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Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků ke zvýšení kvality výuky na 

školách v Olomouckém kraji 

 

Základní údaje o projektu 

Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc je Realizátorem tohoto projektu  

Projekt byl zahájen 1.3. 2010 a jeho realizace je plánována na 28 měsíců – do 30.6. 2012. 

Přípravě projektu předcházel podrobný průzkum, který byl  proveden formou otevřené 

diskuze s  pedagogickými pracovníky a s řediteli škol v regionu. Na základě průzkumu bylo 

zjištěno, že kurikulární reforma přinesla školám, mimo jiné, vyšší požadavky na práci 

pedagogických  pracovníků.  

Průzkumem byly definovány následující nedostatky: 

 kompetence pedagogů v oblasti ICT jsou často nedostatečné a je nutné je dále rozvíjet,  

 potřebnost získání větší dovednosti v ovládání moderních ICT technologií a jejich využití 

v praxi 

Na základě uvedených zjištění byl definován hlavní cíl projektu: „Zvýšit kvalitu 

vzdělávání na školách v Olomouckém kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, prioritně zaměřit na zvýšení  gramotnosti v oblasti ICT a také posílit  kvalifikaci 

pedagogických i nepedagogických  pracovníků škol v oblasti Time managmentu a zvládání 

stresu, Fundraisingu. 

Hlavní cíl projektu bude realizován pomocí následujících  kroků: 

 zvýšit ICT gramotnost s důrazem na používání  ICT ve výuce, 

 zlepšit prezentační dovednosti a sebedůvěru pedagogických pracovníků, 

 zvýšit  dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání pro 

pedagogické pracovníky, 

 zamezit situacím, kdy žák ovládá techniku lépe než pedagogický pracovník, 

 zvýšit kvalifikaci v oblasti Time managmentu a zvládání stresu, 

 zvýšit kvalifikaci v oblasti Fundraisingu  
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V rámci projektu bude připraveno následujících 11 vzdělávacích modulů z čehož 9 modulů 

bude akreditovaných: 

1. základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT), 

2. používání počítače a správa souborů, 

3. zpracování textu, 

4. tabulkový procesor, 

5. použití databází, 

6. prezentace, 

7. práce s internetem a komunikace, 

8. příprava prezentací s podporou prezentační techniky, 

9. prezentační technika, 

10. Time managment a zvládání stresu, 

11. Fundraising 

Moduly 1 – 7 slouží jako příprava pro složení zkoušek dle ECDL, účast na těchto modulech 

bude pro pedagogy velmi zajímavá. 

Moduly 8-9 jsou zaměřeny  na praktickou práci s prezentační technikou a seznámení účastníků 

s aktuální nabídkou prezentační techniky a jejího využití v praxi. 

Modul č.10 Time managment a zvládání stresu je v dnešní době velmi důležitá věc. Učí jak se 

vyrovnat se zvyšujícími se požadavky trhu práce a učí jak si svoji práci správně rozplánovat a 

zvládat vzniklý stres. 

Modul č.11 Fundraising ukazuje jak a kde hledat alternativní zdroje financování pro plánované 

aktivity, pro které mají školy omezené finanční zdroje. 

 

Přínosem projektu je inovace v oblasti  využívání ICT ve výuce a celkové zvýšení 

kompetencí pracovníků škol. 

 

Projektové stránky 

http://vyuka.spssol.cz/~vyuka/DVPP/ 

 

Nabídka školení 

http://www.spssol.cz/rsimages/projekty/Nabidka_skoleni.pdf 
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