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Souhrnné informace o projektu
 Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.13/22.0029
 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 Název oblasti podpory
Zvyšování kvality ve vzdělávání
 Doba trvání projektu
1. 1. 2009 – 31. 12. 2011

Realizátor projektu – ASISTA, s. r. o.









Koordinace a řízení jednotlivých aktivit projektu
Příprava zadávacích dokumentací projektu v rámci zadávacích řízení
Koordinace průběhu mapování aktuální situace ve školách, informační kampaň, motivace
cílových skupin
Příprava vzdělávacích a motivačních aktivit projektu (příprava obsahu a forem, technické
zpracování)
Organizace prezenčních setkání kurzů, workshopů, exkurzí
Zřízení a provoz E-center samostatného studia
Koordinace vývoje a implementace školních vzdělávacích a informačních portálů
Prezentace a publicita projektu

Zdůvodnění vzniku projektu
 Dle monitoringu neucelené, nesystémové a neatraktivní forma zavádění a
využití ICT ve výuce i mimo ni
 Absence teoretických a praktických dovedností učitelů s využitím prvků
eLearningu v konkrétních didaktických situacích
 Absence koncepce pro využití ICT pro mimoškolní aktivity žáka
(samostatná příprava na výuku..)
 Špatné komunikačně-pracovní vztahy (učitel – žák)

Hlavní cíle projektu


Zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování



Zkvalitnění výuky na školách – zavádění moderních a atraktivních metod vzdělávání s prvky
eLearningu



Rozvoj partnerství mezi školami v regionu ÚK



Vytvoření podmínek pro kontinuální zvyšování kvality počátečního vzdělávání cílových skupin
se zaměřením na podporu individuálního potenciálu žáků (rozvoj tvořivosti, řešení problémů,
vyhledávání a zpracování informací, využití nových technologií ve vzdělávání, rozvoj fungující
kooperace ve vztahu učitel – žák)



Řešení aktuálních potřeb a progresivních trendů ve vzdělávání

Dílčí cíle projektu
Realizace:









informačních seminářů
eLearningových kurzů pro pedagogy, pro žáky
prezenčních setkání pro pedagogy, žáky
Série ověřovacích aktivit
Provoz E-center samostatného studia
Implementace školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů)
Zpracování ucelené metodické příručky
Další podpůrné akce projektu (workshopy, exkurze)

Cílová skupina
 Pracovníci škol a školských zařízení (učitelé a pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
v Ústeckém kraji)
 Žáci škol a školských zařízení (žáci a studenti ZŠ a SŠ v Ústeckém kraji)

eLearningová forma vzdělávání
VÝHODY
 Snížení nákladů na klasické vzdělávání (provoz učeben, studijní materiály,
doprava atd.)
 Časově nezávislé a individuální studium
 Vysoká úroveň předávaných znalostí
 Nepodjatost tutora při hodnocení studentů
 Automatické vyhodnocování autotestů
 Okamžitá zpětná vazba
 Zajímavá i zábavná forma

eLearningová forma vzdělávání
NEVÝHODY
 Odosobnění výuky a společenského života
 Nevhodnost pro každého
 Nutnost zobrazovacího zařízení (PC, internet)

BARIÉRY ZAVEDENÍ eLEARNINGU
 Náklady na potřebné počítačové vybavení
 Nedostatečně motivovaní studenti

eLearningová forma vzdělávání
PODMÍNKY EFEKTIVNÍHO eLEARNINGU





Aktivní zájem studentů
Kvalitní a přístupné kurzy
Dostatek zařízení ke studiu (e-centra samostatného studia)
Uživatelské minimum znalostí práce s PC

eLearningová forma vzdělávání
UPLATNĚNÍ e-LEARNINGU NA ZŠ A SŠ







Vzdělávání nadaných dětí
Vzdělávání handicapovaných dětí
Podpora běžné výuky
Komplexní podpora žákovských projektů
Mimoškolní činnost
Příprava a aktualizace ŠVP

