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Souhrnná informace o realizaci projektu

I. Kariérní poradenství a podpore výuky v technických oblastech

Bylo vytvořeno poradenské centrum na škole, které zajistilo žákům kvalitní kariérové poradenství. Po zřízení 

vlastního centra byl vytvořen též pracovní pozice Školní psycholog se zaměřením na poradenství při vstupu na trh 

práce. Jeho hlavním úkolem bylo postupné a soustavné poskytování informací žákům, přiměřených jejich vývojové 

úrovni, i potřebných informací rodičům o hlavních typech a druzích středních škol a systematická poradenská a 

konzultační pomoc při postupném vytváření a ujasňování osobních představ o dalším studiu a budoucím povolání, při

konfrontaci těchto představ s potřebami společnosti, při posuzování a hodnocení vlastních předpokladů pro další 

studium a přípravu na povolání a dále konzultační pomoc v průběhu bezprostředního rozhodování žáků o volbě 

dalšího studia na konci docházky do základní školy. Pomáhalo studentům pochopit jejich motivaci a hodnoty a 

porozumět tomu, jak by mohli prospět společnosti. Poskytovalo jim znalosti z oblasti trhu práce; dovednosti 

potřebné k volbě školního a odborného vzdělání, životní dráhy a zaměstnání. Žáci mají dále díky vzniku webové sekce

věnované kariérnímu poradenství a výběru povolání možnost sami si aktivně vyhledávat informace k profesní 

orientaci ve svém volném čase. 

Pozice kariérového poradce, resp. psychologa se zaměřením na poradenství při vstupu na trh práce bylo zajišťovalo 
konkrétně:

- individuální kariérové poradenství (se zvláštním důrazem na technické obory) + podporu žáků ohrožených, 
předčasným opuštěním systému vzdělávání, podporu žáků sociálně znevýhodněným (cizinci se špatnou jazykovou 
výbavou. Žáci se sociálně slabých rodin) 

- byly organizovány exkurz do  výrobních podniků pro žáky 8. a 9. Ročníků- továrna Jihokov ČB a firma Pöttinger 
vyrábějící zemědělské stroje



- organizace exkurzí do vybraných technicky zaměřených středních škol pro žáky 8. a 9. ročníků (Střední školu 
automobilní v ČB, Elektrotechnickou školu v Hluboké  n.Vlt., SOU a SOŠ Písek, SPŠ a SOŠ Strakonice, 2X výstavu 
Vzdělání a řemeslo v ČB, Střední odborné učiliště Blatná, Střední odborné učiliště Vimperk)

- by veden kroužek technických dovedností, který se prezentoval výstavou jednotlivých výrobků

II. V rámci klíčové aktivity bylo vytvořeno a pořízeno:

1) Pozice Školního psychologa se zaměřením na poradenství při vstupu na trh práce

2) Vytvoření a správa webové sekce se zaměřením na problematiku kariérového poradenství pro žáky 8. a 9. tříd

3) Organizace exkurzí do regionálních průmyslových podniků a návštěva technických učilišť a odborně zaměřených 
středních škol (celkem 10 exkurzí)

4) Odborná literatura byla použita v práci se žáky v rámci kariérního poradenství a výběru povolání

Test obecných schopností - Pauline Smithová a Chris Whetton, Test profesních zájmů(B-I-T II), M. Irle, W. Allehoff, 
Test kognitivních schopností- TKS, R.L.Thorndike, E. Hagen aj. Vonkomer, Obrázkový test profesionální orientace

5) Nářadí na technický workshop a na následné dovybavení dílen školy

Nářadí na dřevo

Sada pilek (12 ks), Sada rašplí (12 ks), Sada dlát (5 ks), Metr skládací (12 ks), Sada vrtáků na dřevo (5 ks, 
Bruska/leštička, Lupénková pilka 

Nářadí na kov

Sada pilníků (12ks) , Kladívka (12 ks) , Sada kleští (12 ks)  , Sada šroubováků (12 ks) , Pilové listy na kov (100 ks) , Sada 
vrtáků na kov (5) , Nůžky na plech (12 ks), Závitová souprava , Sada mini vrtáků (2ks) 

Nářadí na elektro

Trafo pájka 100W (5ks) , Pájka s regul. zdrojem , Vrtačka aku , Bruska na vrtáky a dláta , Hobby vrtačka (pl. spoje) , 
Sada kleští pro elektro , Lepení za horka (2ks), odsávačka cínu (5ks)

II. Podpora výuky v oblasti BIOLOGIE

Klíčová aktivita byla zaměřena na posílení a zkvalitnění výuky v přírodovědné oblasti na škole. Cílem bylo, aby cestou 
praktické výuky došlo ke zvýšení motivace žáků pro další vzdělávání v těchto oborech a ovlivnění jejich budoucího 



výběru střední školy (resp. povolání). Aktivita byla určena pro zájemce z řad všech žáků a jejím prostřednictvím došlo 
k prohloubení a zatraktivnění výuky v přírodovědných předmětech a zejména k založení Biologického semináře. 

