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Rok 2015 jsem označil jako rok sebevzdělávání. Při zpětném ohlédnutí musím 
konstatovat, že pojmenování bylo opravdu přesné. Naši pedagogové absolvovali série školení 
na počítačové dovednosti z projektu Pedagog 21. století. Dále pět pedagogů absolvovalo 
desetidenní kurz v zahraničí na rozvoj svých jazykových dovedností. Šest pedagogů využilo 
možnosti navštívit vybranou zemi EU (Velká Británie, Finsko, Slovensko) a seznamovalo se se 
zkušenostmi a systémem vzdělávání. V zahraničí bylo i dvacet žáků z druhého stupně, kteří 
pilovali svou angličtinu a poznávali krásy a zajímavosti Londýna a jižní Anglie. Vedení školy 
podniklo třídenní stáž ve dvou z nejlepších základních školách západního Slovenska. 
V neposlední řadě se čtyři kantoři vzdělávali na desetidenním kurzu Feuersteinova 
instrumentálního obohacování. 

Rok 2015 byl také rokem, kdy jsme začali významně podporovat rozvoj měkkých 
dovedností u žáků. A to jak kroužkem, který se specializuje na podporu dlouhodobě 
selhávajících žáků ve výuce na prvním stupni (podpořeno grantem z Pardubického kraje), tak 
hlavně zavedením nového vyučovacího předmětu Feuersteinovo instrumentální obohacování 
do 4. až 8. třídy. Výuku FIE realizujeme jako jedna z prvních škol v republice a velmi nás těší 
pozitivní ohlasy veřejnosti, které zavedení tohoto předmětu na naší škole vyvolalo. 

Povedlo se i dokončit mnohaletý proces regenerace fasády. Od loňského roku je krásný 
pohled na naši historickou budovu ze všech stran. 

Zamýšlená Komunikační místnost nebyla realizována z důvodu tak vysokého zájmu 
o první třídy, že bylo nutné požádat Pardubický kraj o možnost zvýšení kapacity školní družiny. 
Finance alokované na Komunikační místnost byly využity při budování zcela nového prostoru 
4. oddělení školní družiny. 

Projekt na učebnu přírodních věd byl podán, ale vzhledem k tomu, že nebyl podpořen, 
tak jsme za nižší náklady vybudovali Učebnu FIE, která slouží pro potřeby nového vyučovacího 
předmětu. 

 
Rok 2015 byl rokem náročným, ale také plně nabitým možnostmi, inovacemi, chutí 

na sobě a na škole stále pracovat. V roce 2015 realizovala naše škola projekty za zhruba 
1 700 000 Kč. Projekty rozvíjely jazykové dovednosti pedagogů i žáků, sdílenou zkušenost, 
polytechnické vzdělávání, umožnily podpořit stáže a sdílenou praxi, rozvíjely informační a 
komunikační dovednosti. 
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