Žijeme projektem
Škola s místem pro všechny
Již od 1. 7. 2012 je naše škola zapojena spolu s dalšími 8 základními školami Moravskoslezského
kraje do velkého projektu Škola s místem pro všechny, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0017.
Realizátorem projektu je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace. Projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků zejména se sociokulturním znevýhodněním a
vytvořit pro ně motivující prostředí ke vzdělávání. Speciální pedagogové proto v přímé práci s dětmi
co nejvíce uplatňují praktické metody a činnosti. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny tak, aby děti
ukončily základní vzdělávání v co možno nejvyšších třídách a byly připraveny ke studiu vhodného
učebního oboru na střední škole.

Projektové dny a workshopy s rodiči
Mezi tradiční akce patří projektové dny zaměřené na volbu povolání, kdy se žáci seznamovali
s jednotlivými profesemi např. kuchař, cukrářka, obuvník , floristka nebo instalatér. Vztah
k profesím získávají žáci mnohem snadněji , pokud si mohou pod přímým dohledem vyzkoušet
některé odborné práce –ozdobit dort, přilepit podrážku, vytvořit ikebanu nebo opravit netěsnící
kohoutek.
Na projektové dny navazují exkurze do podniků v Moravskoslezském kraji. Nejraději děti jezdí za
vůní a sladkými výrobky do Marlenky ve Frýdku –Místku nebo sledovat moderní provoz výroby
automobilů HUNDAY v Tošanovicích. Výjezdy na exkurze do podniků jsou umožněny i imobilním
chlapcům a dívkám na vozíku, a to bezbariérovými autobusy.
Žádná škola se neobejde bez dobré spolupráce s rodinou, proto jsou několikrát do roka uspořádány
workshopy s rodiči. Zaměřili jsme se na navázání vztahů zejména s rodiči dětí přípravné třídy, kteří
v rámci kulturního a společenského rozvoje spolu se svými dětmi , učitelkou a asistentkou
pedagoga navštěvují divadelní představení v Městském domě kultury Karviná.
V projektu se však nezapomnělo ani na další vzdělávání všech pedagogických pracovníků např.
s tématikou práce s třídním kolektivem, efektivní komunikaci a nebo Tandem –spolupráce
s asistentem pedagoga.

Doučování a zájmové kroužky
Rodiče velmi oceňují nabídku doučování žáků, které z jakýchkoliv důvodů neprospívají nebo
přechodně nezvládají učivo. Naopak děti si pochvalují především možnost zapojit se do dvou
zájmových kroužků, a to taneční a dramatický, neboť zde dostanou příležitost uplatnit své přirozené
nadání a talent.

Příprava na společný festival na výstavišti Černá louka Ostrava
V současné době se naše děti spolu s dětmi dalších partnerských základních škol zapojených do
projektu Škola s místem pro všechny připravují na velkolepý festival, na kterém mohou rodiče,
hosté a zástupci zřizovatelů jednotlivých škol shlédnout především taneční , hudební a dramatické
vystoupení .
Pečlivě nacvičujeme svá kulturní čísla, zkoušíme taneční kroje a využíváme kulisy, které jsme
z projektu obdrželi. Dne 11. června 2014 budou mít naše děti příležitost nejen ukázat, co umí, ale
také si najít nové přátele a společně si užít příjemnou atmosféru.
Mgr. Marie Filipcová, koordinátorka projektu Škola s místem pro všechny
SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná

Exkurze do Marlenky - Frýdek Místek patří k nejoblíbenějším aktivitám

Projektový den Volba povolání – budu léčit malé děti

Workshop s rodiči v přípravné třídě