Pedagogové během trvání projektu vytvořili a ověřili 30 inovativních výukových materiálů - pracovních listů pro 
Biologický seminář.  Důraz při tvorbě materiálů byl zejména na využití praktické výuky realizované na školním 
pozemku nebo v okolí školy. Seminář byl rozdělen na 2 skupiny dle ročníku účastnících se žáků, každá ze skupin měla 
časovou dotaci průměrně 1 hodinu týdně. Biologický seminář navštěvovalo 28 žáků.

Nedílnou součástí klíčové aktivity podporující praktickou a názornou výuku byla rovněž několikadenní exkurze 
účastníků semináře v CHKO Třeboňsko. Byla využita rovněž uzavřené smluvní spolupráce s CHKO a NP Šumava.

Projekt Vítání jara na Šumavě. Deváté ročníky si připravily program (pracovní listy, prezentace, besedy, soutěže) 
pro žáky z prvního stupně.

1) Vytvoření vzdělávacích materiálů

Mzdy metodika - celkem 30 pracovních listů - délka přípravy 1 pracovního listu 5 hodin + 1hodina evaluace 

Grafická úprava a tisk pracovních listů - každý list ve 30ti výtiscích

 

2) Výuka Biologického semináře



Mzda Pedagogického pracovníka. Celkem 300 hodin po celou dobu trvání projektu

 

3) Exkurze do CHKO Třeboňsko

Doprava žáků na exkurzi a v jejím průběhu. Ubytování žáků na exkurzi (4 noci, 40 žáků) Mzda vedoucího výjezdu - 

celkem 60 hodin 

4) Další náklady

Fotoaparát – zrcadlovka, makroobjektiv k fotoaparátu, barevná multifunkční tiskárna, Zoner photo studio – 

multilicence

Jednotlivé zařízení a software se používalo na realizaci projektu, pořizování výukového materiálu.

III. Podpora výuky GEOLOGIE

Klíčová aktivita byla zaměřena na posílení a zkvalitnění výuky v přírodovědné oblasti na škole. Cílem bylo, aby cestou 

praktické výuky došlo ke zvýšení motivace žáků pro další vzdělávání v těchto oborech a ovlivnění jejich budoucího 

výběru střední školy (resp. povolání). Aktivita byla určena pro zájemce z řad všech žáků a jejím prostřednictvím došlo 

k prohloubení a zatraktivnění výuky v přírodovědných předmětech a zejména k založení Geologického semináře. V 

rámci projektu byla přímo na školním pozemku vybudována školní geologická expozice - geopark, který umožní 

venkovní praktickou výuku souvisejících předmětů. 

Geopark pro žáky výrazně zatraktivnil výuku v dané oblasti a byly na něj navázány další aktivity žáků, jako např. 

laboratorní práce, zhotovení informační tabule s geologickou tematikou, vytvoření popisků jednotlivých exponátů, 

vytvoření fotografické dokumentace a další práce s ní či vznik informačního letáku. 

Pro vybudování geoparku a jeho vybavení exponáty byl využit horninový materiál z geologicky bohatého širšího okolí 

Volar. Na vystavených exponátech byly naleštěny plošky 10x10 cm.



Pedagogové během trvání projektu vytvořili a ověřili 30 inovativních výukových materiálů - pracovních listů pro 

Geologický seminář.  Důraz při tvorbě materiálů byl zejména na využití praktické výuky realizované na školním 

pozemku nebo v okolí školy. Seminář byl rozdělen na 2 skupiny dle ročníku účastnících se žáků, každá ze skupin měla 

časovou dotaci průměrně 

1 hodinu týdně. Geologický seminář navštěvovalo 8 žáků.

Pro praktickou výuku ve venkovním prostředí byl vedle geoparku samotného využívána rovněž pro tento účel nově 

zřízená venkovní altán. Altán byl v době příznivého počasí využívána i pro další vzdělávací aktivity v rámci projektu.

