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Naše škola se zapojila jako partner do výše uvedeného projektu. Příjemcem dotace, hlavním
realizátorem a koordinátorem projektu je společnost iSmart premium s.r.o.
Do realizace projektu je zapojeno celkem 42 škol (z toho 38 základních a 4 střední)
z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Pardubického kraje.
Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků zapojených škol
v oblasti využívání ICT ve výuce a integrace ICT do školního prostředí – kombinací vzdělávání
v prezenčních kurzech, akreditovaných MŠMT v rámci DVPP, doplněných o e-learningovou formu
vzdělávání. Dále bude cíle dosaženo metodickou podporou od mentorů a sdílení vzájemných
zkušeností pedagogů z jednotlivých škol. Díky projektu se cílová skupina naučí pracovat se stávajícím i
nově pořízeným ICT zařízením školy a efektivně jej využívat pro potřeby výuky a v samotné výuce.
Cílovou skupinu projektu tvoří 589 vedoucích a pedagogických pracovníků škol. Cílová skupina projde
prezenčními akreditovanými vzdělávacími kurzy a výjezdním seminářem. V rámci projektu si zapojené
školy pořídí z rozpočtu tablety, které budou využívat pro účely přípravy na výuku a během výuky.
Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace v celkové výši 27.220.078 Kč.

Projekt zahrnuje celkem 7 klíčových aktivit se zaměřením na:
KA A1) Vzdělávání ředitelů (v oblastech využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života
školy, seznámení s postupy pro zadávání veřejných zakázek dle pravidel metodiky OP VK)
KA A2) Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy (účelem je poskytnout pedagogických
pracovníkům metodickou a technickou pomoc při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu
realizace projektu. Podpora bude poskytována mentory – experty na problematiku využívání ICT ve
vzdělávacím procesu).
KA A3) Metodik ICT ve škole (cílem aktivity je podpořit v každé zapojené škole člověka, který získá
kompetence k učení, řízení i správě ICT ve škole).
KA B1) ICT – „co už máme“ (účelem KA je naučit pedagogické pracovníky efektivně využívat ve výuce
stávající ICT zařízení, které má daná škola k dispozici, seznámit pedagogy s dalšími oblastmi a
možnosti, které jsou přímo navázány na využívání stávajícího ICT zařízení školy ve výuce, potažmo
integraci ICT do prostředí školy).

KA B2) ICT – „co chceme“ (účelem KA je proškolit pedagogy v zavádění a využívání nových moderních
mobilních (dotykových) zařízení ve výuce. Pedagogové se budou školit na nově zakoupeném zařízení
– tabletech, které škola v rámci projektu nakoupí).
KA B3) ICT – „oborové didaktiky“ (účelem KA je vzdělávat pedagogy zapojených škol v zavádění a
využívání tabletů v oborových didaktikách).
KA C) Evaluace (účelem KA je vyhodnotit zrealizované projektové aktivity u jednotlivých partnerských
škol. Dojde k vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit na reální využití ICT techniky ve výuce v dané
školy. Evaluace proběhne na začátku a na konci realizace projektu. Součástí evaluace bude závěrečná
konference, kde bude shrnuta celá realizace projektu vč. jeho zásadních výstupů).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a je
financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

