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1 Obecné cíle projektu 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu středního 

vzdělávání na Integrované střední škole živnostenské. Zkvalitnění a zefektivnění výuky by mělo být 

dosaženo prostřednictvím ICT technologií, tvorbou a následným používáním nových učebních 

materiálů ve výuce a individualizací výuky. 

2 Cílová skupina 

Při realizaci OP VK 1.5 budou podpořeny následující cílové skupiny: 

 

 z realizace projektu budou mít užitek všichni žáci školy 

 do projektu se zapojí minimálně 16 pedagogických pracovníků školy 

3 Realizované klíčové aktivity 

Z OP VK 1.5 budou realizovány následující šablony: 

III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti 

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 

IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti 

IV/2 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti 

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí 

II/2 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí 

  



 
4 Výčet a popis realizovaných šablon klíčových aktivit 

4.1 Český jazyk – šablona II/1, III/2 

Cíl 

Cílem je pomocí vybraných šablon zlepšit úroveň čtenářských dovedností a kreativitu žáků, zlepšit 

přípravy žáků na MZ nejen z českého jazyka, ale i v ostatních maturitních předmětech. 

Konečný výsledek 

Žáci lépe porozumí učivu, lépe pochopí souvislosti v učivu, budou se umět lépe orientovat v textu, 

zlepší se jejich komunikativní dovednosti, což by mělo vést ke zlepšení studijních výsledků. 

4.2 Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk) – šablona III/2 

Cíl 

Cílem je prohloubit a upevnit čtení s porozuměním, gramatické postupy a reálie anglicky a německy 

mluvících zemí. Zkvalitnit výuku v oblasti výuky ruských reálií a přípravy na přijímací řízení na VŠ. 

Konečný výsledek 

Lepší připravenost žáků k maturitní zkoušce, zlepšení dorozumívacích schopností s cizinci. Žáci získají 

nové poznatky, kvalitnější slovní zásobu a prohloubení práce s IT. 

4.3 Oděvní technologie – šablona V/2 

Cíl 

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí. 

Konečný výsledek 

4 sady vzdělávacích materiálů. Pro 4. ročník studia – pánské sako a pánský plášť, pro 1. ročník 

studia – výrobní proces, sukně a košile. 

4.4 Fyzika – šablona III/2 

Cíl 

Cílem je provést inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 

Konečný výsledek 

Výsledkem budou 3 sady vzdělávacích materiálů, které zajímavou formou přiblíží předmět žákům, 

včetně praktický ukázek. 



 
4.5 Matematika – šablona IV/1, IV/2 

Cíl 

Cílem je vytvoření nového volitelného předmětu – Matematický seminář, kde využijeme hodiny navíc 

a nižší počet žáků ve skupině ke kvalitní přípravě na maturitní zkoušku z matematiky a přijímací řízení 

na VŠ. Dále pak vytvoření sad vzdělávacích materiálů, které povedou ke zkvalitnění výuky. 

Konečný výsledek 

Předpokládáme, že žáci, kteří se zúčastní semináře, lépe zvládnou probírané učivo, lépe pochopí 

souvislosti a budou úspěšnější nejen při maturitních zkoušce, ale i při dalším studiu na VŠ nebo VOŠ. 

4.6 Estetická výchova – V/2 

Cíl 

Umožnit žákům a pedagogům přístup k technologii sítotisku a serigrafie. 

Konečný výsledek 

Výsledkem bude rozvinutí možností tisku na látky a papír, větší propojení s praxí v uměleckých 

oborech. Tisk na látky umožní nepoužívat k tvorbě modelů pouze zakoupené látky s dekorem, ale 

tvorbu vlastních motivů a jejich následný dotisk. Dále tisk originálních serigrafií a tiskovin. 

4.7 Informační a komunikační technologie – III/1, III/2 

Cíl 

Cílem je vytvoření nového volitelného předmětu – ICT seminář, kde využijeme hodiny navíc a nižší 

počet žáků ve skupině ke kvalitní přípravě na maturitní zkoušku z Informatiky. Dále pak vytvoření sad 

vzdělávacích materiálů, které povedou ke zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro e-learning. 

Konečný výsledek 

Předpokládáme, že žáci, kteří se zúčastní semináře, lépe zvládnou probírané učivo, prohloubí své 

znalosti a budou úspěšnější nejen při maturitních zkoušce. E-learning pomůže žákům přistupovat ke 

studijním materiálům mimo prostředí školy a zvládnout učivo i při dlouhodobé absenci. 

5 Závěrečné shrnutí 

Hlavním cílem projektu je tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení 

materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi 

další cíle patří další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků. 

Zpracoval 6/1/2012 Schválila 6/1/2012 

Mgr. Michal Kratochvíl, koordinátor projektu Mgr. Věra Ulčová, ředitelka školy 


