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Informace o průběhu projektu 

EU - peníze školám 

a tvorbě digitálních vzdělávacích materiálů. 

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky. 

 

Název projektu: Blíže Evropě a světu - ICT ve vzdělávání 

  Closer to Europe and the world - ICT in education 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Výše dotace: 977 912 ,- Kč 

Datum zahájení projektu: 01.09.2011 

Datum ukončení projektu: 28.02.2014 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2491  

 

 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního 
vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo 
metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným 
používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity  práce se 
žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení 
hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu 
rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v  projektu  podpořeno 
zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu 
primární prevence. 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění: V případě neúplného zobrazení v internetovém prohlížeči si dokument nejprve stáhněte a 
poté otevřete v programu Adobe Reader. 



 
Realizované klíčové aktivity: 

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoj výuky cizích jazyků - Cílem aktivity je 
zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich 
přípravě na vyučovací hodinu. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy 
výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků. 

II/3 Metodiký kurz pro učitele cizích jazyků - Zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na ZŠ 
a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií. 

II/4 Roční jazykové kruzy pro učitele cizích jazyků v ČR - Účelem poskytovaných finančních 
prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje jazykových kompetencí u pedagogů 
cizích jazyků prostřednictvím programu cizího jazyka pro pedagogického pracovníka 
dle potřeb školy v rozsahu min. 60 hodin za jeden rok. 
Ke zvýšení kvality výuky škola nakoupí výukový materiál, který je vázán k jazykovému 
kurzu. Vzdělávací program musí být akreditován v systému DVPP MŠMT. 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní 
výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. 
Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, 
interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení 
studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a 
sdílení s pedagogickou veřejností. 

. 

Průběh realizace projektu 

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoj výuky cizích jazyků  
2/2012-5/2013 – Tvorba a ověřování DŮM 
Vzdělávací materiály dokončeny (včetně jejich ověření ve výuce) do konce května 

2013. Dokončeno. 

II/3 Metodiký kurz pro učitele cizích jazyků  
Metodický kurz Aj – Techniky rozvoje jazykových dovedností – datum konání 
24.4.2013. Dokončeno.  

II/4 Roční jazykové kruzy pro učitele cizích jazyků v ČR  
10/2012-6/2013 – Průběh ročních jazykových kurzů pro učitele. Vyučováne ve dvou 
skupinách – AJ a NJ. Dokončeno. 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  
12/2011 - Proběhla dodávka a montáž multimediálních setů potřebných pro tvorbu a 

ověřování setů vzdělávacích materiálů, instalace potřebného softwaru a výukových 
programů. Proběhlo také zaškolení zaměstnanců v zacházení s multimediálními sety. 
2/2012-5/2013 – Tvorba a ověřování DŮM 
Vzdělávací materiály dokončeny (včetně jejich ověření ve výuce) do konce května 
2013 

 

 

Seznam vytvořených a ověřených sad vzdělávacích materiálů 

Název Šablona Téma pro vyučovací 
předmět 

Forma 

Začínáme - úvod do AJ pro 
ZŠP 

II/2-Inovace-cizí jazyky Seznámení s AJ Anglický jazyk Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Přehled učiva AJ pro ZŠP II/2-Inovace-cizí jazyky Shrnutí a doplnění 
učiva AJ 

Anglický jazyk Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Procvičme si angličtinu 1 III/2-Inovace ICT Procvičování slovní 
zásoby a frází 

Anglický jazyk Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 



Procvičme si angličtinu 2 III/2-Inovace ICT Procvičování slovní 
zásoby a frází 

Anglický jazyk Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Zeměpis 7.ročník             
Zeměpis 8.-9.ročník 

III/2-Inovace ICT Z. pro 7.,8.,9. ročník Zeměpis Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Finanční gramotnost III/2-Inovace ICT Finanční gramotnost Ov, M, Pv Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Podstatná jména pro ZŠP III/2-Inovace ICT Slovnědruhové 
vymezení, deklinace, 
pravopis 

Český jazyk Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Slovesa pro ZŠP III/2-Inovace ICT Slovnědruhové 
vymezení, časování, 
pravopis … 

Český jazyk Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Člověk a příroda ZŠS 1 III/2-Inovace ICT Místo, kde žijeme + 
zákl. poznatky ze Z 

Prvouka ZŠS a 
Nauka o 
přírodě 

Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Člověk a příroda ZŠS 2 III/2-Inovace ICT Člověk a zdraví + 
zákl.poznatky z CH 

Prvouka ZŠS a 
Nauka o 
přírodě 

Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Člověk a příroda ZŠS 3 III/2-Inovace ICT Rozmanitost přírody 
+ zákl.poznatky z Př 

Prvouka ZŠS a 
Nauka o 
přírodě 

Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Člověk a příroda ZŠS 4 III/2-Inovace ICT Lidé a čas + základní 
poznatky z F 

Prvouka ZŠS a 
Nauka o 
přírodě 

Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Vyjmenovaná slova III/2-Inovace ICT Procvičování a 
upevňování 
vyjmenovaných slov 

Český jazyk Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Učíme se číst 1 III/2-Inovace ICT Orientace na 
stránce, vyvození 
hlásek,slabiky, 
tajenky, hry 

Český jazyk Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Učíme se číst 2              Učíme 
se číst 3                             

III/2-Inovace ICT Čt. s 
pochopením,tvoření 
slov, význam slov, 
opis, přepis … 

Český jazyk Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Vlastivěda ZŠP III/2-Inovace ICT Procvičování 
vlastivědy ZŠP 

Vlastivěda Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

Fyzika ZŠP-1.díl                    
Fyzika ZŠP-2.díl 

III/2-Inovace ICT Opakování a 
procvičování fyziky 

Fyzika Pracovní 
listy(Word), 
PwP 
prezentace, hry 

 

 

!!! Všechny ověřené vzdělávací materiály jsou na vyžádání k dispozici na e-

mailové adrese reditel@skolajh.cz . !!! 
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Odeslané a schválené monitorovací zprávy: 

Monitorovací zpráva č.1 1.12.2011 

Monitorovací zpráva č.2 22.5.2012 

Monitorovací zpráva č.3 10.12.2012 

Monitorovací zpráva č.4 21.5.2013 

Závěrečná monitorovací zpráva 16.12.2013 

 

 

 

 

 

V Jindřichově Hradci  

Poslední úprava 17.12.2013 

                Mgr. Petr Kubeš, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: V případě neúplného zobrazení v internetovém prohlížeči si dokument nejprve stáhněte a 
poté otevřete v programu Adobe Reader. 

 