Nedílnou součástí klíčové aktivity byla rovněž exkurze účastníků semináře v Geoparku Mariánské Lázně. Exkurze 

měla vedle vzdělávacího účelu mj. přínosná i tím, že zde žáci, kteří se výrazně podíleli na koncepci geoparku ZŠ 

Volary, dostali příležitost načerpat potřebnou inspiraci.

1) Vytvoření vzdělávacích materiálů

Mzdy metodika celkem 30 pracovních listů - délka přípravy 1 pracovního listu 5 hodin + 1hodina evaluace, grafická 
úprava a tisk pracovních listů. Každý list ve 30ti výtiscích

2) Výuka Geologického semináře

Mzda Pedagogického pracovníka. Celkem 200 hodin po celou dobu trvání projektu.

3) Exkurze do Geoparku Mariánské Lázně

Doprava žáků na exkurzi a v jejím průběhu. Mzda vedoucího výjezdu - celkem 60 hodin

IV. Podpora výuky v oblasti anglického jazyka

Klíčová aktivita byla zaměřená zejména na podporu výuky anglického jazyka. V ZŠ Volary již delší dobu úspěšně 
funguje kroužek anglického jazyka zaměřený na přípravu žáků na zahraniční zkoušky. V této záležitosti rovněž ZŠ 
spolupracuje s Britským centrem v Českých Budějovicích. Tato klíčová aktivita měla za cíl dále prohlubovat a 
posilovat výuku anglického jazyka na škole. V rámci této aktivity bylo vytvořeno a následně ověřeno 20 pracovních 
listů určených žákům 1. i 2. stupně.

Pro posílení motivace žáků vybrat si anglický jazyk bylo v rámci této aktivity na škole zřízen Seminář anglického 
jazyka, který byl veden zahraničním lektorem - rodilým mluvčím. Pro získání prvního bezprostředního kontaktu a 



zkušenostmi se zahraničními studenty navázala dále škola na svoje aktivity v oblasti e-twinningu.  E-twinning lze 
charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých evropských zemí realizují vzdělávací aktivitu na 
dálku, prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Na speciálně vytvořeném webovém portálu jsou 
školám k dispozici technologické nástroje pro spolupráci škol; zde se školy mohou do aktivity eTwinning jednoduše 
zapojit, zaregistrovat se, hledat si partnerské školy v databázi; učitelé a žáci se zde mohli virtuálně setkávat, 
spolupracovat - realizovat projekty na dálku. ZŠ je již do e-twinningu aktivně zapojena, nové notebooky s webovými 
kamerami a mikrofony ji však umožnila posunout tuto aktivitu, která byla dosud omezena pouze na písemnou 
komunikaci mezi žáky, podstatně dál. Za dobu trvání projektu byly navázány dvě spolupráce jedna s Norskou a druhá 
s polskou školou. 

 

Další nedílnou součástí klíčové aktivity byl týdenní anglický tábor, který proběhl o prázdninách ihned po ukončení 
školního roku. Tábor byl zastřešován  zahraničním lektorem a zájemci z řad žáků si díky němu procvičí angličtinu v 
běžných situacích celodenního (celotýdenního) života.



1) Anglický tábor

Doprava žáků na tábor, ubytování žáků na táboře - 25 osob/6 nocí, mzda pedagogického dozoru - celkem 112 hodin 

2) Podpora e-twinningu

Nákup notebooků s webovými kamerami (15 ks), nákup sluchátek s mikrofonem (20 ks) 

1. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

- Vznikly výukové materiály (pracovní listy) pro 3 nové předměty:

a) Biologie 30 pracovních listů 

b) geologie 30 pracovních listů

c) anglický jazyk 20 pracovních listů

Všechny materiály se budou nadále využívat v jednotlivých předmětech

- Semináře pro zájemce v daném oboru:

a) Biologický seminář 

Seminář jsme nabízeli  přednostně dětem z 5. – 7. tříd.  Kupodivu zájem převýšil  naše možnosti  kapacity
kroužku, a tak jsme se následně rozhodli  rozdělit  přihlášené děti do dvou skupinek a vzhledem k zájmu
starších dětí jsme vytvořili ještě třetí skupinu. 

