
Probíhající grantové projekty ve školním roce 2021-2022 

1. Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II) 

Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim je zapojena do projektu Implementace Krajského 

akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora 

polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol 

rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře 

polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky 

zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí 

aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou 

společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v 

rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 

Příjemce: Pardubický kraj 

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč 

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023 

Partneři projektu: 

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje 

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s. 

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:  

1. Řízení projektu, 

2. Podpora polytechnického vzdělávání, 

3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,  

4. Rozvoj kariérového poradenství, 

5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, 

6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, 

7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol. 

 

 

 



2. Grant z OPVVV – Šablony III. bude probíhat od 1.9.2021 do 30.6.2023. Jedná se o 

Extrakurikulární rozvojové aktivity žáků a personální podporu kariérového poradce ZŠ 

Třemošnice.  

3. Projekt partnerství s NIDV „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ – koučink 

, mentoring , služby odborných poradců, kurz pro vedení školy, kurz zaměřený podle 

konkrétní potřeby školy v oblasti předmětové, diagnostické atd. , oblast zaměřená na 

praktické informace z inkluzívního vzdělávání, kurz managementu. 

4. Ovoce a zelenina do škol - cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol. 

5. Evropský program - Mléko do škol - v rámci tohoto projektu nabízíme dětem zlevněné 

mléčné výrobky.  

 

Probíhající grantové projekty ve školním roce 2020-2021 

1.Probíhá grant z OPVVV – Šablony II., který probíhá od 1.9.2019 do 31.8.2021. Konkrétně se 

jedná o tyto šablony: Školní karierový poradce, Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené 

na inkluzi, Čtenářský klub, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Projektový 

den ve škole, Projektový den mimo školu. 

2. Dalším projektem, který naše škola získala, byl grant týkající se financování dopravy žáků 

3. a 4. ročníku naší školy na povinnou plaveckou výuku, která probíhá ve školním roce 2020 – 

2021. 

3. Projekt partnerství s NIDV „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ – koučink 

, mentoring , služby odborných poradců, kurz pro vedení školy, kurz zaměřený podle 

konkrétní potřeby školy v oblasti předmětové, diagnostické atd. , oblast zaměřená na 

praktické informace z inkluzívního vzdělávání, kurz managementu na příští 3 roky. 

4. Spolupráce se SOŠ a SOU Třemošnice – 2 projekty pro žáky a učitele z ESF: 

a)Krajský akční plán zvyšování matematické a čtenářské gramotnosti – byly vytvořeny 

mezipředmětové kabinety zástupců středních a základních škol, které se podílejí na tvorbě 

sborníku výukových podkladů a hodnocení existujících výukových materiálů pro gramotnosti. 

Cílem je sdílet vzájemně informace pro usnadnění přechodu žáků ZŠ na SŠ. 

b)Projektové dny a kroužky – cílem projektových dnů a kroužků je sdílení zkušeností a 

příkladů dobré praxe mezi pedagogy střední školy a ZŠ. Tím dochází ke zvýšení kompetencí 

pedagogů v oblasti polytechniky a tím i systematickému rozvoji dovedností žáků ZŠ v této 

oblasti (kroužky v kovo dílně, v truhlářské dílně a programování). 

 

 



Probíhající grantové projekty ve školním roce 2019-2020 

1. Spolupráce se SOŠ a SOU Třemošnice – 2 projekty pro žáky a učitele z ESF: 

a)Krajský akční plán zvyšování matematické a čtenářské gramotnosti – vytvoří se 

mezipředmětové kabinety zástupců středních a základních škol, které se budou podílet na 

tvorbě sborníku výukových podkladů a hodnocení existujících výukových materiálů pro 

gramotnosti. Cílem je sdílet vzájemně informace pro usnadnění přechodu žáků ZŠ na SŠ. 

b)Projektové dny a kroužky – cílem projektových dnů a kroužků je sdílení zkušeností a 

příkladů dobré praxe mezi pedagogy střední školy a ZŠ. Tím dojde ke zvýšení kompetencí 

pedagogů v oblasti polytechniky a tím i systematickému rozvoji dovedností žáků ZŠ v této 

oblasti (kroužky v kovo dílně, v truhlářské dílně a programování)....Více.  

2. Projekt s názvem „Zahrada smyslů“. Projekt je zaměřen na vybudování přírodní zahrady 

orientované na jednotlivé lidské smysly. Tato zahrada bude zbudována v areálu ZŠ 

Třemošnice. V rámci jednotlivých částí bude zahrada využívána pro výuku s cílem podpořit 

environmentální výchovu, vzdělání a osvětu žáků. Realizace projektu umožní dětem rozvíjet 

z oblasti živé i neživé přírody atraktivní a zážitkovou formou a rovněž napomůže budování 

jejich kladného vztahu k životnímu prostředí. Projekt bude realizován do 31.8.2020. 

3. Dále probíhá grant z OPVVV – Šablony II. Tento projekt je realizován od 1.9.2019 do 

31.8.2021. Konkrétně se jedná o tyto šablony: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

zaměřené na inkluzi, Čtenářský kub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem, Projektový den ve škole, Projektový den mimo školu, Školní karierový poradce 

– personální podpora ZŠ.  

