
Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky-Smolina zpracovala v rámci projektu EU 

peníze školám č. CZ.1.07/1.4.00/21.2209  „Naše škola“ výukové materiály. Škola poskytuje v 

rámci požadavku sdílení tyto výukové materiály ostatním pedagogickým pracovníkům i další 

veřejnosti. Dle Vašeho zájmu o konkrétní výukové materiály nás kontaktujte a my Vám je 

zašleme. 

Kontakt:  dd.sborovna@seznam.cz 

 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

1. Dějepis pro 2. stupeň Základní školy praktické 

Sada vzdělávacích materiálů 20 DUM 

VY_32_INOVACE_Tul 

2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Základní školy praktické 

Sada vzdělávacích materiálů 20 DUM 

VY_22_INOVACE_Hol 

3. Jazyk český pro 1. stupeň Základní školy praktické 

Sada vzdělávacích materiálů 20 DUM 

 VY_32_INOVACE_Pec 

 

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků 

základních škol 

1. Matematika pro 2. stupeň Základní školy praktické 

              Sada 36 vzdělávacích materiálů 

VY_42_INOVACE_Kra 

2. Matematika pro Základní vzdělávání speciální  

(středně těžké mentální postižení  6 - 16 let) 

Sada 36 vzdělávacích materiálů 

VY_42_Inovace_Bař 

 

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 

1. Člověk a příroda, Vlastivěda – pro 2. stupeň Základní školy speciální 

mailto:dd.sborovna@seznam.cz


Sada 36 vzdělávacích materiálů 

VY_52_Inovace_ULB 

2. Člověk a příroda, Přírodověda – pro 2. stupeň Základní školy speciální  

Sada 36 vzdělávacích materiálů 

VY_52_Inovace_Roč 

3. Člověk a příroda, Věcné učení – pro 1. a 2. stupeň Základní školy speciální 

Sada 36 vzdělávacích materiálů 

VY_52_Inovace_Roč 

4. Prvouka pro 1. stupeň Základní školy praktické 

Sada 36 vzdělávacích materiálů 

VY_52_INOVACE_Zvo 

5. Prvouka – Roční období pro 1. stupeň Základní školy praktické 

Sada 36 vzdělávacích materiálů 

VY_52_INOVACE_Pec 

6. Člověk a příroda,  Zeměpis – pro 2. stupeň Základní školy praktické 

Sada 36 vzdělávacích materiálů 

VY_52_Inovace_Hol 

 

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji 

čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této 

oblasti 

1. Šablona - Metoda SFUMATO (splývavé čtení) 

2. Šablona - Rozvoj čtenářských dovedností u dětí se speciálně vzdělávacími 

potřebami 

 

 

 

Val. Klobouky, Smolina 1. 11. 2013 