Činnost jsme zaměřili na okolní přírodu a podle přírodních podmínek jsme program připravovali. Využívali
jsme  přírodnin  podle  sezóny  a  okolních  podmínek.  K jejich  pozorování  jsme  se  snažili  využít  veškeré
vybavení  školního kabinetu mikroskopy počínaje  a přesýpacími  síty  konče.  Děti  se tak  v průběhu trvání
semináře  seznámily  s různými  skupinami  bezobratlých  živočichů  a  jejich  životním  prostředím,  učily  se
poznávat druhy dřevin z okolí školy, zkoumaly podmínky na místních rašeliništích. Program byl doplňován
hrami a soutěžemi. Děti byly z většiny aktivit opravdu nadšené a naučily se spoustu nových věcí a technik.
Zároveň si opakovaly a prohlubovaly poznatky získané při hodinách přírodopisu. 



Myslím, že seminář bohatě naplnil smysl, pro který byl založen. Hlavně vzbudil zájem dětí o přírodu, což
dokládá i  fakt,  že  se  mě dodnes  děti  ptají,  jestli  se  budou schůzky  opakovat  a  kdy  zase  pojedeme na
podobný pobyt, který jsme zažili v Třeboni.

b) Geologický seminář

Cílem geologického semináře bylo zapojit žáky do budování geologické expozice Horniny Volarska a vytvořit 
zájem o často ve školách opomíjený přírodovědný obor – geologii. Seminář byl v začátku zaměřen za žáky 7. 
a  8.ročníku, aby setrvávali ve škole do ukončení projektu. Během projektu byly pořádány exkurze do 
geologických parků a expozic ( Mariánské Lázně , Stožec aj.), vycházky  v širším okolí Volar za účelem 
vyhledávání výchozů hornin předem vybraných v geologické mapě.  Účastníci semináře se seznamovali 
s původem, složením či využitím nacházených hornin. Učili se je rozeznávat podle typických znaků. Dále se 
učili vyhledávat informace na různých webových stránkách a pak je využívali při realizaci školní geologické 
expozice. Velmi pozitivní je, že dva účastníci se začali věnovat sbírání „kamenů“ a projevili aktivní zájem o 
četbu popularizační literatury s geologickou tématikou.

c) Anglický seminář

Projekt anglický seminář s rodilým mluvčím probíhal na ZŠ Volary jeden a půl roku. Během realizace tohoto 
projektu jsem pracovala se malými skupinkami, ve kterých bylo většinou šest žáků. Právě nízký počet dětí ve
skupině považuji za největší přínos pro zúčastněné žáky, kteří díky tomu museli neustále věnovat pozornost 
dění v třídě. Jednotlivé hodiny jsem se snažila orientovat na nejběžnější životní situace a činnosti a úkolem 
žáků bylo řešit problémy, zjišťovat informace, předávat informace a poslouchat, co jim druzí sdělují. Hlavní 
důraz jsem kladla na aktivní komunikaci s ostatními a na potřebnou slovní zásobu. Gramatice jsme se 
věnovali, jen pokud to bylo nezbytně nutné pro splnění úkolu. Další oblastí, které jsme se museli často 
věnovat, byla správná výslovnost. Mnohé aktivity byly cílené na to, aby si žáci neustálým opakováním 
určitých vazeb a otázek tyto formy zautomatizovali a lépe zapamatovali.

Obecně mohu říci, že jsme se v těchto hodinách angličtiny mohli věnovat věcem, na které se v běžných 
hodinách nedostane, ať už z důvodů časových nebo kvůli velkým rozdílů v úrovni znalostí žáků v běžných 
třídách. Vzhledem k nízkému počtu žáků jsem mohla sledovat všechny žáky a opravovat chyby, kterých se 
dopouštěli.

Domnívám se, že většina žáků se na tyto hodiny těšila, neboť v rámci zadaných úkolů mohli používat 
angličtinu poměrně volně a mohli v praxi využívat znalosti, které získali v běžných hodinách. 



Dále vznikla sekce na webu školy věnovaná kariérnímu poradenství a výběru povolání, která se bude nadále 
aktualizovat a používat v občanské, rodinné výchově a v předmětu volba povolání, dále s ní bude pracovat i naše 
psycholožka při pomoci výběru povolání našim žákům. 

