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• Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR
• Minimální částka: 300 000 Kč na projekt

Výše dotace pro SŠED F-M
Výpočet dotace

300 000 Kč + (2 432 Kč x počet žáků) =
300 000 + 2 432 x 884 žáků = 2 449 888,- Kč

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE





PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
(archivace do roku 2025)

• Vytvářel se před podáním projektové žádosti
• Musí vycházet ze vzdělávacích dokumentů školy
• Přináší odpovědi na otázky:

1. Co je cílem projektu?
2. Počet podpořených žáků?
3. Počet podpořených pedagogů?
4. Jaký bude konečný výsledek projektu?
5. Jakým způsobem bude rozpoznáno dosažení změny a jak tato 

změna bude hodnocena?
- projektový záměr SŠED F-M

PZ SŠ ED F-M.docx


ŠABLONA II./3 METODICKÝ KURZ PRO UČITELE 
CIZÍCH JAZYKŮ  - SPLNĚNO VE 2 MO         

P.č. Úsek/obor Jméno učitele TV Počet šablon Počet  kurzů Poznámka

1. Anglický jazyk ing. Srovnalová 1 šablona 1 min 4 hod.

2. Anglický jazyk Mgr. Frkal 1 šablona 1 min 4 hod.

3. Anglický jazyk Mgr. Sztwiertniová 1 šablona 1 min 4 hod.

4. Anglický jazyk Mgr. Stodola 1 šablona 1 min 4 hod.

5. Anglický jazyk Mgr. Kološová 1 šablona 1 min 4 hod.



PŘEHLED VYTVOŘENÝCH DUM na SŠED F-M

Celkový přehled vytvořených digitálních učebních 
materiálů k 31.1.2014

Název šablony Počet sad - plán Počet sad - skutečnost Celkový počet DUM

III/2 48 48 960

V/2 2 2 64

VI/2 2 2 40

V průběhu trvání projektu (2 roky) tedy bylo vytvořeno

1064 digitálních učebních materiálů

sady i s předměty pro www ssed k 31.1.2014.pdf


TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

PROBĚHLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, HODNOTA POŘÍZENÉHO 
MAJETKU - 1 549 627

Rozdělení vybavení z projektu - OPVK.docx


prezentace škola 21.pdf


PROFIL ŠKOLA21

Evaluační nástroj Profil Škola21 - příloha projektového 
záměru ICT plánu školy (povinnost v rámci projektu!!!)
• Vstupní a výstupní evaluace bude přílohou závěrečné 

monitorovací zprávy
– Registrace na http://skola21.rvp.cz - ukázka barokní malířství

– Škola určí v jaké fázi vývoje se nachází a které oblasti 
plánuje rozvíjet

– Výstupem je elektronická i tištěná verze podkladů pro ICT 
plán - tento výstup bude přiložen k projektovému záměru 
a kopie výstupu k závěrečné monitorovací zprávě

http://skola21.rvp.cz/profil/priradit/id/6847/kod/iienrhqr
http://skola21.rvp.cz/
Barokni_malirstvi.ppt


ČINNOST KOORDINÁTORA 

1. Má klíčovou roli ve využívání ICT na škole a je jednou z hlavních
podmínek  výše uvedeného profilu škola 21.

2.    Úzká spolupráce s ICT technikem v oblasti zabezpečování 
bezporuchového chodu internetu, sítě a programů.

2. Řízení činnosti pedagogických pracovníků zodpovědných na 
jednotlivých úsecích za správný chod výukových programů,
zejména - instalace, upgrade, školení.

3. Využívání ICT technologií v komunikaci školy s rodiči, studenty, 
využívání e-learning, sociálních sítí atd.



SOFTWARE, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA SŠED  A 
MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ

• Ve výuce všeobecně-vzdělávacích předmětů

• Ve výuce odborných předmětů

• K diagnostice

• Komunikaci s rodiči, žáky, úřady atd.



SOFTWARE VE VÝUCE 
VŠEOBECNĚ-VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ

EDU base - výuka všech předmětů, diagnostika (5 druhů testů), 
sestavení a tisk učebních materiálů, e-learning

Microsoft office - Word, Excel, PowerPoint atd.
Zoner photo studio  - úprava fotografií
ActivInspire - tvorba prezentací a výuka prostřednictvím interaktivní

tabule (zájemci o školení!!!)
Wink - prezentační a výukový program s využitím video sekvencí

../../../../EduBase.lnk
../../../../../../Public/Desktop/ActivInspire.lnk


SOFTWARE VE VÝUCE 
ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ  - DŘEVO

SolidWorks - tvorba 3D modelů, kreslení technické dokumentace a 
výuka velkého množství odborných předmětů (např.  
materiály, konstrukce, konstrukční cvičení, technologie aj.)

