různým stupněm mentálního a tělesného postižení podle vlastních školních 
vzdělávacích programů vytvořených na základě RVP ZV s přílohou pro žáky s LMP a dle 
RVP ZŠS a pro žáky s autismem a kombinovanými vadami. Vzhledem k různorodosti a 
specifičnosti postižení našich žáků se snažíme výuku co nejvíce jednotlivcům přizpůsobit  a 
obohatit nabídkou inovativních prostředků.  
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod, forem práce a nástrojů docílit zlepšení 
stavu počátečního vzdělávání našich žáků. Zkvalitnění a zefektivnění výuky  je nyní možné 
dosahovat především díky možnostem zúčastnit se metodických vzdělávacích seminářů a 
školení  a absolvováním podpůrných kurzů. Učitelé nyní mohou vhodně doplnit výuku 
používáním  nových metodických pomůcek a digitálních učebních materiálů. Individualizací 
výuky prostřednictvím digitálních technologií byla rozšířena možnost poskytnout dětem 
s kombinovanými vadami nadstandardní péči při jejich vzdělávání v oblasti práce s počítačem 
– při těchto hodinách bylo možno pracovat se žáky s důsledným individuálním přístupem a 
byla tak možnost cíleně pracovat s různými výukovými programy pro žáky se zdravotním 
postižením a to za předpokladu, že zvládnou základní obsluhu počítače – práce s klávesnicí, 
s myší, vyhledávání v programech aj. Tento předpoklad byl naplněn právě díky 
individualizaci.  
Učitelé se postupně účastnili řady vzdělávacích akcí v oblasti čtenářské, přírodovědné, 
matematické i finanční gramotnosti. Vzhledem k tomu, že škola ve svém ŠVP nabízí i cizí 
jazyk, zaměřili jsme se také na zkvalitnění přípravy učitelů v oblasti jazyků formou 
dlouhodobějšího kurzu pro učitele angličtiny. 



 

Žáci byli podpořeni téměř rovnoměrně (na prvním i druhém stupni ZŠ praktické i speciální). 
Přínos projektu pro žáky vidíme hlavně v jejich nové motivaci k učení a práci - díky bohatší 
nabídce inovovaných učebních materiálů a nových metod a forem práce podporujeme chuť 
spolupracovat a učit se „nově“.  
Aktivně se na projektu podílelo také 6 učitelů – a to jak svoji účastí na vzdělávacích kurzech, 
tak zpracováváním digitálních učebních materiálů pro předměty čeština, angličtina,  prvouka, 
přírodopis, zeměpis, fyzika a v neposlední řadě také individualizací výuky prostřednictvím 
digitálních technologií v hodině ICT. 
Přínosem pro učitele byla zcela jistě i motivace odměnou za jejich nadstandardní práci, další 
motivací je možnost zkvalitnit vlastní výuku a nezanedbatelným přínosem bylo jistě i získání 
nových znalostí a dovedností, které budou moci učitelé využívat i po skončení projektu. 
Výsledkem projektu je tedy vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky prostřednictvím 
nových vzdělávací materiálů, vytvořených proškolenými pedagogy a možnost výuky pomocí 
moderní technologie. 
Projekt byl zpracován v souladu s našimi školními vzdělávacími programy a koresponduje 
s jejich výstupy. Projekt pomohl škole realizovat výuku moderním způsobem za pomoci 
moderních prostředků, na které bychom bez něj neměli potřebné finance. 
 
 
 
V Úpici 18.3. 2013                                      ……………………………………………. 
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