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1. Popis projektu 

 
Projekt byl zahájen úvodní konferencí (25.3.2010), na které byly představeny cíle a 

aktivity projektu a zapojení jednotlivých partnerů do projektu, současné trendy využití ICT ve 
výuce. 
Proběhne proškolení pedagogů poradců na využívání ICT ve výuce včetně práce s interaktivní 
tabulí včetně pořízení vybavení interaktivních učeben pro jednotlivé zapojené základní školy. 
Realizován bude také pracovní workshop pro pedagogy poradce s praktickými ukázkami 
zapojení ekologické výchovy do přírodovědných předmětů. 

Proškolení pedagogové poradci budou na základě získaných poznatků vytvářet nové 
výukové materiály a didaktické pomůcky a zapojovat je do výuky přírodovědných předmětů 
ve 4. -7. třídách základních škol. Výuka se zapojením moderní ICT a nových výukových 
materiálů a didaktických pomůcek bude probíhat od začátku školního roku 2010/2011. 
Pedagogové poradci budou také předávat nově získané poznatky a zkušenosti ostatním 
pedagogům na škole. 

Výukové materiály a didaktické pomůcky budou zaměřeny na průřezové téma 
ekologie, které se bude prolínat všemi přírodovědnými předměty (1. stupeň – přírodověda, 
vlastivěda, matematika, 2. stupeň – přírodopis, zeměpis, matematika, fyzika, pěstitelské práce 
a  informatika). 

Průběžně budou každý rok probíhat krátkodobé stáže a exkurze žáků na pracovištích a 
institucích jako Magistrát města Olomouce, soukromé firmy, střední školy, IZS a také 
proběhne jednodenní ekologický výukový program. 

Průběžně 1x za čtvrt roku se budou konat informační schůzky zapojených škol a 
žadatele, kde bude probíhat jednak předávání zkušeností při realizaci projektu, ale také 
předávání informací v rámci realizace projektu, plnění časového harmonogramu projektu, 
plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace a řešení případných 
problémů. 

Na závěr projektu proběhne závěrečná konference za účasti zapojených škol, ale také 
dalších škol, které se projektu neúčastnili, proběhne prezentace výstupů projektu a celkové 
vyhodnocení efektů projektu. Bude vydán sborník projektu, který bude k dispozici i ostatním 
subjektům. 

Celkovým výstupem projektu bude kvalitnější výuka přírodovědných předmětů s 
prvky interaktivní výuky, která bude pro žáky atraktivnější a bude je motivovat k 
samostatnosti a dalšímu vzdělávání. Výuka žáků bude doplněna exkurzemi a krátkodobými 
stážemi zaměřenými na ekologii a seznamování se s využitím ICT na pracovištích ve veřejné 
správě a u soukromých organizací. V neposlední řadě bude podpořeno partnerství mezi 
školami a rozvíjena spolupráce s Hospodářskou komorou ČR, Integrovaným záchranným 
systémem a organizacemi působícími na trhu práce. 
 
 
 
 



2. Cíle projektu 
 

Cílem projektu je zlepšování podmínek pro aktivní využívání moderní 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 
1.400 žáků 4.-7. tříd 8 olomouckých ZŠ v období 2010-2011. 

Specifické cíle projektu:  
1. Cílem je proškolení 42 pedagogů poradců v práci s ICT a tvorbě výukových 

materiálů, čímž dojde ke zvýšení zapojení ICT ve výuce.  
2. Vybavení 8 interaktivních učeben moderní ICT, což povede k rozšíření využití ICT 

při tvorbě a uplatnění výuk. mat. ve výuce a zavedení výuky v počítačových učebnách na již 
na 1. stupni.  

3. Cílem je vytvoření 250 výukových materiálů, což přispěje také k přiblížení přírody 
žákům ve vazbách a souvislostech, probuzení touhy poznávat a podpořit přirozených vztah k 
přírodě, dále k obohacení učiva o ekologickou a environmentální problematiku a odhalovat 
vzájemné vztahy a souvislosti, klást důraz na mezipředmětový přístup k problematice a k 
získání praktických zkušeností na krátkodobých stážích a exkurzích.  

4. Cílem je vytvoření partnerství mezi zapojenými školami formou pravidelných 
informačních setkání, umístění vytvořených produktů na web a realizaci 2 konferencí a tím 
vytvořit základ pro vytvoření širšího partnerství mezi olomouckými ZŠ i po ukončení 
projektu. 

Celkovým výsledkem projektu bude modernizovaný vyučovací proces s prvky 
interaktivní výuky, který bude pro žáky atraktivnější a bude je motivovat k samostatnosti a 
dalšímu vzdělávání, dojde k efektivní výuce nové látky a zkoušení znalostí při využití ICT. 

Dalším cílem projektu je motivovat žáky k dalšímu studiu přírodovědných předmětů a 
tím podpořit také odborné střední školy a následně i univerzity a vysoké školy, které se v 
současné době potýkají s menším zájmem o studium přírodovědných oborů. 
 
 

3. Rozpočet projektu 
 
Předpokládaný rozpočet projektu: 

Financování Náklady projektu /v K č/ 
Vlastní zdroje /v Kč/ Zdroje EU /v Kč/ Zdroje SR /v Kč/ 

8.614.498,67 0 7 322 323 1 292 175,67 
 
Dotace z OPVK činí 85 %, zbývajících 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu ČR. 
 
Náklady jsou rozděleny dle jednotlivých aktivit projektu: 
AKTIVITA 1: ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ PORADCŮ NA TVORBU VÝUKOVÝCH 

MATERIÁLŮ 
AKTIVITA 2: NÁKUP ICT PRO REALIZACI PROJEKTU 
AKTIVITA 3: TVORBA VÝUKOVÝCH MATERIÁL Ů 
AKTIVITA 4: KRÁTKODOBÉ STÁŽE ŽÁKŮ ZŠ 
AKTIVITA 5: ROZVOJ PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA 

ZKUŠENOSTÍ MEZI ŠKOLAMI NAVZÁJEM A MÍSTNÍ 
SAMOSPRÁVOU 

 
 
 



4. Časový harmonogram projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Tvorba výukových materiálů pro 
přírodovědné předměty

X X 

Krátkodobé stáže žáků ZŠ X X X X X X X X 

Školení pedagogů poradců na tvorbu 
výukových materiálů

X X X X X X X X 

Nákup ICT pro realizaci projektu X X X X X X X X 

Partnerství, spolupráce a výměna 
zkušeností mezi školami navzájem a 
místní samosprávou

X X X X X X X X 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Tvorba výukových materiálů pro 
přírodovědné předměty

X X X X X X X X X X 

Krátkodobé stáže žáků ZŠ X X X X X X X X X X 

Partnerství, spolupráce a výměna 
zkušeností mezi školami navzájem a 
místní samosprávou

X X X X X X X X X X 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Tvorba výukových materiálů pro 
přírodovědné předměty

X X 

Krátkodobé stáže žáků ZŠ X X 

Partnerství, spolupráce a výměna 
zkušeností mezi školami navzájem a 
místní samosprávou

X X 

2012

2010

2011



5. Fotodokumentace 
Dokumentace z Úvodní konference (25.3.2010) 
 

 
 
Dokumentace z 1. jednání realizačního týmu (22.4.2010) 

 


