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Závěrečná informace o průběhu projektu
EU - peníze středním školám
a tvorbě digitálních vzdělávacích materiálů.
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu:

Blíže Evropě a světu 2 - ICT v Praktické škole
Closer to Europe and the world 2 - ICT in the Practical school
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výše dotace:
314 109 ,- Kč
Datum zahájení projektu:
31.8.2012
Datum ukončení projektu:
30.8.2014
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0997

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního
vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky
bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických
pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve
výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se
zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat
formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se
SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke
vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního
pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Realizované klíčové aktivity:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní

V/1

výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie.
Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost,
interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke
zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné
zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.
Praktické vyučování - Cílem je rozšíření hodin praktického vyučování u zaměstnavatelů
pro žáky středních škol.

.

Průběh realizace projektu
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
5/2013-6/2013 – Proběhl výběr dodavatele, dodávka tabletů potřebných pro realizaci
projektu a ověřování vzdělávacích materiálů, instalace potřebného softwaru a
výukových programů.
9/2013 Proběhlo zaškolení zaměstnanců.
Od 5/2013– Tvorba a ověřování DUM

Do konce května 2014 byla dokončena kontrola všech vytvořených a ověřených DUM.
V rámci 4.monitorovací zprávy byly DUMy odeslány kontrolním orgánům.
V průběhu realizace projektu byla ověřena potřebnost tabletů také pro praktickou
školu jednoletou (tj .pro žáky s těžšími formami postižení), a proto bylo několik kusů
se speciálními rámy dokoupeno. Vzdělávací materiály dokončeny (včetně jejich
ověření ve výuce) do konce května 2014

V/I

Praktické vyučování
6-9/2013 – Příprava praktického vyučování na jiném pracovišti, příprava a podpis
smlouvy
Od 9/2013 probíhá praktické vyučování studentů 2. ročníku Praktické školy dvouleté
na jiném pracovišti než je vykonávána běžná praxe.
Praxe byla dokončena v květnu 2014.
Společně se závěrečnou monitorovací zprávou bylo odesláno vstupní a výstupní
hodnocení Profil Škola 21.

Seznam vytvořených a ověřených sad vzdělávacích materiálů
Název

Šablona

Téma

pro vyučovací Forma
předmět

Domácnost a já 1

III/2-Inovace ICT

Práce v
domácnosti

Pracovní
listy(Word),
PwP
prezentace, hry

Údržba domu a jeho okolí

III/2-Inovace ICT

Praktická
cvičení

Pracovní
listy(Word),
PwP
prezentace, hry

Práce v zahradnictví

III/2-Inovace ICT

Základy
zahradnictví

Pracovní
listy(Word),
PwP
prezentace, hry

Rostliny a živočichové

III/2-Inovace ICT

Přírodověda

Pracovní
listy(Word),
PwP
prezentace, hry

AJ - Procvičování slovní zásoby III/2-Inovace ICT

200 slov pro
AJ
základní školu
praktickou - součástí
jsou kartičky pro
vytištění(případně
zalaminování a
pexeso.

Pracovní
listy(Word),
PwP
prezentace, hry

ICT v praktické škole

Praktické rady při
práci s jednotlivými
částmi počítače,
notebooku, tabletu
či mobilního
telefonu

Pracovní
listy(Word),
PwP
prezentace, hry

III/2-Inovace ICT

Ověřené sady vzdělávacích materiálů:
Domácnost a já 1
Údržba domu a jeho okolí
Práce v zahradnictví
Rostliny a živočichové
AJ - Procvičování slovní zásoby
ICT v praktické škole

ICT

!!! Všechny ověřené vzdělávací materiály jsou na vyžádání k dispozici na emailové adrese reditel@skolajh.cz . !!!

Odeslané a schválené monitorovací zprávy:
Monitorovací zpráva č.1
11.2.2013
Monitorovací zpráva č.2
15.7.2013
Monitorovací zpráva č.3
20.12.2013
Monitorovací zpráva č.4
23.5.2014
Závěrečná monitorovací zpráva
13.10.2014

V Jindřichově Hradci
Poslední úprava 31.10.2014

Mgr. Petr Kubeš, ředitel školy