Hlavní aktivity projektu












Zmapování aktuální situace na školách, informační kampaň, motivace cílových skupin (dotazníkové šetření,
individuální osobní rozhovory)
Informační kampaň (realizace čtyř informačních seminářů pro širokou pedagogickou veřejnost se zaměřením na
informace o moderních metodách eLearningu a o možnostech jeho využití ve výuce i mimo ni; kampaň byla
podpořená informační brožurou a CD, informačními plakáty apod.)
Informační webový portál projektu www.otevrena-skola.cz
Zřízení a provoz E-center samostatného studia na vybraných školách v jednotlivých okresech Ústeckého kraje (CV,
MO, TP, ÚL, DC)
Vývoj a implementace školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů)
Příprava a realizace tutorovaných eLearningových kurzů (7 kurzů pro pedagogy, 7 kurzů pro žáky)
Ověřovací aktivity projektu (ověření v projektu nabytých znalostí učitele a žáka)
Zpracování metodiky pro zavádění šk. vzd. a inf. systémů a využití elektronických forem ve výuce i mimo ni
Hodnocení a diseminační aktivity
Prezentace a publicita projektu

Celookresní informační semináře
 Most

23. 9. 2009

 Chomutov + Most

23. 11. 2009

 Děčín

25. 11. 2009

 Teplice

27. 11. 2009

 Ústí nad Labem

9. 12. 2009

Spolupracující školy
Okres MOST
•
3. Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace,
Most
•
Základní škola Most, Vítězslava Nezvala 2614
•
Střední škola diplomacie a veřejné správy s. r. o. , ul. A. Jiráska, č.p.
1887, Most
Okres CHOMUTOV
•
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
•
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728
•
Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov, Švermova
367, Březno
•
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800
•
Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3,
•
Základní škola a mateřská škola Vejprty, Moskevská 723/2, Vejprty
Okres LITOMĚŘICE
•
Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175

Okres TEPLICE
•
Základní škola Proboštov, Kpt. Jaroše 130/32, Proboštov
•
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů, Buzulucká 392, Teplice 3 – Řetenice
•
Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Metelkovo
nám. 968, Teplice
•
Střední škola technická AGC, a. s., Rooseveltovo náměstí 5, TEPLICE
Okres ÚSTÍ NAD LABEM
•
Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2
•
Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5
•
Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100
Okres DĚČÍN
•
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV., Máchovo nám. 688/11
•
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5
•
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25

Zřízení E-center samostatného studia



Původní záměr – zřízení 10 E-center; pro velký zájem škol byl navýšen počet spolupracujících
škol na 20 a zřízeno 20 E-center
Vybavení E-center – notebook, multifunkční tiskárna se scannerem, dataprojektor,
informační materiály o projektu apod.

Cíl zřízení E-center:








zajištění kontaktu s cílovou skupinou (dále jen CS),
distribuce aktuálních informací o realizaci projektu,
doplnění mimoškolní aktivity žáka se zaměřením
na samostatnou individuální přípravu na vyučování,
poskytnutí rovného přístupu k informacím a IT technice,
zvýšení dostupnosti informací pro CS,
šíření výsledků projektu,
motivace CS pro využívání moderních IT technologií

Školní vzdělávací a informační portály
Cíl vytvoření školních vzdělávacích
a informačních portálů:








Struktura a popis
typového portálu:


zmapování potřeb učitelé a žáků a technických

podmínek ve školách

aktualizace administračního softwaru

ověření funkcí administračního softwaru


pracovní manuál a školení

zpracování struktury a obsahů portálů

grafické zpracování portálů
implementace a provoz jednotlivých školních
vzdělávacích a informačních systémů (portálů)

Home page
Studijní sekce
E-knihovna
Užitečné odkazy
Diskuse, chat, ankety
Třídní sekce
Prezentace školy
Informace o projektu

