Projekt „Cesta k porozumění", výzva č. 56
Naše škola se ve školním roce 2015/2016 zapojila do výzvy č. 56, která je
zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového,
přírodovědného a technického vzdělávání včetně matematiky. Podpora umožní
příjemcům zavést do výuky metodu čtenářských dílen a zlepšit tak čtenářskou
gramotnost žáků a dále rozvoj jazykových a odborných kompetencí pedagogů.
Díky této výzvě chceme rozvíjet čtenářské dovednosti žáků 1. stupně a nakoupit
do knihovny cca 150 knižních titulů. Dále pojede 40 žáků naší školy na týdenní
jazykově-vzdělávací pobyt do Velké Británie a jeden pedagog na dva týdny na
jazykový vzdělávací pobyt do Anglie.
Další informace
Číslo výzvy:
Číslo a název Prioritní osy:
Číslo a název oblasti podpory:
Vyhlašovatel výzvy:
Registrační číslo:
Náklady projektu:

56
1 – Počáteční vzdělávání
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
MŠMT
204. CZ.1.07/1.1.00/56.2309
673.995 Kč

Informace o projektu viz:

http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvyipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1.html

Rozpočet projektu
Kód

Název nákladu

Jednotka Počet

01
01.01
01.02
01.03

Klíčové aktivity
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
Čtenářské dílny jako …
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

šablona
šablona 1,00
šablona 1,00
šablona 4,00

Cena kusu

Náklad celkem

Procent

63 519,00
56 756,00
138 430,00

673 995,00
63 519,00
56 756,00
553 720,00

100,00
9,42
8,42
82,15

Název zakázky – výběrové řízení
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a učitele ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice
 Část 1. Jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků a doprovod 4 učitelů ve Velké Británii.
 Část 2. Jazykový pobyt pro jednoho učitele ve Velké Británii

Kontaktní osoba ŘO OP VK MS kraj

Kemzová Ingrid, Mgr.
Vodička Radovan

234 814 424
234 814 355

V projektech je možné čerpat prostředky rovněž na mzdové výdaje zaměstnanců organizace/příjemce prostředků
v souladu s platnou legislativou např.
 na administraci projektu (jednotlivých šablon)/
 účetní projektu/projektový tým,
 suplování za pedagoga, který se účastní vzdělávání nebo jede jako pedagogický dozor na jazykově
vzdělávací pobyt s žáky

