Akce: Realizace projektu „Moderními výukovými metodami ke
zdokonalování a modernizaci základního vzdělávání“

Základní škola v Chlumci nad Cidlinou uspěla s žádostí v operačním programu ROP
NUTS II Severovýchod – Rozvoj městských a venkovských oblastí – Rozvoj měst. Projekt
s názvem „Moderními výukovými metodami ke zdokonalování a modernizaci základního
vzdělávání“ má za cíl zkvalitnit počáteční vzdělávání pomocí moderních forem výuky.
Celkové způsobilé náklady projektu činí 8 788 513,90 Kč, ze kterých bude pořízeno nové
vybavení školy.
Projekt řeší modernizaci vzdělávání na naší základní škole s ohledem na současné
trendy vizualizace výuky a zavádění nových komunikačních nástrojů při vyučování.
Konkrétně se jedná o kompletní vybavení učebny zeměpisu a odborné učebny výrobněřemeslných činností. Zmodernizujeme a doplníme chybějící vybavení učebny hudební
výchovy, dvou jazykových učeben a odborné učebny výtvarné výchovy. Projekt se dotkne
vybavení devíti kmenových tříd I. stupně moderními počítači. Ve třech učebnách I. stupně
bude nainstalovaná interaktivní tabule. V pěti kmenových učebnách II. stupně budou k výuce
k dispozici žákům i učitelům též počítače. V těchto prostorách školy nebude problém při
výuce používat nové výukové programy.
Naše škola patří mezi velké školy regionu. Jsme jedinou základní školou ve městě
a zároveň jsme spádovou školou pro žáky z okolních obcí. V odpoledních hodinách škola
nabízí své prostory dalším zájemcům. Realizace projektu tak významně přispěje ke zvýšení
kvality vzdělávání obyvatel v regionu.
Manažerem projektu je Mgr. Jana Bernartová, koordinátorem projektu je Rostislav
Zeman, odborným poradcem projektu je Mgr. Vladimír Pacák a ekonomem projektu Pavlína
Suchánková. Realizace projektu přináší mnoho práce navíc. Každý se musíme učit novým
věcem.
Již na jaře příštího roku se budou moci naši žáci i veřejnost seznámit s tím, co se
v naší škole změnilo využitím finančních prostředků z projektu s podporou EU.
Všechny změny ve škole se uskutečňují se souhlasem zastupitelstva města. Jsme rádi,
že mládež v Chlumci nad Cidlinou má „zelenou“. Zřizovatel školy se bude podílet na této
modernizaci 7,5% z celkové částky. Tak naše krásná historická budova školy, které bylo 110
let, bude patřit k nejlépe vybaveným školám regionu.
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