Další  produkty projektu byly vytvořeny:

Geopark – vznikla pomůcka pro geologii v 5. a 9. ročníku, dále tento prostor budou využívat učitelé a vychovatelé 
k výuce  a odpočinkových činnostech 

2. Dva produkty s komponentou ICT:

Vznikly 2 nové inovativní produkty s komponentou ICT – jeden interaktivní výuka v oblasti Microsoft office a druhý 
Grafika na základní škole, oba inovativní materiály budou využívány při výuce informatiky v 5. -9. ročnících

3. Čtyři produkty s komponentou ŽP:

1) Biologický seminář (včetně 30 pracovních  listů)

2) Geologický seminář (včetně 30 pracovních listů)

3)  „Vítání jara na Šumavě, projektový den pro první stupeň, který vytvořili žáci devátých tříd

4) 10 pracovních listů s tematikou geologických vycházek a leták pro 10 vycházek do okolí Volar 

4. Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb

Do projektu byly prostřednictvím přípravy studijních materiálů a výuky zapojeni 4 stávající pedagogové školy a 
prostřednictvím vedení exkurzí a dozoru na anglickém táboře 5 pedagogů.

Dále byly do projektu zapojeny následující pozice:

- Školní psycholog se zaměřením na poradenství při vstupu na trh práce,
- Správce webové sekce kariérního poradenství
- zahraniční lektor
Celkem se tedy jedná o 12 osob.



5. Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání, celkem-dětí, žáků

Postupné se aktivně zapojili všichni žáci Základní školy Volary. Počet podpořených žáků je 265 dívek a 258 chlapců. 
Většina žáků bylo do projektu zapojena několikrát, číslo zapojení bylo ještě větší, můžeme konstatovat, že všichni 
žáci Základní školy Volary byli tímto projektem podpořeni.

Cílová hodnota indikátoru 530 byla překročena.

C) HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
Projekt byl zaměřen na všechny členy cílových skupin stejně, bez ohledu na jejich pohlaví, věk, národnost, etnikum, 

rasu, zdravotní hendikep. Projekt se snažil zábavnou formou podpořit rozvoj praktických schopností a dovedností 

jednotlivých žáků s ohledem na jejich předpoklady a zájmy. Dále pak nabídnout žákům zábavnější a méně 

stereotypní formu výuky, a tím zvýšil jejich motivaci k učení. Projekt dále nabízel žákům možnost získat informace o 

zaměstnavatelích technického zaměření v regionu a prohloubil vědomosti žáků k problematice volby povolání a volby

střední školy. Z tohoto hlediska lze vazbu projektu k tématice rovných příležitostí vnímat jednoznačně pozitivně. Jeho

realizace a veškeré aktivity s ním spojené neměly negativní dopad na nějakou skupinu obyvatelstva a neporušovali 

tudíž principy rovných příležitostí. Z dlouhodobého hlediska jej v této souvislosti lze vnímat pozitivně projekt byl 

zaměřen na všechny členy cílových skupin stejně, bez ohledu na jejich pohlaví, věk, národnost, etnikum, rasu, 

zdravotní hendikep. Projekt se snažil zábavnou formou podpořit rozvoj praktických schopností a dovedností 

jednotlivých žáků s ohledem na jejich předpoklady a zájmy. Dále pak nabídl žákům zábavnější a méně stereotypní 

formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Projekt dále nabízel žákům možnost získat informace o 

zaměstnavatelích technického zaměření v regionu a prohloubit vědomosti žáků k problematice volby povolání a 

volby střední školy. Z tohoto hlediska lze vazbu projektu k tématice rovných příležitostí vnímat jednoznačně 

pozitivně. Jeho realizace a veškeré aktivity s ním spojené neměly negativní dopad na nějakou skupinu obyvatelstva a 

neporušovaly tudíž principy rovných příležitostí. Z dlouhodobého hlediska jej v této souvislosti lze vnímat pozitivně.

Projekt podporoval základní cíle udržitelného rozvoje. Zajišťoval podnětné prostředí pro formální a neformální učení 

žáků ZŠ, zajištění jejich potřebných kompetencí ve vztahu k udržitelnému rozvoji (např. pocitu zodpovědnosti, návyku

k pravidelnosti). Dalším cílem bylo žáky základního vzdělávání vybavit takovými kompetencemi, které jim umožní 

realizovat zásady udržitelného rozvoje v praktickém životě, tj. propojení sociálních, ekonomických, 

environmentálních hledisek, rozvoj kompetencí (znalosti, dovednosti, postoje) pro demokratické rozhodování. 

