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V Bukovanech dne 27. 1. 2020

Projekt „Zůstaň s námi po škole“
Závěrečná zpráva o plnění projektu ke dni 27. 1. 2020.
Tento projekt probíhal dva a půl roku. Zájem dětí byl veliký. Stabilně do něj bylo zapojeno více než
20 dětí, což je 50 % žáků druhého stupně. Nárazově se do něj zapojovalo dalších cca 15 dětí, což je dalších
30 % žáků. Můžeme říci, že každý rok se tedy zapojovalo až 80 % žáků druhého stupně naší školy. Což je
bez nadsázky úctyhodné číslo.
Projekt byl zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky ohrožené předčasným
odchodem ze vzdělávání a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.
Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro kvalitnější podporu žáků v prostředí školy. Díky
realizaci klíčových aktivit projektu byl různým skupinám znevýhodněných žáků, tj. žákům ze
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, žákům se specifickými poruchami učení a
žákům ohroženým školním neúspěchem umožněno zapojit se do obsahově velmi odlišných aktivit, které jim
umožnily zažít pocit ,,úspěchu“, zvýšit jejich sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. Tímto došlo, alespoň si to
myslím, ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a dovedností.
Aktivit projektů bylo hodně. Série workshopů jako třeba umělecké (výtvarné, modelářské) či
pracovních činností. Dále kroužky vaření, robotiky a natáčení a tvorby videí. A také kroužky sportovních
her a stolního tenisu. Dále jsme absolvovali několik exkurzí. Například do kovárny ISŠTE nebo do jejich
dílen. Součástí projektu byly také akce pořádané partnerem projektu ISŠTE, jako například každoroční
sportovní setkání „Zamakáme a užijeme si to“ či „Přehlídka klipů“ (které školy v rámci projektu natočily).
Závěrem bych chtěl konstatovat, že celý projekt byl dobrovolný a účast dětí byla opravdu vysoká. A
hlavně: dětem se to celé velmi líbilo!
Poznámka: Koukněte na to, co jsme udělali na našem videokanále.
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