Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.5 Počáteční vzdělávání
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Název projektu: Elektronická škola
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.007/34/0003
Žadatel projektu: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

Projektový záměr k projektu
Cíl projektu
Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpora rozvoje odpovídajících
kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.
Projekt je především zaměřen na rozvoj kompetencí k využívání prostředků ICT a k práci
s informacemi. Směřuje ke zlepšení odborných kompetencí s využitím znalostí ICT ve všech
oblastech vzdělávání, které jsou zahrnuty do ŠVP zpracovaných naší školou. Jedná se převážně o
rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti, znalosti cizích jazyků,
matematiky, přírodovědného vzdělávání a znalostí v oblasti odborných předmětů.

Počet žáků, kteří budou projektem ovlivněni se téměř rovná počtu žáků celé školy, protože
chceme vytvořit metodické a výukové materiály v celém spektru vyučovacích předmětů, ve všech
formách vzdělávání a ve všech oborech vyučovaných na naší škole.

Počet pedagogických pracovníků, kteří budou projektem ovlivněni materiálně nebo
vytvoří digitální metodické materiály pro výuku, je roven počtu pracovníků úseku teoretického
vyučování naší školy.

Výsledek projektu by měl korespondovat s jeho cíli. Chceme vytvořit podmínky pro rozvoj
znalostí, schopností a dovedností žáků a pedagogických pracovníků především v oblasti ICT

gramotnosti a jejího začlenění do všech oblastí života školy. Plánujeme dovybavení školy ICT a
jejich využívání jak zaměstnanci, tak žáky školy. Ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky chceme
dospět vytvořením a používáním celé řady DUM, které jsou výstupem některých šablon, které
chceme do projektu zařadit.

Změna způsobená projektem bude patrná ve vybavenosti školy ICT technikou, využíváním
digitálních učebních materiálů, zpestřením a zkvalitněním přenosu informací žákům.
Materiální vybavení je patrné výčtem v inventurách, dopad na kvalitu výuky díky používání
digitálních podkladů pro výuku bude zaznamenán v dotazníkovém šetření, četnost využití DUM
bude evidována v TK a v záznamových arších. Využití techniky ve školské legislativě bude patrné
v elektronizaci některých dokumentů.
Dotace ve výši: 1.932 627,- Kč
Doba projektu: 1.3.2012 – 28.2.2014
Zodpovědná osoba za školu: Ing. Marta Šípová