Projekt přispěl k posílení sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje tím, že se pokusil zvýšit odbornou a 



technickou vzdělanost cílových skupin, čímž se zlepšila možnost v blízké budoucnosti jejich uplatnitelnosti na trhu 

práce. Tím se snížili i veřejné sociální výdaje na podporu nezaměstnaných a dojde ke snížení výskytu sociálně 

patologických jevů ve společnosti. Vůči třetímu hlavnímu cíli a to je účinná ochrana životního prostředí a šetrné 

využívání přírodních zdrojů, měl projekt nezpochybnitelně pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. Cílem bylo zvýšení 

odborných a technických znalostí žáků, čímž projekt přispívá k růstu vzdělanostní společnosti (do budoucna se 

předpokládá u těchto osob chování podporující ochranu přírody a šetrné využívání přírodních zdrojů). Projekt měl 

pozitivní dopad na udržitelný rozvoj.

D) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Proběhla ve dvou kolech při první veřejné zakázce se přihlásil na výzvu pouze jeden zájemce a nabídl cenu plnění 287
452,05 bez DPH, což je o 39 518,05 více než byla předpokládaná cena. Rozhodnutí o ukončení bylo dne 26.11.2013
Byla proto zrušena a vypsána další zakázka, na kterou se přihlásily tři firmy a vítězná firma nabídla 218 900,-- Kč bez 
DPH, což je 264 869,- Kč
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro výuku na ZŠ Volary, 1 X fotoaparát, 1 x objektiv,  1 x 
multifunkční tiskárna, 15 x notebook, 15 sluchátek s mikrofonem,1 x grafický software. Do výběrového řízení je také 
zařazena dodávka ICT vybavení pro řízení projektu a to: 1 x fotoaparát, 1 x objektiv,  1 x multifunkční tiskárna, 1 x 
notebook, 1 x flashdisk, 1 x externí disk.

E) PUBLICITA
Logo projektu na dokumentech, označení budovy logem a názvem projektu, označení kanceláře hlavního manažera 
projektu logem a názvem projektu.
Internetové stránky projektu http://zsvolary.cz
Článek v Listech Prachaticka, televizní vysílání kabelové televize 
Pravidelné informace o realizaci a výstupech projektu pro žáky a pedagogy - www.zsvolary.cz/foto1501.htm
V rámci projektu byly nakoupeny propagační předměty:

1. Kovová propisovací tužka 100 Ks  bude používána pro všechny zaměstnance a pro případné návštěvy základní
školy

2. Nástěnné hodiny 30 ks budou pověšeny v každé učebně na základní škole
3. USB, 4GB 25 ks dostanou učitelé
4. Obal na iPady 20 ks budou mít všichni učitelé, kteří mají v zápůjčce iPady

Všechny předměty budou osazeny logem OPVK a názvem projektu

http://zsvolary.cz/


F) ZÁVĚR
Projekt „ Modernizace a zkvalitnění výuky na ZŠ Volary“ započal 1. září 2013 a byl ukončen 31.12.,2014. Během 
projektu bylo podpořeno 523 žáků 12 dospělých (poskytovatelů služeb) naší školy. Naše základní škola má v cca 400 
dětí, některé byly podpořeny několikrát. Můžeme konstatovat, že všichni žáci naší školy v průběhu školních roků 
2012-13 a 2013-14 se zúčastnili některé z aktivit, které byly v rámci projektu pořádány. Tento projekt pomohl 

1. materiálně vybavit naší základní školu (ICT technika, geopark, venkovní přístřešek)

2. připravit výukový materiál pro biologii, geologii, anglický jazyk a informatiku

3. vytvořit materiály pro projekty v oblasti biologie a geologie

4. vytvořil webový portál pro kariérní poradenství 

5. nastartovat zájem o oblast biologie, geologie, a anglického jazyka (žáci mají zájem o pokračování kroužků, které 
byly vytvořeny v rámci projektu. 

Celkový přínos projektu bylo zvýšení kompetencí žáků i dospělých ve všech vzdělávacích oblastech. Podpořili jsme 
žáky v přírodovědných, jazykových, technických a informačních technologiích. Materiálně jsme vybavili základní 
školu. Na tuto oblast bychom těžko nacházeli finanční prostředky z rozpočtu školy. Žáci se zdarma podívali do 
středních škol, technických projektů. Zdarma se zúčastnili exkurzí a anglického tábora. Pro žáky ze sociálně slabých 
rodin to byly první zkušenosti. Projekt měl pro naši Základní školu ve Volarech historický význam.

Ve Volarech dne 26.2.2015

Mgr. Petr Horálek, hlavní manažer projektu  


