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Doba realizace projektu:     24 měsíců 

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat nebo jejich kombinaci: personální podpora, 
osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, 
aktivity rozvíjející ICT. 

Projekt je zaměřen na šest klíčových aktivit: 

• 2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ – 1 šablona 

Popis realizace aktivity:  

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a 
podpořit tak žáky středních škol. ŠKP bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání 
budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace. Školní kariérový poradce zrealizuje osobní setkání 
se žáky, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání 
a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.  

• 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - Osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů SŠ – 151 šablon 

Popis realizace aktivity: 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci střední školy budou podporováni ve svém 
profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích 
akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích 
metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v 
systému DVPP. Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou 
ucelených vzdělávacích programů. 

 

 

 

 



• 2.III/11 Tandemová výuka v SŠ – Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ – 4 
šablony 

Popis realizace aktivity: 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného 
vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší 
kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Zapojení pedagogové se budou společně 
podílet na přípravě vyučovacích hodin a. jejich vedení. Po proběhnutí tandemového vyučování provedou 
společnou reflexy, kde zhodnotí úspěšnost využitých metod a vliv společné práce na vzdělávací proces 
a výsledky žáků. 

•  2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ – aktivity rozvíjející ICT v SŠ – 2 šablony 

Popis realizace aktivity: 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci 
všeobecně vzdělávacích předmětů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv 
na výsledky žáků. Zapojený pedagog a odborník se budou společně podílet na přípravě vyučovacích 
hodin a jejich realizaci. Po jejich proběhnutí bude následovat společná reflexe, kde bude zhodnocena 
úspěšnost využitých metod a vliv společné práce na vzdělávací proces a výsledky žáků. Zapojení 
odborníka z praxe by mělo žáky motivovat v zájmu o daný předmět a více propojit vědomosti a 
dovednosti s praxí. 

• 2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ – aktivity rozvíjející ICT v SŠ – 4 šablony 

Popis realizace aktivity: 

Cílem této aktivity je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných 
předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických 
pracovníků z práce s digitálními technologiemi. ICT technik se bude účastnit procesu plánování hodiny 
z pohledu možného využití techniky, bude připravovat mobilní počítačové zařízení pro žáky, pomáhat 
během vyučování s jejich využitím, bude zajišťovat technickou podporu pro pedagogy a odstraňovat 
případné technické potíže. Po skončení vyučovací jednotky provede spolu s příslušným pedagogem 
reflexy.  

• 2.III/21 Projektový den ve škole - extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ – 25 šablon 

Popis realizace aktivity: 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové 
výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat 
v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Pro žáky budou 
organizovány aktivity, které podpoří mezipředmětové vztahy, kritické myšlení, spojení výuky s praxí a 
kooperaci žáků. 

• 2.III/22 Projektový den mimo školu - extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ – 53 šablon 

Popis realizace aktivity: 

 Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové 
výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat 
v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Pro žáky budou 
organizovány aktivity, které podpoří mezipředmětové vztahy, kritické myšlení, spojení výuky s praxí a 
kooperaci žáků. 
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