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Projektový záměr  
 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Oblasti podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 

Cíl projektu 
V souladu se školním vzdělávacím programem jsme se zaměřili na rozvíjení jazykových 
a matematických znalostí a dovedností žáků a na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 
 
Projekt nám umožní na naší škole vytvořit podmínky podporující rozvoj individuálních 
schopností žáků. Podpoří větší variabilitu a inovaci výuky. Dále nám prostředky z fondů EU 
pomohou vybavit gymnázium IT technikou a posílí materiální vybavení školy dalšími 
pomůckami. V rámci projektu budou rovněž vytvořeny vzdělávací materiály a digitální učební 
materiály (DUM), které budou vycházet ze školního vzdělávacího programu a potřeb naší 
školy. 
 
Cílem projektu je podpořit přípravu pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu, která 
bude zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních 
vyučovacích metodách a formách práce. Podporovány budou aktivity, které zvyšují 
názornost a interakci mezi učitelem a žákem a které směřují ke zvýšení motivace žáků. 
Učitelé cizích jazyků absolvují prezenční kurzy DVPP. 
 
Pomocí nových vzdělávacích materiálů se zvýší zájem žáků o výuku cizích jazyků 
a matematiky. Vytvoření DUMů zkvalitní výuku prostřednictvím ICT. 
 
Do projektu se zapojí všichni studenti Gymnázia Velké Meziříčí v průběhu svého studia, do 
tvorby vzdělávacích materiálů a DUMů se zapojí minimálně 25 učitelů gymnázia plus učitelé 
vyučující stejný předmět v rámci ověření vytvořených učebních materiálů ve výuce. 



Výstupy projektu 
- vytvoření nových inovativních vzdělávacích materiálů a DUMů (všechny vytvořené 

učební materiály a DUMy budou ověřeny ve výuce) 
- osvědčení o absolvování kurzů DVPP z cizích jazyků 
- zapojení nových technologií do výuky 
- zpestření (atraktivita) výuky, větší zájem studentů o probíranou látku 
- nákup nových IT technologií pro žáky i učitele (notebooky, počítačové sestavy, SW, 

fotoaparát, hlasovací zařízení, …) 
- nákup nových učebních pomůcek do výuky (atlasy, mapy, …) 
- dotazník v nástroji Profil Škola21 – http://www21.rvp.cz/ 

 
K nástroji Profil Škola21  
Jedná se o oficiální autoevaluační a plánovací nástroj pro oblast ICT. Zaměřuje se na oblasti: 

• řízení a plánování, 
• ICT ve Školním vzdělávacím programu, 
• profesní rozvoj, 
• integrace ICT do života školy, 
• ICT infrastruktura. 

 
Rozlišuje následující stupně: 

1. začínáme, 
2. máme první zkušenosti, 
3. nabýváme sebejistoty, 
4. jsme příkladem ostatním. 

 
Hodnocení gymnázia prostřednictvím dotazníku v nástroji Profil Škola21 bude provedeno na 
začátku a na konci projektu. 
 
Dosažení výstupů bude prokazováno během realizace průběžnými monitorovacími zprávami 
a závěrečnou monitorovací zprávou. 

Seznam podporovaných aktivit a šablon klíčových aktivit 

 Šablona II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách (1krát) 
Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na středních školách 
 

 Šablona II/3 – Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (19krát) 
Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na středních školách 
 

 Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (7krát) 
Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpora rozvoje 
odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. 
 

 Šablona IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické 
gramotnosti žáků středních škol (1krát) 
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti 
matematické gramotnosti. 