Školní vzdělávací a informační portály
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
http://3zscv.otevrena-skola.cz
3. Základní škola, Most
http://3zsmost.otevrena-skola.cz
8. Základní škola Most, Vítězslava Nezvala 2614
http://8zsmost.otevrena-skola.cz
Střední škola technická AGC, a. s., Teplice
http://agc.otevrena-skola.cz
ZŠ s RVMPP, Buzulucká 392, Teplice 3
http://buzulka.otevrena-skola.cz
FZŠ Ústí nad Labem
http://fzs.otevrena-skola.cz
Gymnázium, Roudnice nad Labem
http://gym-rce.otevrena-skola.cz
Střední škola energetická a stavební, Chomutov
http://ssescv.otevrena-skola.cz
Střední zdravotnická škola, Chomutov
http://szscv.otevrena-skola.cz
SOŠ Ústí nad Labem
http://ulsos.otevrena-skola.cz

ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
http://zsamsbrezova.otevrena-skola.cz
ZŠ s RVCJ, Metelkovo nám. 968, Teplice
http://zsmetelkovo.otevrena-skola.cz
Základní škola a Mateřská škola Březno
http://zsmsbrezno.otevrena-skola.cz
Základní škola Proboštov
http://zsprobostov.otevrena-skola.cz
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5
http://zstyrs.otevrena-skola.cz
ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5
http://zsvojnovicova.otevrena-skola.cz
Střední škola diplomacie a veřejné správy s. r. o. Most
http://www.ssdvs.cz
ZŠ a MŠ, Chomutov, 17. listopadu 4728
http://1zscv.otevrena-skola.cz
ZŠ a MŠ Děčín IV., Máchovo nám. 688/11
http://machovka.otevrena-skola.cz
ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 723/2
http://zsvejprty.otevrena-skola.cz/

Školní vzdělávací a informační portály

Školní vzdělávací a informační portály

Školní vzdělávací a informační portály

Školní vzdělávací a informační portály

Vzdělávací aktivity projektu
-

tutorované on line kurzy pro učitele v kombinaci s prezenčními semináři

a) kurzy se zaměřením na motivaci žáka k využití ICT ve výuce i mimo ni a na metodiku on line
vzdělávání:
Cílem kurzů:
Zvýšit povědomí o vhodném nasazení a využití el. vzdělávání pro různé obory (aprobace), motivovat učitele k zavádění nových moderních
didaktických forem výuky, naučit učitele jak správně zpracovat on line kurz, jak správně využít el. subjekty ve výuce.
Zvýšit odborné znalosti v oblasti motivace žáka pro užití nástrojů elektronického vzdělávání, prezentovat konkrétní příklady motivačních
nástrojů a prvků. Využít dobrých zkušeností z praxe, včetně zahraniční.

Vzdělávací aktivity projektu
-

tutorované on line kurzy pro učitele v kombinaci s prezenčními semináři

b) kurzy se zaměřením na využití el. subjektů ve výuce i mimo ni, samostatná příprava žáka, vedení
on line kurzu
Cílem kurzů:
Naučit učitele, jak správně využít el. subjekty ve výuce i mimo ni, prezentovat zkušenosti s využitím el. forem vzdělávání při mimoškolních
aktivitách žáků, prezentovat příklady návazností a propojení vzdělávacích modulů mezi jednotlivými aprobacemi. Prezentovat
možnosti eLearningu při samostatné přípravě žáka, naučit učitele propojit prezenční výuku s el.i formami domácí přípravy,
prezentovat autotesty, on line úkoly a cvičení, virtuální učebnu s diskusí a anketami. Naučit učitele pravidlům vedení on line kurzu,
administraci LMS systému, připravit učitele na problémy s vedením el. komunikace.

