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Popis projektu 
Projekt byl zaměřen na zvýšení obsahové, výtvarné a technologické úrovně stávajících 
webových stránek Gymnázia Velké Meziříčí dostupných na adrese www.gvm.cz. 
V rámci projektu byl zakoupen redakční systém xArt CMS 3.0, jeho funkčnost lze dále 
rozšiřovat pomocí dalších modulů. Byl zakoupen modul Fotografie a Anketa.  

 
Součástí projektu bylo vytvoření grafického designu stránek a nového vizuálního stylu, 
samotný obsah webových stránek je vkládán zaměstnanci gymnázia (správcem sítě, 
vedoucími zahraniční spolupráce v anglickém a německém jazyce, předsedy  
předmětových komisí apod.). Obsah stránek lze kdykoliv a kdekoliv aktualizovat 
(součástí redakčního systému je vestavěný editor podobný Wordu), na základě 
přístupových práv mohou části webu aktualizovat různí lidé. 
 
Jazykové mutace (angličtina, němčina) byly přeloženy zaměstnanci gymnázia v rámci 
uzavření dohody o provedení práce. Zájemci z řad zaměstnanců mohou využít 
redakční systém pro zveřejňování osobních stránek. 

 

Výstupy projektu 
- Zprovozněný redakční systém obsahující webové stránky Gymnázia Velké Meziříčí.  
 
Obsah stránek: 

- základní informace o gymnáziu, žácích a učitelích, aktuality 

- informace o přijímacím řízení a ukázky přijímacích zkoušek 

- školní vzdělávací program pro nižší a vyšší stupeň gymnázia 

- zahraniční spolupráce, výměnný pobyt 

- jazykové mutace části obsahu webových stránek 

- informace Sdružení rodičů při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí 

- informace předmětových komisí 

- informace o Školské radě 

- projekty (ICT, Socrates, Digitalizace, E-learning, Adopce na dálku, …) a semináře 
 



Cílové skupiny 
 Uchazeči o studium na gymnáziu – informace k přijímacímu řízení včetně ukázek 
přijímacích zkoušek (testů), školní vzdělávací program pro nižší  a vyšší stupeň 
gymnázia, zahraniční spolupráce, výměnný pobyt (Gymnasium Weilheim) atd. 
 
Studenti gymnázia – ankety, suplování, rozvrhy, školní vzdělávací program, zahraniční 
spolupráce a výměnný pobyt, seznamy tříd a učitelů, požadavky k maturitě, 
předmětové komise, kontaktní informace  apod. 
 
Zaměstnanci gymnázia – rozvrhy, suplování, školní vzdělávací program, projekty, 
semináře, předmětové komise atd. 
 
Rodiče žáků gymnázia – informace Sdružení rodičů při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí, 
aktuální informace o dění na gymnáziu, … 
 
Veřejnost – informace o aktuálním dění na gymnáziu, o zaměstnancích gymnázia, 
úspěchy žáků gymnázia, zahraniční spolupráce, chystané či realizované projekty (ICT, 
zahraniční spolupráce apod.), propagační činnost gymnázia, … 
 

Stanovený cíl projektu byl splněn. 
 

Rozpočet 
Detailní vyúčtování je k nahlédnutí u ekonomky gymnázia. 


