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Název projektu:          ŠABLONY SŠ KOTLÁŘSKÁ BRNO 

TEMPLATES SECONDARY SCHOOLS KOTLARSKA BRNO 

 

Číslo operačního programu:  CZ.1.07 

Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo výzvy:    34 

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory  

1.5 – uni coasts 

Číslo prioritní osy: 7.1 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 

Číslo oblasti podpory: 7.1.5 

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 

Typ projektu: IP - ostatní  

 

 

 

 



 

Cíl projektu 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů podpořit rozvoj oblastí, které se ukazují 

v praktické výuce jako problematické a zlepšit prezentaci a kvalitu učebních materiálů mimo jiné 

prostřednictvím ICT.  Snahou je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků, aktivovat jejich rostoucí zájem o 

studium a zlepšit dostupnost studijních materiálů. Cíle projektu jsou plně v souladu se školským 

vzdělávacím programem, vychází ze závěrů vlastního hodnocení a SWOT analýzy. Na projektu se 

budou podílet pedagogové školy. 

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou je 857 žáků školy (stav k 30. 11. 2011). Výsledky projektu může využívat až 60 

pedagogických pracovníků školy. 

Projektový tým  

Projektový tým tvoří pedagogové a ostatní pracovníci školy. 

Prostředky k dosažení cílů 

V rámci projektu klademe důraz na individuální přístup k žákům a jejich potřebám. Vytvoříme 

nabídku víceúrovňových inovativních studijních materiálů s důrazem na příklady dobré praxe, 

pracovní listy, testy aj. 

Konečným výsledkem budou zpracované učební materiály, testovací úlohy, materiály pro podporu 

školní výuky i samostudium za využití e-learningového systému MOODLE. 

Změna a inovativní přístup spočívá ve vytvoření víceúrovňového studijního materiálu pro žáky školy. 

 

Prioritně se projekt zaměří na klíčové aktivity:  

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (1 šablona) 

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách (1 šablona) 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (14 šablon) 

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky  směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol (1 

šablona) 

VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti 

(5 šablon) 

 

 