Vzdělávací aktivity projektu
-

tutorované on line kurzy pro učitele v kombinaci s prezenčními semináři

c) kurzy zaměřené na přípravu a využití školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů)
Cílem kurzů:
Prezentovat výhody jednotného systému jako podpory on line vzdělávání ve škole, pro podporu zavádění a využívání ICT ve výuce,
pro zvyšování IT gramotnosti a klíčových kompetencí žáků i učitelů. Prezentovat možnosti využití a vhodnost nasazení
systému na jednotlivé typy škol. Naučit učitele obsluhovat administrační software sloužící ke správě portálu, technicky
zpracovávat jednotlivé sekce a dokumenty.

Vzdělávací aktivity projektu
-

tutorované on line kurzy pro žáky v kombinaci s frontální výukou

a) kurzy se zaměřením na motivaci žáka k využití ICT ve výuce i mimo ni:
Cílem kurzů:
Zvýšit povědomí žáků o eLearningu a jeho výhodách při vhodném nasazení a využití ve výuce a pro různé obory (aprobace), motivovat žáky k
aktivnímu využití nových moderních didaktických forem výuky, naučit žáka základům práce v on line kurzu a LMS systému.
Naučit žáky využívat konkrétní nástroje eLearningu, a to především on line úkoly a autotesty, využít předností těchto nástrojů k prezentaci
výhod a zavádění elektronických forem do praxe a k další motivaci žáků.
Realizací těchto on line kurzů v kombinaci s běžnou frontální výukou zvýšit efektivitu přípravu žáka na vyučování, a to především jeho
samostatnou domácí přípravu, nepřímo vést žáky k individuálnímu řešení problémů a samostatné aktivitě, zlepšit kooperaci ve vztahu
učitel-žák a zlepšit tak celkově efektivitu vzdělávacích procesů ve škole i mimo ni. Seznámit žáky se zásadami a úskalími elektronické
komunikace (chat apod.)

Vzdělávací aktivity projektu
-

tutorované on line kurzy pro žáky v kombinaci s frontální výukou

b)
kurzy se zaměřením na rozvoj IT gramotnosti žáků - zpracování multimediálních
prvků, vytváření multimediálních prezentací
Cílem kurzů:
Zvýšit IT gramotnost a klíčové kompetence žáků a to prostřednictvím atraktivních metod elektronického vzdělávání se zaměřením na jejich
zájmy, koníčky a moderní trendy korespondující s věkem žáků. Tyto aktivity připravit a realizovat již dříve vyškolenými učiteli pod
odborným dohledem expertů žadatele, a prohloubit a zkvalitnit komunikaci a kooperaci mezi učitelem a žákem.
Realizací těchto on line kurzů podpořit individuální specializaci žáků, zahrnout výsledky a výstupy z kurzů do školního vzdělávacího a
informačního systému (portálu) ve formě volně dostupných materiálů v e-knihovně a využít tak výstupy z těchto kurzů i pro ostatní
žáky ve škole i mimo školu.
Prohloubit využití elektronických prvků v rámci běžné výuky IT ve školách i v rámci mimoškolních aktivit školy (kluby, kroužky apod.)

Vzdělávací aktivity projektu
-

tutorované on line kurzy pro žáky v kombinaci s frontální výukou

c) kurzy zaměřené na administraci školního portálu/třídní sekce
Cílem kurzů:
Získat praktické znalosti a dovednosti se správou administračního softwaru školního vzdělávacího portálu a připravit se tak na vytvoření třídní
sekce s prezentacemi výstupů z předešlých on line kurzů.
Prezentovat žákům výhody školního/třídního portálu při komunikaci učitel-žák, žák-žák a pro komunikaci a prezentaci vně školy a třídy.
Prezentovat výhody jednotného školního systému jako podpory on line vzdělávání ve škole, pro podporu zavádění a využívání ICT ve výuce,
pro zvyšování IT gramotnosti a klíčových kompetencí žáků i učitelů.

