
„Spole�n� a kvalitn�“ na ZŠ Tyršova 

Spole�n� a kvalitn� r. �. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 – to je název projektu, který za�íná 

realizovat od 1. b�ezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát� pod Radhošt�m. Projekt byl 
schválen v rámci výzvy EU peníze školám v oblasti 1.4 Zlepšení podmínek pro vzd�lávání na 
základních školách Opera�ního programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost a podpo�en 
�ástkou 2 998 251 K�. Doba jeho trvání je 30 m�síc�. 

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzd�lávání na základních školách, jejichž smyslem 
je podpo�it rozvoj oblastí, které se dlouhodob� ukazují jako problematické v celostátním 
m��ítku. Rozvoj vzd�lávání v t�chto oblastech je v souladu se strategií naší školy 
korespondující s cíli ŠVP a obsaženou v Koncepci rozvoje školy. Podporou sedmi 
vytipovaných témat a koncentrací finan�ních prost�edk� na n� by m�lo dojít ke zkvalitn�ní 
vzd�lávání v následujících oblastech:  

• �tená�ská a informa�ní gramotnost  
• cizí jazyky  
• využívání ICT  
• matematika  
• p�írodní v�dy  
• finan�ní gramotnost  
• inkluzivní vzd�lávání  

Zlepšení, zkvalitn�ní a zatraktivn�ní výuky v t�chto oblastech bude dosaženo metodickým 
vzd�láváním pedagogických pracovník�, tvorbou a následným používáním nových 
metodických pom�cek a u�ebních materiál� (pracovní listy, p�íru�ky, testy, zajímavé úlohy, 
digitální p�ípravy a prezentace na interaktivní tabuli, interaktivní cvi�ení, PC testy aj.). 
Snížení výskytu rizikového chování u žák� školy a podpory rovného p�ístupu ke vzd�lávání 
bude v projektu podpo�eno zapojením školního psychologa a zavedením speciálních 
program� primární prevence do t�íd.  

Díky ší�i a komplexnímu pojetí celého projektu budou do výstup� a klí�ových aktivit zapojeni 
žáci všech ro�ník� a tém�� všichni u�itelé školy.  

Z rozpo�tu projektu bude po�ízeno nové vybavení školy po�íta�ovou, projek�ní, interaktivní a 
kancelá�skou technikou, budou zakoupeny výukové programy, u�ební materiál a r�zné 
pom�cky. Dojde k modernizaci školního serveru, rozší�ení po�íta�ové sít�, zajišt�ní 
spolehlivosti provozu po�íta�ové sít�, zabezpe�ení internetu ve výuce. 

V��íme, že spole�nými silami dosáhneme dalšího zvýšení úrovn� poskytovaného vzd�lávání 
nejen po dobu realizace projektu, ale i v letech následných. 

Zde�ka Murasová 



Seznam vytvo�ených vzd�lávacích materiál� a digitálních u�ebních materiál�
z jednotlivých vzd�lávacích oblastí v rámci projektu Spole�n� a kvalitn�
reg. �. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 

I. �TENÁ�SKÁ A INFORMA�NÍ GRAMOTNOST
I/2  1. sada �J 1. ro�ník 

2. sada �J, PRV 2. ro�ník 

II. CIZÍ JAZYKY
II/2  1. sada AJ 1. ro�ník 

2. sada AJ 2. ro�ník 

III. VYUŽITÍ ICT
III/2 - A 1. sada PRV 1. ro�ník 

2. sada �J 1. ro�ník 
3. sada M 1. ro�ník 

III/2 - B 1. sada PRV 2. ro�ník 
2. sada �J 2. ro�ník 
3. sada M 2. ro�ník 

III/2 - C 1. sada PRV 2. ro�ník 
2. sada �J 2. ro�ník 
3. sada M 2. ro�ník 

III/2 - D 1. sada Projektové dny 1. ro�ník 
2. sada Projektové dny 2. ro�ník 
3. sada Projektové dny 3. ro�ník 

III/2 - E 1. sada �J - SLOH 1. ro�ník 
2. sada �J - SLOH 2. ro�ník 
3. sada �J – dramat. 

výchova 
1. a 2. ro�ník 
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III/2 - G 1. sada PRV, P�, VL 3. a 5. ro�ník 
2. sada P�, VL 4. a 5. ro�ník 
3. sada P�, VL 4. a 5. ro�ník 
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III/2 - J 1. sada OV 6. - 8. ro�ník 
2. sada OV 8. – 9. ro�ník 
3. sada P� – laborator. práce 6. – 9. ro�ník 

III/2 - K 1. sada F 7. ro�ník 
2. sada CH 9. ro�ník 
3. sada M 6. – 9. ro�ník 
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III/2 - O 1. sada M 7. – 8. ro�ník 
2. sada F 6. ro�ník 
3. sada M - písemné práce 3. – 5. ro�ník 

���������� �������� 5��������*����#���#� !���"���������

�������� ���5��������*����� ��������������

�������� ���5��������*����� "���������

V. P�ÍRODNÍ V�DY
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Vzd�lávací materiály a digitální u�ební materiály je možné získat na vyžádání 
na t�chto kontaktech: reditel@zstyrfren.cz nebo zastupcityrsovka@centrum.cz



„Společně a kvalitně“ na ZŠ Tyršova – ukončení projektu 

Společně a kvalitně r. č. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 – to je název projektu, který po 30 měsících 
realizace skončil 31. 8. 2013 na ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Projekt byl 
schválen v rámci výzvy EU peníze školám v oblasti 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a podpořen 
částkou 2 998 251 Kč.  

K vyhodnocení naplnění cílů a dosažených výstupů projektu se v úterý 22. 10. 2013 konala na 
ZŠ Tyršova závěrečná konference, které se zúčastnily na čtyři desítky pedagogů a pozvaných 
hostů z řad vedení města a zástupců místních i okolních škol. 

Po úvodním kulturním vystoupení pěveckého sboru Švitorky si vzala úvodní slovo ředitelka 
školy a současně hlavní manažer projektu Zdeňka Murasová. Seznámila účastníky konference 
s povinnými výstupy projektu (1176 nově vzniklých vzdělávacích materiálů do výuky, 16 
podpořených tříd v rámci programu primární prevence, zaměstnání školního psychologa po 
dobu dvou školních let, 58 osvědčení o absolvování vzdělávání pedagogických pracovníků) a 
výdaji projektu na straně druhé. Z rozpočtu této projektové akce bylo do školy pořízeno 7 sad 
projekční techniky, 28 notebooků pro přípravu učitelů do výuky, 4 interaktivní tabule, nová 
počítačová učebna, tablety, fotoaparáty, kamery, tiskárny, učebnice, kopírka a další 
kancelářský materiál. Díky šíři a komplexnímu pojetí celého projektu byli do výstupů a 
klíčových aktivit zapojeni žáci všech ročníků a všichni učitelé školy.  
Po dalším hudebním vstupu, tentokráte sólistů, následovala prezentační ukázka nově 
vzniklých vzdělávacích materiálů jednotlivými koordinátory, kteří po dobu projektu práci 
samotných pedagogů řídili, výsledky třídili a dokumentovali.  
Na společnou část prezentace projektu volně navázala diskuse s výměnou zkušeností a 
postřehů jednotlivých účastníků, příjemně doprovázená připraveným pohoštěním, o které se 
postarala školní jídelna. 
 
Věříme, že se nám společnými silami podařilo dosáhnout dalšího zvýšení úrovně 
poskytovaného vzdělávání a budeme se snažit o jeho udržení i v letech následných. 
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