SolidCAM - CNC obrábění včetně 3D simulace
ArtCAM   - grafický program + CNC obrábění 
MerickCalk 3000  - nářezové plány
VISKON  - dřevostavby a dřevěné konstrukce včetně kreslení technické 

dokumntace  a 3D modelů
Compass - veškeré druhy schodišť včetně 3D zobrazení, technické

dokumentace a CNC výstupů

../../../../../../Public/Desktop/Staircase- Software Programs ND.lnk


SOFTWARE VE VÝUCE 
ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ  - ELEKTRO

- ProfiCAD - k výuce a kreslení elektrotechnické dokumentace 
- Eagle - návrh a kreslení tištěných spojů                    
- So Machine - výuka automatizace a řízení
- Inels - inteligentní systémy domovní elektroinstalace
- ZelioSoft - inteligentní relé Zelio, jednoduché řídící systémy
- PinacleStudio - střihové studio, úprava a tvorba videa



SOFTWARE VE VÝUCE 
ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ  - STAVEBNÍ

ArchiCAD 16  - tvorba 3D modelů, kreslení technické dokumentace a 
výuka velkého množství odborných předmětů (např.  
materiály, konstrukce, technologie aj.)

ARTLANTIS - doplněk ArchiCAD, vizualizace vytvořených dokumentů
VISKON  - dřevostavby a dřevěné konstrukce včetně kreslení technické 

dokumntace  a 3D modelů
Compass - veškeré druhy schodišť včetně 3D zobrazení, technické

dokumentace a CNC výstupů

../../../../Artlantis Studio 4.lnk
../../../../../../Public/Desktop/Staircase- Software Programs ND.lnk


III./2 INOVACE ICT PROKAZOVÁNÍ VÝSTUPŮ -

SHODNÉ PRO V./2 I VI./2

• Evidence v třídní knize

• Záznamový arch

• Doložení materiálů (CD, DVD)

• Vykázání počtu podpořených žáků



VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ 
A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

• Podpora finanční gramotnosti, tak aby se žáci orientovali ve 
správě osobních/rodinných financích

• Výstup: 2 sady vzdělávacích materiálů ( v každé sadě je 20 
vzdělávacích materiálů )

• Standard finanční gramotnosti

• Lze uhradit spolupráci externích expertů



MONITOROVÁNÍ PROJEKTU

1. Předmět kontroly MZ
• Výstupy zvolených šablon
• Monitorovací indikátory
• Další povinnosti vyplývající z Příručky OP 1.5

2. Celkem 5 MZ
Průběžná MZ – předkládá se 1 x za 5 měsíců (do 30 dnů)
Závěrečná monitorovací zpráva - předkládá se po ukončení 
realizace projektu za období zbývající 4 měsíců (do 60 dnů)

../../Monitorovací zprávy + záznamové archy/MZ 2 - 11.11. 2012/01_ MonitorovaciZprava/Monitorovací zpráva 22qGFPM00201.pdf


MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Doposud byly realizovány 4 MZ, pátá 
závěrečná - musí být dokončena a zaslána na 
MŠMT ČR v průběhu února a března 2014



KONTROLY NA MÍSTĚ

1. Kontroly na místě - ověřování výstupů
• Záznamy v třídní knize
• Inovované výukové materiály

2. Publicita
• Vyvěšení plakátu
• Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců na stránkách MŠMT

3. Archivace
• Všechny dokumenty související s realizací projektu – do roku 2025 – v 

případě kontroly je musí předložit
• Archivace = zálohování, vytváření kopií souborů



UKÁZKY Z TVORBY DUM

Veškeré materiály vytvořené v rámci projektu 
jsou přístupné na www stránkách školy po 
spuštění dalších odkazů.      

Všechny materiály musí být využívány ve výuce

(již bez záznamových archů - pouze poznámka 

v třídní knize a pedagogickém deníku v rámci 
trvalé udržitelnosti projektu.       VanV VacI

http://www.ssed-fm.cz/uredni-deska/zakladni-informace.php
VY_32_INOVACE_12_36VanV-7.ppt
VY_62_INOVACE_1_01VacI-2.ppt


Děkuji za pozornost!

Ve Frýdku-Místku 30. 1. 2014

Mgr. Karel Volný 


