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Projekty  Základní školy a Mateřské školy Řepiště, příspěvkové organizace: 

Školní rok 2014/2015 

 Naše škola je zapojena do projektu "Rodilí mluvčí do škol - zvyšování jazykové 

vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do 

mezinárodních projektů" financovaného z Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky. Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/55.0002. Realizátor 

projektu: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Doba realizace: 

3.10.2014 - 31.7.2015. Partneři projektu: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 

Jazyková škola Lingua Zlín, Mezinárodní institut Most. 

 

 Spolupráce v 3. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem 

v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje pod záštitou ministra školství 

nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost, ve spolupráci 

s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka,p.o. 

 

 Partner projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a 

kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009. Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů 

pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním 

intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení 

kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Tento projekt je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 

 Projekt „Veselé zoubky“ 

 

Projekt - „Ovoce do škol“. V souladu s NV č. 478/2009 Sb. o stanovení některých 

podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny 

 Mateřská škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem.  

 Dopravní výchova – pro žáky 4. – 5.ročníku – vzdělávání s praktickým nácvikem 
v Středisku dopravního vzdělávání  při ZŠ A. Kučery v Ostravě 

 Projekt Do lesa s lesníkem byl určen žákům 4. a 5. ročníku, kterým byly přímo v 

praxi ukázány lesnické činnosti. Program byl realizován pod vedením odborníků – 

lesních pedagogů, ve spolupráci Nadace dřevo pro život, LČR s.p. a společností 

Biocel Paskov a.s.. 

 Projekt DLOUHODOBÉ KONTINUÁLNÍ SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE ve 
spolupráci s organizací Renarkorn Ostrava. Celý projekt je zaměřen na prevenci: 

 



zvýšení informovanosti žáků, ovlivnění jejich postojů, nácvik sociálních dovedností v 
případě rizikových situací. 
 

 Tradiční účast v projektu Recyklohraní, což je školní recyklační program, který si 
klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený 
s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v 
České republice 
 

 Projekt Mentor – lektor, reg. Č. CZ.1.07/1.3.00/48.0060 
 

 Projekt Spirála – reg. Č. CZ.1.07/1.3.00/48.0046 
 

 Projekt Dokážu to! Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0031 
 

 Ve zdraví je síla! 
 

 Zvyšování kvality znalostí anglického jazyka žáků ZŠ Řepiště a modernizace 

výuky v hodinách anglického jazyka – spolupráce s autorizovaným centrem 

mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English za podpory zřizovatele Obce 

Řepiště. 

 

 

Školní rok 2013/2014 

 Jako partnerská škola spolupracujeme v projektu Média do škol, který je financován 

z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v těchto klíčových aktivitách: 

Multimediální dětské redakce, projektové dny Tablety do škol, projektové dny U nás a 

Tvorba výukových aplikací pro tablet 

 Projekt „Veselé zoubky“ 

 Mléko do škol 

 Ovoce do škol 

 Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů Řepišť II. – spolupráce se zřizovatelem 

Obcí Řepiště 

 S „Nadací dřevo pro život“ a Biocel Paskov a.s. spolupráce v projektu „Do lesa 

s lesníkem“ 

 Zvyšování kvality znalostí anglického jazyka žáků ZŠ Řepiště a modernizace výuky 

v hodinách anglického jazyka – spolupráce s autorizovaným centrem mezinárodních 

jazykových zkoušek Cambridge English za podpory zřizovatele Obce Řepiště. 

 Prostřednictvím zřizovatele Obce Řepiště získaná finanční dotace v programu 

Příspěvky na ozdravné pobyty dětí předškolního věku, jehož vyhlašovatelem 

poskytovatelem je Moravskoslezský kraj – 28 dětí MŠ absolvuje 14denní pobyt v říjnu 

2014 v Beskydech – hotel Gurmán 



 Podaná žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK v dotačním programu 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže na náš projekt 

Hezky k sobě chováme se ve škole a taky v lese. Několika měsíční projekt zahrnující 

aktivity na posílení prevence rizikového chování, vzdělávání pedagogů v této oblasti a 

adaptační pobyt žáků 3. – 5. ročníku v přírodě (říjen 2014) 

 Žádost o dotaci v rámci výzvy EU Erasmus+ – Vzdělávací mobilita jednotlivců - 

mobilita pracovníku škol, na projekt Lepší angličtina pro celou školu. 

 Zapojení školy do charitativního projektu „Mýdlo = hrdina dětí“. Tento projekt je 

součástí aktuální kampaně UNICEF, kterou s podporou společnosti Kimberly-Clark 

Professional realizuje u příležitosti Světového dne vody 22. března 2014. Cílem této 

akce je zlepšit hygienické podmínky a přístup k nezávadné vodě pro děti 

v rozvojových zemích a v krizových oblastech, ale také upozornit veřejnost na tuto 

problematiku 

 Mateřská škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem.  

Školní rok 2012/2013 

 Finanční prostředky z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence 

rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013 na náš projekt „Ve škole 

i v přírodě cítíme se v pohodě“ financováno z rozpočtu MSK 

 Finanční prostředky ze SFŽP ČR na námi předložený projekt „A teď všichni do 

přírody, naše smysly mají hody aneb Všech pět pohromadě“ v Programu podpory 

ozdravných pobytů žáků z lokalit se zhoršenou kvalitou ovzduší. Školní rok 

2012/2013 12denní pobyt v přírodě – lokalita Bílá v Beskydech. 

 S „Nadací dřevo pro život“ a Biocel Paskov a.s. spolupráce na projektu „Do lesa 

s lesníkem“ 

 Projekt „Veselé zoubky“ 

 Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů Řepišť – spolupráce se zřizovatelem Obcí 

Řepiště 

 Ovoce do škol 

Dlouhodobé projekty  

 2011-2014 Finanční prostředky z projektu EU peníze školám 

 2009 – 2012 „Centrum dětské komunikace Vratimov“ – jako partnerská škola  

 

Podané projekty nepodpořené 

 ROZVOJOVÝ PROGRAM MSK – Kompenzační učební pomůcky pro žáky se 

zdravotním postižením v roce 2013 

 K posílení etické výchovy na naší škole byl podán projekt na základě výzvy MŠMT v 

Rozvojovém programu implementace etické výchovy pro rok 2014 

 Žádost o finanční příspěvek v rámci grantového řízení Regiogranty 2012 na projekt 

Bubnuj! 



 Žádost o finanční příspěvek v rámci grantového řízení Regiogranty 2012 projekt 

Klimatizace do školních tříd 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – prioritní osa programu 1 – počáteční 

vzdělávání - Projekt „Čtu a vím, co čtu“ 

Podpora a zaměření budoucích projektů: 

Zaměřit se na jazykové vzdělávání žáků a pedagogů. 

Nadále pokračovat v kurzech podporujících počítačovou gramotnost. 

Podporovat projekty – pobyty dětí a žáků v lokalitách s příznivými klimatickými 

podmínkami. 

Usilovat o získání ocenění Etická škola – prostřednictvím vhodných akcí a projektů. 

 

Červen 2015 Řepiště 

 

Mgr. Martina Bastová, ředitelka školy 