Vzdělávací aktivity projektu - učitelé
kurzy se zaměřením na motivaci
žáka k využití ICT ve výuce i
mimo ni a na metodiku on line
vzdělávání

2x Metodika on line
vzdělávání

kurzy se zaměřením na využití
el. subjektů ve výuce i mimo ni,
samostatná příprava žáka,
vedení on line kurzu
2x Jak pracovat s el.
subjekty ve výuce i
mimo ni – mezipředmětové
vazby

2x Jak motivovat žáka

2x Využití eLearningu při
samostatné přípravě
žáka - autotesty, on line úkoly
2x Pravidla vedení on
line kurzu – LMS systém,
desatero tutora, úskalí el.
komunikace, předcházení problémům
v komunikaci

kurzy zaměřené na přípravu a
využití školních vzdělávacích a
informačních systémů (portálů)

2x Technické
zpracování,
implementace a správa
administračního
softwaru

3x Školní vzdělávací a
informační systém –
možnosti využití,
vhodnost nasazení

Vzdělávací aktivity projektu - žáci
kurzy se zaměřením na motivaci
žáka k využití ICT ve výuce i mimo
ni

kurzy se zaměřením na rozvoj IT
gramotnosti žáků - zpracování
multimediálních prvků, vytváření
multimediálních prezentací

4x eLearning – pomocník
ve výuce, zásady
elektronické komunikace

6x DJ za 10 dní

5x Jak na úkoly on line

17x Natoč si mě

6x Autotesty jako
příprava na písemku a
zkoušení

11x Jak na webové
stránky

kurzy zaměřené na administraci
školního portálu/třídní sekce

5x Admin - správce
školního/třídního portál
– prezentujeme své výsledky

Počet podpořených osob v dalším vzdělávání –
učitelé
účastníci eLearningových kurzů, informačních seminářů

30%

Muži (84)
70%

Ženy (196)

Počet osob (učitelů), kteří nastoupili do
tutorovaných on-line kurzů - dle okresů(celkem 303)
24%

28%

Chomutov (85)
Most (17)

2%
6%

Teplice (112)
Ústí nad Labem (10)

3%
37%

Litoměřice (6)
Děčín (73)

Absolventi (učitelé) tutorovaných on-line kurzů
- dle okresů(celkem 241)
27%

26%

Chomutov (64)
Most (16)
7%

2%
3%

Teplice (84)
Ústí nad Labem (8)

35%

Litoměřice (5)
Děčín (64)

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání
– žáci (stav k 30. 9. 2011)
účastníci eLearningových kurzů, návštěvníci E-center, účastníci ověřovacích aktivit

42%
58%

Chlapci (1084)
Dívky (771)

Monitorovací indikátory
stav k 30. 9. 2011 (11. MZ)
Sledované monitorovací indikátory

Plán

Skutečnost

266

1855

44

1084

dívky

222

771

Počet podpořených osob v dalším vzdělávání celkem (účastníci eLearningových
kurzů, informačních seminářů)

280

404

muži

84

147

ženy

196

257

Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzd. služeb
(vedoucí e-center, tutoři on-line kurzů pro učitele/žáky)

24

82

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů (vytvořené eLearningové kurzy pro
učitele/žáky, pracovní sešity, ebooky, školní portály, zřízená E-centra, infoweb projektu,
metodická příručka apod.)

67

83

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů s komponentou ICT (vytvořené
eLearningové kurzy, pracovní sešity, ebooky, školní portály)

42

42

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků (účastníci
eLearningových kurzů, návštěvníci E-center, účastníci ověřovacích aktivit)
chlapci

Evaluace on-line kurzů
Hodnocení on-line kurzů ze strany CS (celkem 241 účastníků)

Evaluace on-line kurzů
Hodnocení on-line kurzů ze strany CS (celkem 241 účastníků)

Evaluace on-line kurzů
Hodnocení on-line kurzů ze strany CS (celkem 241 účastníků)

Finanční čerpání projektu
Stručný přehled čerpání projektu
1. MZ (leden – březen 2009)
2. MZ (duben – červen 2009)
3. MZ (červenec – září 2009)
4. MZ (říjen – prosinec 2009)
5. MZ (leden – březen 2010)
6. MZ (duben – červen 2010)
7. MZ (červenec – září 2010)
8. MZ (říjen – prosinec 2010)
9. MZ (leden – březen 2011)
10. MZ (duben – červen 2011)

