
   

 

 

 

PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU (ÚNOR 2012 – ČERVEN 2013) 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky.   

Dne 23. 4. 2012 došlo k podpisu smlouvy s dodavatelem vzdělávání TEMPO 

TRAINING   CONSULTING  a. s., který byl  vybrán dle nastavených kritérií 

výběrového řízení.  

S dodavatelem vzdělávání byl sestaven harmonogram realizací kurzů, které 

budou probíhat v prostorách naší školy. Kurzy jsou členěny do tří klíčových 

projektových aktivit: 

 1KA – Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol 

 a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce 

 2KA – Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol  

a školských zařízení v oblasti kutikulární reformy 

 3KA – Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol 

 a školských zařízení v oblasti cizích jazyků 

 

Přehled realizovaných kurzů: 

 Duben 2012  

Název kurzu Počet účastníků 
Cesty k efektivnější komunikaci mezi pedagogem a 
studentem 

8 
 

Řešení obtížných situací a konfliktů ve škole 14 

Asertivita v životě pedagoga 8 



 

Pedagogové se učili schopnosti pozitivně ovlivňovat komunikaci a vztahy se 

studenty, řešit konfliktní situace ve škole a předcházet jim, učili se asertivnímu 

jednání. Cílem těchto kurzů v komplexu je udržování pozitivního klima školy a 

neustálá péče o něj.  

 Květen 2012  

Název kurzu Počet účastníků 

MS PowerPoint I – práce s prezentacemi pro potřebu 
výuky na SŠ 

27 

 

Účastníci kurzu získali základní praktické dovednosti pro vytváření prezentací 

do výuky. Takto připravené výukové materiály umožní zatraktivnit a zefektivnit 

vzdělávání s využitím ICT. Přínos tohoto kurzu se rovněž projeví při tvorbě 

„didaktických učebních materiálů.“ 

 

 Červen  2012  

Název kurzu Počet účastníků 
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga 9 

Zvládání stresu v životě pedagoga 9 

Efektivní výuka metodou projektového vyučování na SŠ 15 
 

Šlo o kurzy zařazené do klíčové aktivity  2KA, které poskytli pedagogům 

praktické návody k zvládání stresu v jejich náročném povolání, pomohli je 

nasměrovat ke kreativnímu myšlení ve výuce a provedli je metodou 

projektového vyučování, která zvyšuje efektivitu výuky. 

 

 Srpen-říjen  2012  

Název kurzu Počet účastníků 

Adobe Photoshop 13 

Moodle 20 
 

V průběhu přípravného týdne v srpnu a poté v měsíci září a říjnu byly 

uskutečněny kurzy klíčové aktivity KA1.  Každý z kurzů probíhal ve dvou dnech a 

pro dvě různé skupiny účastníků.  Z projektových prostředků byly zakoupeny 



pro potřeby výuky výukové programy Adobe Photoshop a Adobe Acrobat. 

Účastníky těchto speciálních kurzů Adobe byli převážně vyučující  ITpředmětů. 

Výuka v prostředí Moodle sice na naší škole v některých předmětech probíhá již 

několik let, avšak kurz pomohl pedagogům k rozšíření možností využívání jeho 

dalších nástrojů a k vyžití v širším rozsahu vyučovacích předmětů.    

 

 Září 2012-duben 2013  

Název kurzu Počet účastníků 
Anglický jazyk A0 14 

 

V průběhu 8 měsíců se zdokonalovalo v anglickém jazyce  v rámci klíčové 

aktivity KA3 celkem 14 účastníků rozdělených do dvou skupin. Celkem 42 hodin 

kurzu bylo určeno převážně vyučujícím odborných a všeobecně-vzdělávacích 

předmětů (ne vyučujícím m tohoto jazyka) a napomohlo jim k rozšíření znalostí 

anglického jazyka, a to především na komunikativní úrovni. 

 Leden 2013  

Název kurzu Počet účastníků 
MS Excel I.–tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ 7 

Internet pro pokročilé 8 

 

Pedagogové se zdokonalili v práci s tabulkovým kalkulátorem MS Excel a 

rozšířili si vědomosti o možnostech jeho využití při přípravě na výuku a při 

vlastních hodinách.  Práci s internetem na vyšší úrovni si osvojili především 

vyučující odborných a ITpředmětů. 

 Únor 2013  

Název kurzu Počet účastníků 

Adobe Acrobat 8 

MS PowerPoint II.-umění prezentace pro pedagogy SŠ 9 

 

Se zakoupeným programem Adobe Acrobat se prostřednictvím kurzu naučili 

pracovat především pedagogové ITpředmětů. MS Pover Point II. navazoval na 



kurz z května 2012 a připravil pedagogy na vyšší úroveň práce s tímto 

programem včetně zásad a pravidel prezentace samotné. 

 Květen 2013  

Název kurzu Počet účastníků 
Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky 30 

 

Po uskutečnění nákupu a instalace interaktivní tabule formou výběrového 

řízení se s ní učili pracovat celkem 3 skupiny pedagogů. Tato pro studenty 

zajímavá forma interaktivní výuky obohatí škálu moderních aktivních metod 

používaných při vyučování.     

 

PŘÍNOS PROJEKTU 

Realizací prezenčních kurzů v oblasti KA1 – využívání ICT ve výuce, v oblasti KA2 

– kurikulární reformy a v oblasti KA3 – cizích jazyků bylo dosaženo komplexního 

profesního rozvoje pedagogických pracovníků Obchodní akademie, Ostrava-

Poruba.  Tohoto hlavního cíle bylo dosaženo splněním dílčích cílů u pedagogů 

školy: 

- rozvoj v možnostech a příležitostech využívání ICT ve výuce 

 (v rámci aktivním metod výuky, interaktivní výuky, tvorba výukových 

materiálů) 

- rozvoj dovedností v oblasti moderních vyučovacích metod 

- rozvoj dovedností pro změnu klimatu školy 

- rozšíření znalostí v anglickém jazyce 

  

 

 


