
     
 
 
 
 
 

 
 

Tisková zpráva 
 

Projekty v ZŠ Lačnov 
 

Škola pro život 
Škole v Lačnově se podařilo uspět již s druhým evropským projektem. Od listopadu připojíme ke stávajícímu 
Partnerství bez předsudků ještě nový projekt Škola pro život. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na prvním 
stupni základní školy. Zdokonalíme netradiční metody výuky - projektové týdny, daltonské pátky, výuku dramatické a 
etické výchovy,  manuální činnosti, připravíme metodické a výukové materiály - metodické publikace, výukové 
prezentace, pracovní listy. 
Projekt je určen pro žáky ZŠ Svitavy-Lačnov, kterým přinese zatraktivnění výuky, snazší porozumění probíranému 
učivu, rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj manuálních dovedností žáků a posílení spolupráce školy se sociálními 
partnery. 
S pomocí projektu Škola pro život budeme: 

- zvyšovat atraktivitu probíraného učiva a motivaci žáků k učení prostřednictvím využití multimediální a 
výpočetní techniky  

- inovovat metody projektové výuky ve vyučování, dosáhneme tak většího provázání výuky s praxí 
- rozvíjet kompetence žáků prostřednictvím zavedení dramatické a etické výchovy do výuky 
- nabízet náměty pro projektovou výuku a výuku etické a dramatické výchovy na základních školách 

v Pardubickém kraji prostřednictvím volně dostupných metodických materiálů. 
- rozvíjet představu žáků o budoucím uplatnění na trhu práce 

Výše finanční podpory přesahuje tři miliony korun. Projekt potrvá do 30. června2012. 
 

 

Finanční gramotnost 
V naší škole se díky projektu z evropských fondů Partnerství bez předsudků již na prvním stupni věnujeme finanční 
gramotnosti. Jeden den v měsíci se v rámci dílny Peníze v rodině děti rozdělí do několika rodin. Máma a táta začínají se 
základním vzděláním, jednoduchým zaměstnáním a minimálním platem. Z něj musí zaplatit nájem, inkaso, jídlo a různé 
(škola, lékař, odpad,..). Rodině zbudou prostředky, o kterých rozhoduje. V obchodech mohou nakupovat pamlsky pro 
děti, oblečení, ti, kteří ušetřili, auta či domy. Každé zboží je znázorněno kartou. Ty si rodiny ukládají do svých portfolií. 
Vedou si rodinný peněžní deník, který je provází celým školním rokem. Rozpor reálných částek za nákupy a omezených 
matematických dovedností žáků na prvním stupni jsme vyřešili převodem na eura. Převádět eura na koruny v peněžních 
denících tak umí s pomocí kalkulačky i některé nejmladší děti. Rodiče si mohou zvýšit kvalifikaci, pokud v pracovních 
listech odpoví na otázky a splní úkoly týkající se daného povolání. Dostanou pak samozřejmě vyšší plat a mohou se 
zamýšlet nad půjčkou na větší dům. 
U každé sbližující aktivity musíme být připraveni reagovat na otevřené reakce dětí. Při Penězích v rodině jsme třeba 
odpovídali na otázky, kdy dostane rodina výživné nebo kdo zaplatí jejich půjčku, když na splátky nemají. Na druhou 
stranu někteří rodiče ušetřili a přesvědčili svoje děti, že peníze neutratí celé, ale rozdělí se s dětmi z rodin, kterým už 
prostředky nezbyly.  
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