PO ŠKOLE DO ŠKOLY
CZ.1.07/1.1.32/02.0006

Výše přidělených finančních prostředků: 3 103 761,60 Kč
Doba trvání projektu: od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2014
Obsahem projektu Po škole do školy je realizace aktivit směřujících ke zvýšení kvality
počátečního vzdělávání a podpoře spolupráce mezi předkladatelem a žáky základních škol v
regionu Kladno. Klíčové aktivity jsou připraveny tak, aby upevnily a prohloubily vědomosti a
dovednosti cílové skupiny žáků, motivovaly je k dalšímu studiu, umožnily žákům ZŠ poznat
prostředí střední školy, formy výuky, a zvýšily jejich zájem o studium a napomohly ke
kvalitnější přípravě k přijímacím zkouškám a následně ke studiu na střední škole. Pro žáky
gymnázia Kladno jsou aktivity připraveny tak, aby motivovaly žáky a zvýšily jejich
konkurenceschopnost, prohloubily a upevnily vědomosti získané během studia.
Uskutečnění klíčových aktivit je podmíněno vznikem informačního centra, a to modernizací a
propojením školní knihovny a studovny. Vznik tohoto centra podpoří aktivity projektu a
umožní lepší přístup žákům školy k informacím.
Hlavním cílem projektu je zvýšit a inovovat kvalitu počátečního vzdělávání v návaznosti na specifické
cíle podporující osvojování si klíčových kompetencí žáků během implementace ŠVP do výuky
všeobecně vzdělávacích předmětů a rozvoj spolupráce základních a středních škol.
Mezi konkrétní cíle projektu patří:
• Modernizací a propojením školní knihovny a studovny se vytvoří informační centrum ve škole,
které významně zlepší podmínky přístupu žáků školy k informacím a bude základem pro
uskutečnění klíčových aktivit projektu pro žáky gymnázia, učitele a žáky ZŠ při akcích
organizovaných v rámci projektu.
• Uskutečněním klíčových aktivit (vedení prohlubujících seminářů, exkurzí s vyhodnocením a
zpracováním výstupů a organizací přípravných kurzů a cvičných přijímacích zkoušek) projektu
se rozšíří škála využívaných metod ve výuce i při organizaci volnočasových aktivit žáků
našeho gymnázia. Aktivity pomohou k rozvoji znalostí, schopností, dovedností a klíčových
kompetencí 500 podpořených žáků gymnázia.
• Novým produktem bude organizace přípravných kurzů a cvičných přijímacích zkoušek pro 40
žáků ZŠ z regionu.
• Nové nebo inovované produkty v rámci projektu jsou produkty věnované k prohlubování a
upevňování vědomostí a zvyšování zájmu o obory a budou prostředkem k předání poznatků
pro budoucí profilovou orientaci jednotlivých žáků.
• Přidanou hodnotou projektu je zlepšení podmínek, které významné ovlivní kvalitu procesu
učení, též prohloubení spolupráce se ZŠ. Věříme, že díky realizaci tohoto projektu zařadíme
naši školu k institucím disponující kvalitními a motivujícími podmínkami pro současné i
budoucí žáky.
• Nově vytvořené podmínky pro výuku budou samozřejmě využity i v péči pro nadané žáky.
• Projekt rozšíří žákům gymnázia informační zdroje ke studiu (internet, práce s literaturou atd.)

20. 4. 2013

Projektový tým

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

