
Informace o projektu „Individualizací a inovací k lepší kvalitě“

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo:      CZ.1.07/1.4.00/21.2531
Realizace projektu:  30. 4. 2011 – 30. 10. 2013
Výše dotace:              2716398,- Kč

Účel projektu:
Zlepšit kvalitu vzdělávání žáků prostřednictvím individualizace, inovace, dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků a zlepšením materiálních podmínek pro výuku.

Individualizace

 dělení 1 hodiny týdně v českém jazyce v 7. a 8. ročníku

 dělení 1 hodiny týdně v anglickém jazyce v 5., 6., 7. a 9. ročníku

 dělení 1 hodiny týdně ve výuce digitálních technologií v 9. ročníku

 dělení 1 hodiny týdně v matematice v 7., 8. a 9. ročníku
Celkem bude odučeno v rámci projektu 1728 dělených hodin.

Inovace

 příprava nových digitálních výukových materiálů pro použití na interaktivní tabuli

 materiály budou využity v českém jazyce (144 ks), cizích jazycích (144 ks), informačních a 
komunikačních technologiích (120 ks), matematice (72 ks) a přírodních vědách (216 ks)

Celkem bude učiteli připraveno, odzkoušeno a využíváno 696 nových vzdělávacích materiálů.

Vzdělávání pedagogických pracovníků

 učitelé se budou vzdělávat v jednodenních metodických kurzech v oblasti čtenářské a 
informační gramotnosti (8 osvědčení), cizích jazycích (12 osvědčení), informačních a 
komunikačních technologiích (86 osvědčení), matematice (10 osvědčení) a přírodních vědách 
(14 osvědčení)

 učitelé budou absolvovat 1 roční jazykové kurzy (4 osvědčení)

 další vzdělávání v oblasti jazyků se uskuteční formou zahraničních kurzů (2 osvědčení)
Celkem učitelé získají 130 osvědčení z metodických kurzů, 4 osvědčení z ročních jazykových kurzů 
a 2 osvědčení ze zahraničních jazykových kurzů.

Vybavení školy

 v rámci projektu škola pořídí 3 interaktivní tabule s dataprojektory a ozvučením

 dále bude zakoupeno 28 ks netbooků, 1 řídící počítač a software – vše pro tzv. digitální třídu

 veškeré nakoupené přístroje budou uvedeny do provozu a využívány k podpoře výuky

 dále budou zakoupeny učebnice, které budou sloužit k podpoře v oblasti individualizace




