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Projektový záměr  
 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Oblasti podpory 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Cíl projektu 
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve 
školách a školských zařízeních.  
 
V rámci projektu byla zvolena klíčová aktivita Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění 
čtenářství a čtenářské gramotnosti. Učitelé vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských 
dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů 
bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání 
projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen 
ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské 
dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné 
pro realizaci Čtenářských dílen: nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě a odborné 
literatury pro pedagogy. 
 
Dále byla v rámci projektu zvolena klíčová aktivita Zlepšení jazykových kompetencí žáků 
a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).  
 
Půjde o krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání 
6 kalendářních dní včetně cesty do Berlína. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu 
9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. 



Výstupy projektu 
- 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky v rozsahu nejméně 

10 dílen pro každý ročník 
- zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 Čtenářských dílen v hodinách Českého 

jazyka a literatury 
- seznam pořízené literatury a dalších pomůcek, nákup nejméně 100 kusů knih 

v papírové podobě 
- krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání 

6 kalendářních dní včetně cesty do Berlína 
- zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu. 
- seznam žáků, kteří se zúčastnili zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu 

 
Dosažení výstupů bude prokázáno závěrečnou monitorovací zprávou. 

 

Seznam podporovaných aktivit a šablon klíčových aktivit 

 

 Šablona č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 
Gramotnosti (1krát) 

 Šablona č. 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (4krát) 

 

Rozpočet projektu 

 

Aktivita 
Počet 
kusů 

Cena za 
kus v Kč 

Celkem v Kč 

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění 
čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

1 56.756 56.756 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 4 138.430 553.720 

Celkem 610.476 

 


