Zpráva o realizaci projektu RENOVABIS (2016 – 2017)

Tři pilíře jako základ dobré školy
V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity školy:
1) duchovní obnovy a formační pobyty pro žáky a učitele
V adventní a postní době se uskutečnily duchovní obnovy tříd a učitelů. Z dotace byl hrazen
pronájem prostor kláštera františkánů, ve kterých některé obnovy probíhaly. V době od 15. 6. do
18. 6. 2017 proběhl formační pobyt učitelů v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří. Z dotace byl
hrazen pronájem prostor pro přednášky a částečně cestovní náklady (ubytování 21 učitelů).

2) vzdělávací programy rozšiřující a prohlubující výstupy ŠVP
V průběhu školního roku 2016/2017 bylo ve třídách prvního stupně realizováno několik hudebně
vzdělávacích pořadů, které vedl Ondřej Tichý z Občanského spolku Potichounku. Z dotace bylo
hrazeno 8 pořadů pro celkem 194 žáků, které se konaly ve druhém pololetí školního roku.

3) jazykové programy pro žáky s rodilými mluvčími AJ, FJ, NJ
V rámci výuky cizích jazyků na druhém stupni byly realizovány dlouhodobé programy s rodilými
mluvčími. Z dotace byly hrazeny náklady na pravidelná konverzační cvičení v německém jazyce
pro jazykové skupiny různé znalostní úrovně, která vedla za účasti vyučujících němčiny rodilá
mluvčí Katja Zenker, a částečně personální náklady na rodilé mluvčí Benoit Beuzon, Chloé
Rébéna, Marion Roman Hauduroy, kteří vedli konverzační cvičení ve francouzském jazyce.

4) motivační program školy
Ve školním roce 2016/2017 byl zahájen motivační program školy, jehož prostřednictvím jsou
oceňováni žáci, kteří mají výborný prospěch, dosahují vynikajících výsledků v soutěžích nebo
svými skutky přispívají k dobrému jménu školy. Z dotace byly hrazeny poukázky na nákup knih
v knihkupectvích Dobrovský, Neoluxor a Ostrov dle vlastního výběru, které dostali ocenění žáci
jako jednu z možných odměn k vysvědčení na konci školního roku.

5) preventivní programy pro třídy
V průběhu školního roku 2016/2017 bylo ve třídách druhého stupně realizováno několik
preventivních programů, které vedli zkušení lektoři Vladimír Vácha a Marie Nováková. Tyto
programy byly hrazeny z jiných zdrojů. V květnu se uskutečnil preventivní program na posílení
třídního kolektivu šesté třídy, který vedla psycholožka Lenka Marušková. Z dotace byly hrazeny
náklady na lektorské vedení tohoto programu.

