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1 Cíl projektu 
Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. 

Naše škola je plně organizovaná škola pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, poskytující 

vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy a dalšími aktivitami, 

směřujícími k plnohodnotnému rozvoji klientů a jejich maximální integraci do společnosti podle jejich 

fyzických a mentálních schopností 

Moderní škola se musí přizpůsobit vzdělávacím trendům v Evropě. Chceme u žáků rozvíjet 

kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. Naší prioritou je vést žáky 

k všestrannému používání informačních technologií. Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky 

prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Chceme podpořit výuku 

především v předmětech z oblasti přírodních věd a komunikace. Podporovány budou takové činnosti, 

které zvýší dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke 

zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Zaměříme se na aktivity, které umožňují 

následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. V návaznosti na cíle uvedené ve ŠVP pomocí 

tohoto projektu modernizujeme učebny a postupně vybavíme učebny zařízením zvyšujícím kvalitu 

výuky. Chceme zlepšit vybavení školy především pořízením interaktivních tabulí. Díky nim budou mít 

žáci dostatek podnětů a možností, aby se sami učili a objevovali svět kolem sebe. 

Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků dojde ke zlepšení využívání digitálních technologií ve 

vzdělávacím procesu a v profesním životě. Vylepší se jejich kompetence při používání moderních 

technologií, což povede k větší efektivitě při používání informačních technologií v hodinách. 

Jako indikátory úspěšnosti tohoto projektu budou vzdělávací výsledky žáků, výsledky v soutěžích, 

prezentace školy, spokojenost žáků a rodičů. 

1.1 Specifické cíle 

 Vytvoření sad digitálních učebních materiálů pro využití ve výuce přírodovědných, 

zeměpisných předmětů a předmětů zaměřujících se na komunikaci. 

 Zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií. 

 Modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy. 

 Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpora rozvoje 

odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. 

 Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových 

činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích 

aktivit pedagogických pracovníků. 

1.2 Cílové skupiny 
Cílovými skupinami jsou: 

 pedagogičtí pracovníci školy 

 žáci školy 
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Plán rozdělení a počty členů v jednotlivých skupinách, kteří budou tímto projektem podpořeni, uvádí 

následující tabulka, která vychází z monitorovacích indikátorů platných pro danou výzvu č. 21 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek 

pro vzdělávání na základních školách. 

Tabulka 1 - Počet podpořených osob v rámci projektu  

Kód Název indikátoru Počet 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 9 

07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob 4 

 07.46.01 Počet úspěšně podpořených osob – muži 0 

 07.46.02 Počet úspěšně podpořených osob – ženy 4 

2 Zdůvodnění potřebnosti projektu 
Rozvoj informačních technologií výrazně ovlivňuje chování, jednání a vztahy nejen mladé generace, 

ale celé společnosti. 

Projekt EU peníze školám počítá s výrazným využitím moderních technologií jako nástroje, který 

nebude využíván pouze pro rozvoj počítačových dovedností, ale také k výuce běžných předmětů a 

zavádění inovativních forem a metod výuky. 

Současná úroveň vybavení školy ICT technologiemi je nedostačující. Hlavním důvodem jejich 

omezeného využívání ve výuce je morální a technická zastaralost vybavení a je tedy třeba, aby prošlo 

kompletní modernizací. 

2.1 Přínosy pro cílové skupiny 
 Pedagogičtí pracovníci 

 zjednodušení přípravy na výuku pomocí ICT technologií 

 snadná úprava a modernizace digitálních učebních materiálů (DUM) 

 možnost sdílení DUM vzájemně mezi vyučujícími - suplování, nástup nového pracovníka 

 dostupnost nejmodernějších ICT technologií 

 Žáci 

 nové formy a metody vyučování 

 dostupnost DUM v digitální podobě pro zpracování domácích úkolů, přípravě na výuku 

během nemoci, apod.  
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 využití nejmodernějších ICT technologií ve výuce běžných předmětů 

3 Klíčové aktivity projektu 
Klíčové aktivity projektu jsou zvoleny dle závazně definovaných oblastí a aktivit, platných pro danou 

výzvu č. 21 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 – 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.  

U každé aktivity je uvedena její konkrétní náplň. 

Tabulka 2 -  Klíčové aktivity a jejich definice 

Šablona klíčové aktivity Náplň aktivity – indikátor 

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.  20 x DUM1 – Člověk a příroda 1. Ročník 
20 x DUM –  Člověk a jeho svět 9. ročník 
20 x DUM –  Člověk a komunikace II. stupeň 

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.  20 x DUM – Člověk a příroda 4. Ročník 
20 x DUM – Člověk a jeho svět 7. ročník 
20 x DUM – Člověk a komunikace II. stupeň 

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.  20 x DUM – Člověk a příroda 7. Ročník 
20 x DUM – Člověk a jeho svět 1. ročník 
20 x DUM – Člověk a komunikace I. stupeň 

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast 
digitálních technologií 

2 x Kurs 

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast 
digitálních technologií 

2 x Kurs 

4 Harmonogram projektu 
Harmonogram projektu v tabulce níže je zpracován s přihlédnutím k maximální možné délce trvání 

projektu 30 měsíců. V průběhu realizace projektu, lze jeho délku zkrátit, pokud budou naplněny 

indikátory klíčových aktivit (viz. Tabulka č. 2 – Klíčové aktivity a jejich definice). 

