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CZ.1.07/1.5.00/34.0025 – reg. č.  

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky. 

Doba realizace:  od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014 – 24 měsíců  

 

CÍLE  Zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které 

využívají digitální technologie  

 Zvýšení kvality výuky zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků 

podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací 

hodinu 

 Zvýšení kvality výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační 

gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich 

přípravě na vyučovací hodinu.  

 Zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na SŠ a zaváděním nových 

postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií 
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Klíčová aktivita III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

v tématech: 

 (v odborných předmětech) programování Delphi, PHP, Grafika, hardware 

a logické obvody, operační systém, dovednosti oblasti ECDL, marketing, 

ekonomika, právo, osobní finance, daně a daňová evidence, účetnictví 

individuálního podnikatele; 

(v matematice a statistice) funkce, lineární a kvadratické funkce, 

goniometrické funkce, rovnice, algebraické výrazy, ekonomická statistika;  
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(v českém jazyce) portréty literárních osobností; 

(v angličtině)  anglicky mluvící země, Česká republika, Velká Británie, 

Kancelář, Svět obchodu, obchodní korespondence;  

ruský jazyk, německý jazyk 

 

Klíčová aktivita V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji 

odborných kompetencí žáků  

v tématech: 

makroekonomie, účetnictví pro žáky oboru informační technologie  

 

Klíčová aktivita I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji 

čtenářské a informační gramotnosti 

v tématech: 

rozbory uměleckých textů, rozbory neuměleckých textů 

 

Klíčová aktivita II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 

metodické kurzy pro učitele anglického jazyka, německého a ruského 

jazyka 

 

Podporovaná témata patří do požadovaných výsledků vzdělávání 

jednotlivých předmětů včetně průřezových témat v rámci ŠVP studijních 

oborů na naší škole. Přispívají k rozvoji klíčových a odborných kompetencí 

žáků. 

VÝSTUPY      9 šablon III/2 po 3 sadách vzděl. materiálů, každá sada 20 ks 

     1 šablona V/2 po 2 sadách vzděl. materiálů, každá sada 32 ks   

     1 šablona I/2 po 2 sadách vzděl. materiálů, každá sada 32 ks 

     11 šablon II/3 na metodický kurz pro učitele cizích jazyků 

TECHNICKÉ 

A 

MATERIÁLNÍ 

PODMÍNKY  

10 ks notebooků 

9 ks dataprojektorů 

54 ks PC 

 