4. Projekt partnerství s NIDV „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ – koučink 

, mentoring , služby odborných poradců, kurz pro vedení školy, kurz zaměřený podle 

konkrétní potřeby školy v oblasti předmětové, diagnostické atd. , oblast zaměřená na 

praktické informace z inkluzívního vzdělávání, kurz managementu. 

5. Projekt - Ovoce a zelenina do škol - cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol. 

6. Evropský program - Mléko do škol - v rámci tohoto projektu nabízíme dětem zlevněné 

mléčné výrobky. 

7. Dopravní výchova – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém 

kraji.  

8. Podpora aktivit přírodovědného kroužku, grant Pardubického kraje. 

9. Dalším projektem, který naše škola získala, je grant týkající se financování dopravy žáků 3. 

a 4. ročníku naší školy na povinnou plaveckou výuku, která bude probíhat ve školním roce 

2019 – 2020.  

 



Probíhající grantové projekty ve školním roce 2018-2019 

1. Spolupráce se SOŠ a SOU Třemošnice – 2 projekty pro žáky a učitele z ESF: 

a)Krajský akční plán zvyšování matematické a čtenářské gramotnosti – vytvoří se 

mezipředmětové kabinety zástupců středních a základních škol, které se budou podílet na 

tvorbě sborníku výukových podkladů a hodnocení existujících výukových materiálů pro 

gramotnosti. Cílem je sdílet vzájemně informace pro usnadnění přechodu žáků ZŠ na SŠ. 

b)Projektové dny a kroužky – cílem projektových dnů a kroužků je sdílení zkušeností a 

příkladů dobré praxe mezi pedagogy střední školy a ZŠ. Tím dojde ke zvýšení kompetencí 

pedagogů v oblasti polytechniky a tím i systematickému rozvoji dovedností žáků ZŠ v této 

oblasti (kroužky v kovo dílně, v truhlářské dílně a programování)....Více.  

2. Projekt s názvem „Zahrada smyslů“. Projekt je zaměřen na vybudování přírodní zahrady 

orientované na jednotlivé lidské smysly. Tato zahrada bude zbudována v areálu ZŠ 

Třemošnice. V rámci jednotlivých částí bude zahrada využívána pro výuku s cílem podpořit 

environmentální výchovu, vzdělání a osvětu žáků. Realizace projektu umožní dětem rozvíjet 

z oblasti živé i neživé přírody atraktivní a zážitkovou formou a rovněž napomůže budování 

jejich kladného vztahu k životnímu prostředí. Projekt bude realizován do 31.8.2020. 

3. Dále probíhá grant z OPVVV – Šablony. Tento projekt je realizován od 1.9.2017 do 

31.8.2019. Konkrétně se jedná o tyto šablony: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

zaměřené na inkluzi, Čtenářský kub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro 

žáky ZŠ a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. 

4. Projekt partnerství s NIDV „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ – koučink 

, mentoring , služby odborných poradců, kurz pro vedení školy, kurz zaměřený podle 

konkrétní potřeby školy v oblasti předmětové, diagnostické atd. , oblast zaměřená na 

praktické informace z inkluzívního vzdělávání, kurz managementu. 

5. Projekt - Ovoce a zelenina do škol - cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol. 

6. Evropský program - Mléko do škol - v rámci tohoto projektu nabízíme dětem zlevněné 

mléčné výrobky. 

 

 

 

 

 

 

 



Probíhající grantové projekty ve školním roce 2017-2018 

1. Dále byl podán a přijat grant z OPVVV – Šablony. Tento projekt je realizován od 1.9.2017 

do 31.8.2019. Konkrétně se jedná o tyto šablony: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

zaměřené na inkluzi, Čtenářský kub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro 

žáky ZŠ a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. 

2. Dalším projektem, který naše škola získala je grant týkající se financování dopravy žáků 3. 

a 4. ročníku naší školy na povinnou plaveckou výuku, která bude probíhat ve školním roce 

2017 – 2018.  

3. Spolupráce se SOŠ a SOU Třemošnice – 2 projekty pro žáky a učitele z ESF: 

a)Krajský akční plán zvyšování matematické a čtenářské gramotnosti – vytvoří se 

mezipředmětové kabinety zástupců středních a základních škol, které se budou podílet na 

tvorbě sborníku výukových podkladů a hodnocení existujících výukových materiálů pro 

gramotnosti. Cílem je sdílet vzájemně informace pro usnadnění přechodu žáků ZŠ na SŠ. 

b)Projektové dny a kroužky – cílem projektových dnů a kroužků je sdílení zkušeností a 

příkladů dobré praxe mezi pedagogy střední školy a ZŠ. Tím dojde ke zvýšení kompetencí 

pedagogů v oblasti polytechniky a tím i systematickému rozvoji dovedností žáků ZŠ v této 

oblasti (kroužky v kovo dílně, v truhlářské dílně a programování).  

4. Projekt partnerství s NIDV „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ – koučink 

, mentoring , služby odborných poradců, kurz pro vedení školy, kurz zaměřený podle 

konkrétní potřeby školy v oblasti předmětové, diagnostické atd. , oblast zaměřená na 

praktické informace z inkluzívního vzdělávání, kurz managementu. 

5. Projekt - Ovoce a zelenina do škol - cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol. 

6. Evropský program - Mléko do škol - v rámci tohoto projektu nabízíme dětem zlevněné 

mléčné výrobky. 

 


