
  
     

 
IDENTIFIKAČÍ ÚDAJE 
 
Název projektu: Dejme šanci přírodě – Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/02.0114 
 

Dotační titul: Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání, 
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  

 
Žadatel: Statutární město Olomouc 
 
CÍL PROJEKTU 
 
Cíl projektu: Cílem projektu je zlepšování podmínek pro aktivní využívání ICT pro žáky i učitele, tvorba a zavádění 
interaktivních výukových materiálů do výuky přírodovědných předmětů s průřezovým tématem ekologie vedoucích 
k rozvíjení klíčových kompetencí cca 1400 žáků 4. - 7. tříd základních škol v období 2010-2011. Projekt reaguje na 
výsledky průzkumu k využítí moderní ICT s interaktivními prvky na jednotlivých ZŠ. 
 

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na zlepšování podmínek pro aktivní využívání moderní ICT pro žáky i učitele, 
tvorbu a zavádění interaktivních výukových materiálů do výuky přírodovědných předmětů s průřezovým tématem 
ekologie vedoucích k rozvíjení klíčových kompetencí 2 248 žáků 4.-7. tříd 8 ZŠ v období 2010-2012. Příjemce projektu 
bylo Statutární město Olomouc, do projektu bylo zapojeno celkem 8 partnerů s finančním příspěvkem: FZŠ Hálkova 7,  
ZŠ a MŠ Gorkého 39, ZŠ a MŠ Nemilany-Raisova 1, ZŠ Heyrovského, ZŠ Zeyerova, ZŠ Mozartova, ZŠ Komenium, ZŠ 
a MŠ Řezníčkova 1. Realizací projektu došlo ke zvýšení aktivního využívání moderní ICT techniky pro žáky a učitele. 
V rámci projektu bylo proškoleno vybraných 70 pedagogů pro práci s ICT a tvorbu  výukových materiálů. Dále bylo 
v rámci projektu vybaveno 8 interaktivních učeben nákupem ICT (každá ZŠ byla vybavena 1 učebnou). V neposlední 
řadě bylo inovováno na 83 výukových programů pro přírodovědné předměty s průřezovým tématem ekologie, průběžně 
byly pořádány krátkodobé stáže žáků ZŠ v institucích  a organizacích využívajících moderní ICT.  

 
HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
Podání žádosti:  30. 6. 2009 
 
Zahájení fyzické realizace: 1. 3. 2010 
 
Ukončení fyzické realizace: 29. 2. 2012 
 
Ukončení projektu: 30. 4.2012 
 
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
 
Celkové náklady: 8,1 mil. Kč 
 
Celkové způsobilé náklady: 8,1 mil. Kč 
 
Dotace: 8,1 mil. Kč 
 
Vlastní zdroje: 3 600 Kč 


