
Základní škola a Mateřská škola 
Životice u Nového Jičína, 

příspěvková organizace





• Jsme neúplná dvoutřídní základní škola s pěti 
ročníky prvního stupně. Základní vzdělání 
poskytujeme přibližně 23 žákům.



• Projekt je financován z Operačního programu 
vzdělávání pro konkurence schopnost, prioritní 
osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách.

• Registrační číslo projektu: 
CZ.1.07/1.4.00/21.2184



• Zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím 
veškerých činností při využití digitálních 
technologií, zvýšení motivace žáků 

• Zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj 
přírodovědné gramotnosti

• Kvalitní využívání digitálních technologií ve 
vzdělávacím procesu a v profesním životě



• Výukové materiály pro různé předměty 
v souladu s ŠVP školy

• Odborné učebny vybavené moderní ICT 
technologií – interaktivní tabule, 
dataprojektory

• Vzdělávací materiály pro vzdělávací oblast 
Člověk a jeho svět



• Z realizace projektu budou mít užitek všichni 
žáci naší školy. Žáci budou vzděláváni v 
souladu s moderními trendy výuky

• Do projektu se zapojí pedagogičtí pracovníci 
základní školy



• V rámci projektu budou vybudovány 
multimediální projektové učebny s 
interaktivními tabulemi a dataprojektory pro 
výuku předmětů

• Učitelé se budou průběžně zabývat výrobou 
digitálních učebních materiálů a nově vzniklé 
materiály budou aplikovat ve výuce



• Zahájení: 1.4. 2011

• Předpokládané datum ukončení: 30.9.2013

• Rozpočet: 385 284,00Kč



• Mgr. Eva Zemanová, ředitelka ZŠ a MŠ Životice 
u Nového Jičína

• telefon 556 705 933

• e-mail: zs.zivoticeunj@seznam.cz



• V rámci uplynulého období naši pedagogové vytvořili a ve 
výuce ověřili tyto materiály:

• Šablona V/2: 2 sady (72 kusů) „Příroda a společnost“ (Člověk a 
jeho svět) - (Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč.)

• Šablona III/2: 1. sada (20 kusů) „Anglický jazyk“  ( 3.,4. a 
5.roč.)

• Šablona III/2: 2. sada (20 kusů) „Český jazyk“  ( 1. a 2.roč.)

• Šablona III/2: 3. sada (20 kusů) „Matematika“  ( 3.,4. a 5.roč.)

• Šablona III/2: 4. sada (20 kusů) „Prvouka“  ( 1. a 2.roč.)



• Šablona III/2: 5. sada (20 kusů) „ Český jazyk“ (3.,4. a 5. roč.)

• Šablona III/2: 6. sada (20 kusů) „Matematika“ ( 1. a 2. roč.)

• e-mail: zs.zivoticeunj@seznam.cz

• Na požádání poskytneme výukové materiály ostatním 
pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ




