
Hodnocení projektu ředitelkou školy: 

Projekt "Práva, studenti, Evropa", který byl schválen v rámci evropského programu 
Erasmus+, trval dva roky a účastnilo se ho asi 110 žáků a studentů z Kypru, Polska a  Itálie.  
Z naší školy mělo možnost zapojit se přímo celkem 18 žáků, další byli nápomocni při 
organizaci a plnění úkolů projektu. 
Dalo by se říci, že svým způsobem se zúčastnili všichni žáci 2. stupně, těch je přes 40. 
Do projektu se naše škola zapojila s cílem poskytnout žákům ve věku od 12 do 14 
let příležitost setkat se a diskutovat s vrstevníky z jiných evropských zemí, stimulovat učení o 
Evropské unii a využívat anglický jazyk. V neposlední řadě,  jak znělo téma, které naše škola 
zpracovávala, - poznávat a propagovat evropské hodnoty. 
Projekt měl nebývalý ohlas i mezi rodiči žáků, kteří se rovněž ochotně zapojovali do 
veškerých aktivit a pomáhali s organizací. 
Díky projektu stoupla prestiž naší školy, poněvadž ještě není tak obvyklé zapojování 
základních škol, zejména malých venkovských, do akcí tohoto rozsahu. Navíc se jednalo o  
jedinečnou příležitost zúčastnit se výměnných pobytů pro některé žáky, jimž by to jinak 
z nejrůznějších důvodů nebylo umožněno. Potěšující je také, že byla navázána přátelství jak 
mezi žáky, tak mezi učiteli, která pokračují nadále. Jedna naše žákyně už znovu navštívila se 
svou rodinou hostující rodinu na Kypru. 
Vrcholem projektu byl výjezd do Evropského parlamentu v Bruselu, kde se naši žáci setkali 
s některými českými europoslanci a měli možnost s nimi besedovat o jejich práci. Velmi 
působivá a poučná byla návštěva Parlamentária, kde se žáci mohli prostřednictvím 
multimediální instalace zábavným způsobem dozvědět vše potřebné o evropské demokracii. 
Veškeré aktivity byly propagovány v tisku, na nástěnkách ve škole i v obci i na webových 
stránkách naší školy, takže se informace o úspěších projektu dostaly do povědomí široké 
veřejnosti. 
Cíle projektu byly rozhodně splněny, neboť byly podpořeny nové formy občanské a 
demokratické angažovanosti, mezi žáky bylo vytvořeno pozitivnější cítění vůči evropským 
institucím, dostalo se jim většího povědomí o osobních, občanských, politických a 
ekonomických právech (svoboda, rovnost, solidarita, spravedlnost, práva, migranti) a 
porozumění a prosazování evropských hodnot (vzdělávání, lidská práva, rovnost, solidarita, 
tolerance, seberealizace, respekt k jiným kulturám a náboženstvím, rodině a práci), velmi 
pozitivní bylo používání anglického jazyka mezi žáky z různých evropských zemí. 
Na závěrečném mítinku učitelů, který se konal v Itálii, byla podepsána dohoda o přátelství a 
spolupráci, ve které se všichni zúčastnění zavázali mimo jiné k další výměně znalostí a 
zkušeností, výměně informací, popř. výměně žáků a učitelů. Smlouva je platná po čtyři roky, 
a pokud žádná strana neodstoupí, je samoobnovitelná. 
 
 