346 724.60 Kč
1 108 622.25 Kč
534 645.26 Kč
1 861 582.24 Kč
1 222 024.61 Kč
1 174 960.46 Kč
905 623.69 Kč
914 008.82 Kč
914 625,74 Kč
1 506 193,95 Kč

Finanční čerpání projektu
Podstatné / nepodstatné změny – přesuny během realizace projektu
•

Aktualizace (posun) časového harmonogramu realizace ZŘ č. 1 – informační semináře (časová specifika práce učitelů)

•
-

Navýšení počtu spolupracujících škol zapojených přímo do aktivit projektu z 10 na 20
dovybavení nových spolupracujících škol (e-center) potřebnou IT technikou
dle monitoringu technické situace na školách pořízena audiovizuální technika – dataprojektory
vytvoření dalších 10 školních vzdělávacích a informačních portálů

•

Aktualizace časového harmonogramu realizace on-line kurzů pro pedagogy (časová vytíženost učitelů, prázdniny, školní akce,
příprava na státní maturity)

•

Navýšení počtu tutorů on-line kurzů pro žáky (20 škol místo původních 10)

•

Pořízení nové mobilní techniky (tablety) – praktické zavádění moderních technologií do výuky, vytvoření mobilních aplikací

Zadávací řízení projektu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Publicita a propagace projektu
Expertní zajištění informační kampaně
Dodávka výpočetní techniky a multifunkčních zařízení k výpočetní technice
Lektorské zajištění on line kurzů pro učitele a doplnění obsahu kurzů v autorském nástroji
ProAuthor
Aktualizace a zajištění implementace administračního SW pro školy projektu
Nájem serveru webového prostoru - hosting LMS
Dodávka netbooků a dataprojektorů
Výroba učebních opor a metodické příručky
Dotisk studijních opor pro žáky
Expertní práce - hodnocení výstupů projektu, zpracování závěrečné zprávy, kompletace a
tisk diseminační brožury

Kontroly projektu
 21. 9. 2010 – 22. 10. 2010
Provedena veřejnosprávní kontrola na místě č. 56/SPRP/10 (Odbor strategie,
přípravy a realizace projektů, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem )
Doporučení uvedené v protokolu:
Doložit směrnici o archivaci a skartaci, doporučeno očíslovat všechny směrnice; doložit fotografie propagačních předmětů; doložit
způsob řešení rizika nenaplňování indikátorů; založit zjištěné chybějící doklady do své dokumentace.

 4. 4. 2011 - 27. 5. 2011
Proveden audit č. 24/2011/VK (MŠMT Praha)
Doporučení uvedené v protokolu:
Upravit rozpočtové položky – nepodstatná změna v projektu, upravit postupy pro prokazování jízdních výdajů, sjednat v DPČ místo
výkonu, opravit administrativní nedostatky ve výkazu práce, zpracovat interní směrnici.

Publicita projektu










Informační brožury, multimediální CD, plakáty, letáky, informační
cedule, bannery, webové prezentace, informační inzeráty
tiskové zprávy
televizní reportáže
rozhlasové výstupy v regionálních rozhlasech ÚK
newslettery
Články – tištěná periodika (magazín Diplomat, magazín AMB,
Homér, Mostecký deník, Učitelské noviny, MF Dnes aj.)
Články – internetové servery (Česká škola, Učitelské listy,
e-region, Homerlive.cz, Labský zpravodaj, Mostecký deník,
Newstin.cz , www.ecn.zpravodajstvi aj.)
Fotodokumentace z akcí projektu

Kontakty a další aktuální informace naleznete na webových stránkách
projektu www.otevrena-skola.cz.

Děkuji za pozornost..
ASISTA, s.r.o.
J.Ressla 1793, Most
www.asista.cz