Tabulka 3 - Harmonogram projektu 

Činnost Datum 

Zahájení projektu: 01. 09. 2011 

1. průběžná monitorovací zpráva (09/11-02/12): 31. 03. 2012 

2. průběžná monitorovací zpráva (03/12-08/12): 30. 09. 2012 

3. průběžná monitorovací zpráva (09/12-02/13): 31. 03. 2013 

4. průběžná monitorovací zpráva (03/13-08/13): 30. 09. 2013 

Předpokládané ukončení projektu: 28. 02. 2014 

5. průběžná monitorovací zpráva (09/13-02/14): 31. 03. 2014 

                                                           
1 DUM = Digitální učební materiál 
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Závěrečná monitorovací zpráva a závěrečné vyúčtování: 30. 04. 2014 

 

Termíny jednotlivých činností vychází z data zahájení projektu, uvedeného v projektové žádosti, a 

jsou dány pravidly uveřejněnými v „Příručce pro základní školy - žadatele a příjemce OPVK oblast 

podpory 1.4...“, kterou vydal ŘO OP VK dne 17. května 2010. 

5 Realizační tým 

 
Řízení projektu:  Richterová 

Členové týmu:   Junová 
 
   Kuropatnická 
 
   Kodešová 
 
   Petrusová  
 
                                          Smidt 
    

 
Úkoly a odpovědnost každého člena týmu v rámci plnění klíčových aktivit projektu dle vybraných 

šablon jsou uvedeny v příloze č. 1 – Přehled výstupů 

6 Rozpočet projektu 
Finanční zdroje projektu dle jednotlivých vybraných klíčových aktivit – šablon.  

Tabulka 4 - Finanční zdroje dle šablon 

Šablona klíčové aktivity Jednotkové náklady 

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.  136 623 Kč 

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.  136 623 Kč 

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.  136 623 Kč 

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních 
technologií 

3 860 Kč 

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních 
technologií 

3 860 Kč 

Celkem 417 589 Kč 

Jednotkové náklady (unit costs) na šablony jsou stanoveny dle „Příručky pro základní školy – žadatele 

a příjemce OPVK oblast podpory 1.4...“ části II. Šablony klíčových aktivit. 
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Předpokládané náklady na realizaci projektu. 

Tabulka č. 5 – Předpokládané náklady 

Nákladová oblast Částka 

Odměny projektovému týmu   36 000 Kč 

Náklady na vzdělávací kurzy 6 000 Kč 

Nákup pomůcek a vybavení 355 589 Kč 

Rezerva 20 000 Kč 

Zdroje celkem: 417 589 Kč 
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7 Příloha č. 1 – Přehled výstupů 
V tabulkách níže jsou uvedeny výstupy z jednotlivých šablon pro každého člena týmu. Daný pracovník 

plně zodpovídá za dosažení jednotlivých hodnot u každého z ukazatelů.  

Zodpovědná osoba:  Junová 

Šablona Popis Množství 

III/2 DUM  –  Člověk a příroda 1. ročník 20 ks 

III/2 DUM  –  Člověk a příroda 4. ročník 20 ks 

III/3 Kurs – Osvědčení – Certifikát ICT 1 ks 

 

Zodpovědná osoba: Smidt 

Šablona Popis Množství 

III/2 DUM  –  Člověk a příroda 7. ročník 20 ks 

III/2 DUM  –  Člověk a jeho svět 1. ročník 20 ks 

III/3 Kurs – Osvědčení – Certifikát ICT 1 ks 

 

Zodpovědná osoba: Richterová 

Šablona Popis Množství 

III/2 DUM  –  Člověk a jeho svět 7. ročník 20 ks 

III/2 DUM  –  Člověk a jeho svět 9. ročník 20 ks 

III/3 Kurs – Osvědčení – Certifikát ICT 1 ks 

 

Zodpovědná osoba: Petrusová 

Šablona Popis Množství 

III/2 DUM  –  Člověk a komunikace II. stupeň 20 ks 
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III/2 DUM  –  Člověk a komunikace II. stupeň 20 ks 

III/3 Kurs – Osvědčení – Certifikát ICT 1 ks 

Zodpovědná osoba: Richterová 

Šablona Popis Množství 

III/2 DUM  –  Člověk a komunikace I. stupeň 20 ks 

 


