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Identifikace OP 

 

 

Číslo operačního programu: CZ.1.07 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo výzvy:    34 

Číslo prioritní osy:   7.1. 

Název prioritní osy:  Počáteční vzdělávání 

Číslo oblasti podpory:  7.1.5 

Název oblasti podpory:  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ 

Typ projektu:   IP – ostatní 

 

 

Projekt 

 

 

Zkrácený název projektu:  Modernizace výuky 

Název projektu anglicky:  Modern grammar school education using ICT 

Předpokládané zahájení:  1. 4. 2012 

Předpokládané ukončení:  31. 3. 2014 

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců 

Modernizace výuky na gymnáziu prostřednictvím ICT 
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Projektový záměr 
 

 

 Cíl projektu 

 

Záměr vychází ze základních tezí ŠVP (důraz je kladen na dobré vzájemné vztahy a 

výchovu ke slušnosti, těžiště vzdělávání spočívá v exaktních vědách a informačních 

technologiích s kvalitním jazykovým základem) a reaguje na neustálou modernizaci 

vzdělávacích metod a měnící se požadavky praxe. 

Realizací projektu chceme zlepšit stav vzdělávání na naší škole v oblasti ICT, 

zejména pak tvorbou a následným využíváním nových metodických pomůcek a 

učebních materiálů a absolvováním podpůrných kurzů vyučujícími cizích jazyků.  

 

 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

 

Cílem je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají 

digitální technologie. Podporovány budou aktivity zvyšující dynamiku, originalitu, 

názornost interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení ke zvýšení 

motivace a studijních výsledků. Vzniklé materiály budou zveřejněny a bude 

umožněno jejich sdílení pedagogickou veřejností. 

Realizace zahrnuje vytvoření 8 vzdělávacích sad DUM, v každé sadě musí být 

vytvořeno minimálně 3 x 20 DUM, které budou následně ověřeny ve výuce. 

 

 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků 

 

Cílem aktivity je zvýšení kvality výuky cizích jazyků podporou vyučujících při jejich 

přípravě na vyučovací hodinu a ověřování inovativních metod práce, které jsou 

v souladu s aktuálními učebními dokumenty a mohou být případně následně 

zapracovány do ŠVP. Tyto trendy výuky povedou ke zvýšení klíčových kompetencí 

žáků v oblasti cizích jazyků. 

Pedagogičtí pracovníci vytvoří během realizace projektu  2 sady vzdělávacích 

materiálů pro výuku cizího jazyka, každá sada bude obsahovat 32 vzdělávacích 

materiálů, které budou následně ověřeny v praxi v rámci běžné výuky. 
 

 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 

 

Cílem je zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků a zavádění nových postupů do 

výuky s využitím moderních technologií. 

V rámci této aktivity budou metodickým kurzem akreditovaným v systému DVPP 

MŠMT, v rozsahu minimálně 4 hodin, proškoleni 2 pedagogové cizích jazyků. 



 Počet podpořených žáků v rámci klíčových aktivit 

 

Projekt bude zaměřen na žáky nižšího i vyššího stupně studia, v průběhu trvání 

projektu bude podpořeno přibližně 270 žáků naší školy. V následných letech 

udržitelnosti rozvoje projektu budou v dalších ročnících podpořeni zbývající 

současní i budoucí žáci školy. 
 

 Počet pedagogických pracovníků, kteří se zapojí do klíčových aktivit 

 

Do klíčových aktivit bude v projektu zapojeno 25 učitelů školy. 
 

 Očekávané změny v rámci projektu 

 

1. Vytvoření nových moderních výukových materiálů v tištěné i digitální podobě 

2. Proškolení vyučujících cizích jazyků 

3. Revitalizace materiálního vybavení školy v oblasti multimédií a ICT 
 

 Evaluace předpokládaného přínosu projektu 

 

1. Vstupní hodnocení bude provedeno v online aplikaci Profil Škola21 podle reálné 

situace na škole. Kromě aktuální situace bude zapsán do aplikace také 

požadovaný cílový stav, který má po využití šablon nastat. U každého 

indikátoru se vkládají návrhy na opatření, jak jednotlivých cílů dosáhnout a 

případně další komentáře. Toto hodnocení škola použije také jako přílohu k 

projektovému záměru. 

2. Na konci projektu škola opět využije aplikaci Profil Škola21. Podle stejné 

struktury u každého indikátoru označí, zda bylo docíleno plánovaného zlepšení, 

a doplní slovní komentář hodnotící dosažený pokrok. Výsledný dokument bude 

přiložen k poslední monitorovací zprávě. 

V Uničově, dne 29. 3. 2012      …………………………… 

               Mgr. Roman Riedl 


