Kvalitně i na vesnici
Od srpna 2009 je na naší škole v Podbřezí realizován projekt finančně podporovaný ESF a
rozpočtem ČR. Pomalu se blížíme k termínu jeho ukončení, což však neznamená, že bude ukončena
spolupráce s partnerskými školami v Dobrém a v Bílém Újezdě. Jak vyplývá z podmínek projektu, ještě
nejméně pět let budeme spolupracovat. S blížícím se koncem projektu je čas bilancovat. Co nám projekt
přinesl? Těžištěm celého projektu je výuka anglického jazyka s rodilou mluvčí. Při výběru této osoby jsme
měli veliké štěstí, když k nám, do úplně malinké vesničky, přijela učit velice kvalitní dívka, která má
krásný vztah k dětem a i ona sama je velice učenlivá. My, kteří učíme pouze na svých školách, můžeme
jen těžko hodnotit úroveň komunikativních dovedností našich žáků, protože nám chybí srovnání s jinými
školami. Rádi věříme těm, kteří k nám občas zavítají (třeba studenti na praxi) a jsou vysokou úrovní
znalostí anglického jazyka velmi překvapeni.
Již na konci minulého školního roku proběhlo testování žáků 3. – 5. ročníků všech tří partnerských
škol. Výsledky testů slouží pouze pro potřeby vyučujících, protože z velmi malého „vzorku“ testovaných
žáků nelze dělat jakékoliv vážné závěry. S nástupem Školních vzdělávacích programů se totiž také
potvrdila skutečnost, že pokud se na každé škole vyučuje podle různých „osnov“, je jakékoliv srovnávání
v nižších ročnících problematické. Snad více napoví testy letošní, které provedeme pouze v pátých
ročnících.
Je také zapotřebí říct, co nám projekt vzal. Po celou dobu trvání projektu „bojujeme“ s podáváním
monitorovacích zpráv, vykazováním, dokládáním… Nic proti tomu, ale neustále se měnící pravidla,
formuláře a manažeři velmi komplikují a ztěžují práci. Nutno konstatovat, že administrativní činnost zcela
převyšuje samotnou práci s dětmi. Pokud se někdo diví, že Češi nečerpají peníze, které jim Evropa
nabízí, pak vidím jako důvod právě onu velmi složitou administrativu, se kterou je čerpání finančních
prostředků z EU v nás spojené. Bohužel je to však jediná cesta, jak získat do školy něco navíc. Čekat na
zlepšení financování školství v současné době je však jako čekat na zázrak. Pokud nám budou síly stačit
a administrativa nás úplně nezničí, budeme se pokoušet o další získání podobné dotace znovu.
Celému projektovému týmu velmi děkuji za spolupráci a vytrvalost při řešení všech problémů a nám
všem přeji nějaký ten další úspěch v podobě nového projektu. Vždyť to děláme pro děti a jejich
budoucnost.

Na obrázku práce a technikou pořízenou z prostředků EU při projektovém dni.
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