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Úvod 

 

Tato evaluační zpráva byla zpracována v rámci projektu s názvem ICT nás baví, registrační 

číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0015. Projekt byl financován z Evropského sociální fondu a Státního 

rozpočtu České republiky. Do projektu bylo celkem zapojeno 50 základních a středních škol z 

Moravskoslezského, Zlínského, Středočeského, Jihočeského kraje a kraje Vysočina.  

 

Realizátorem projektu byla Společnost pro kvalitu školy, o. s. (dále SPKŠ) společně s 

Vysočina Education (dále VysEdu), Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání a 

Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. (dále KCDPV) a Zařízením 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám v Českých 

Budějovicích (dále ZVAS).  
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1 Východiska a cíle projektu 
 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 50 základních a 

středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Podpořené 

školy projevily zájem o účast v projektu, o vzdělávání v oblasti práce s ICT a další aktivity 

naplánované v rámci projektu. Projekt byl realizován na území Moravskoslezského, 

Zlínského, Středočeského, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Cílů projektu bylo 

dosaženo prostřednictvím realizace 9 klíčových aktivit:  

1. Vzdělávání ředitelů k VŘ a vznik ICT regionálních poradenských a konzultačních center 

2. Vstupní a výstupní benchmark pro efektivitu procesu 

3. Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním 

4. Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím mentoringu 

5. Metodik ICT ve škole 

6. Co už máme - vzdělávání zaměřené na efektivní využití techniky 

7. Co chceme - vzdělávání zaměřené na využívání moderních mobilních technologií ve výuce 

8. Oborové didaktiky - vzdělávání zaměřené na využívání mobilních zařízení v předmětech  

9. Evaluace.  

 

Projekt nabídl ucelený komplexní systém podpory a vzdělávání od vedení škol po 

pedagogické pracovníky s nastavením procesů tak, aby byly funkční i po skončení realizace 

projektu.  

 

2 KA1 - Vzdělávání ředitelů k VŘ a vznik ICT regionálních 

poradenských a konzultačních center 

2.1 Východiska 

Úvodní aktivitou v celé systémové podpoře vedení škol bylo proškolení vedení škol, které byly 

finančními partnery projektu, a zároveň cílovou skupinou v oblasti zadávání veřejných zakázek 

dle postupu uvedeného v příručce pro příjemce v rozsahu 3 x 45 minut. Cílem vzdělávání 

vedení škol v této oblasti bylo informovat je o platném postupu, aby se vyvarovali případných 

pochybení při nákupu technologií. Tyto úvodní semináře se konaly v úvodu realizace projektu 

a bylo jich realizováno celkem 5: vždy jeden seminář v každém kraji - v Moravskoslezskémi, 

Středočeském, Jihočeském, Zlínském kraji a kraji Vysočina. Úvodní seminář byl povinný a 

zúčastnili se ho vybraní členové vedení všech škol, které přijaly účast v projektu. Žadatel a 

partneři KCDPV Uherský Brod, Vysočina Education Jihlava a ZVAS České Budějovice zřídili 

ve svých sídlech ICT Regionální poradenská a konzultační centra (dále ICT RPKC), která v 



průběhu projektu zajišťovala a následně budou ještě 2 roky po jeho ukončení v rámci 

udržitelnosti zúčastněným školám poskytovat konzultační a metodickou podporu. Školám 

budou poskytovány on-line konzultace i konzultace formou osobních návštěv. Odborné 

konzultace bude vedení škol poskytovat expert - konzultant pro technické řešení využívání 

ICT a odborný pracovník ICT pedagogickým pracovníkům a nově vyškoleným metodikům ICT. 

 

2.2 Cílový stav 

 

V rámci řešení této aktivity byla realizována školení pro vedoucí pracovníky základních a 

středních škol zapojených do projektu s tématikou zadávání veřejných zakázek dle postupů v 

rámci OP VK. Lektorem těchto seminářů byl Mgr. Petr Tlustoš, právník krajského úřadu kraje 

Vysočina v oblasti veřejných zakázek z fondů EU. Na základě získaných poznatků ředitelé 

škol následně vyhlašovali výběrová řízení na nákup výpočetní techniky v rámci projektu. Z 

provedené evaluace seminářů vyplývá spokojenost účastníků s obsahem a organizačním i 

materiálním zajištěním seminářů ze strany realizátora projektu.  

 

 

3 KA2 - Vstupní a výstupní benchmark pro efektivitu procesu 

3.1 Východiska 

Cílem aktivity bylo pomoci školám určit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a 

komunikační technologie do života školy. Školám byl nabídnut nástroj změny - Profil Škola 21, 

který se nesoustředí jen na technické parametry, popisuje hlavně to, jak technologie skutečně 

podporují výukový proces. Zároveň mapuje úroveň využití ICT u jednotlivých učitelů, u 

vzdělávacích programů i na úrovni celé školy od nejnižší úrovně, kdy škola problematiku 

technologií neřeší až po nejvyšší úroveň, kdy škola technologie dokonale integruje. Z 50 

zapojených škol si nástroj Profil Škola 21 při plánování projektu vybralo 38 škol. Nakonec jsme 

však využití Profilu Škola 21 na začátku projektu doporučili všem školám, což také udělaly. 

Důvodem tohoto rozhodnutí bylo, abychom v rámci projektu měli k dispozici nástroj k evaluaci 

jednotlivých projektových aktivit. Ve všech školách bylo v úvodu realizace projektu provedeno 

hodnocení aktuální situace podle dané struktury indikátorů a podle stejné struktury proběhlo 

hodnocení i na konci projektu. Na začátku projektu bylo naplánováno, že školy využijí stejný 

evaluační nástroj i na konci projektu k tomu, abychom zjistili, kam se za dobu realizace 

projektu v rámci využívání ICT posunuly. Výsledky evaluace za jednotlivé školy jsou součástí 

této závěrečné evaluační zprávy. 



3.2 Cílový stav 

Zapojené partnerské školy zajistily prostřednictvím svých koordinátorů vyplnění vstupní a 

výstupní evaluace s využitím nástroje Profil Škola 21. Získané informace pak koordinátoři 

využili spolu s vedením školy při zpracování závěrečné celkové evaluace jednotlivých aktivit 

projektu, která proběhla formou on-line dotazníkového šetření. Díky propojení různých 

evaluačních nástrojů si mohly partnerské školy plně uvědomit možnosti a zkušenosti se 

zapojením ICT do výuky. Výsledky - vstupní a výstupní evaluace - jsou samostatnou přílohou 

této evaluace u každé školy. Data z šetření nástrojem Profil Škola 21 jsou také zahrnuta v 

celkové evaluaci, kterou prováděly školy. 

 

4 KA3 - Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním 

4.1 Východiska 

Cílem aktivity bylo poskytnout individuální podporu členům vedení škol se zaměřením na 

posílení efektivního využití ICT ve škole u stávajících technologií, ale především u nově 

pořízených. Smyslem koučování bylo poskytnout  členům vedení škol podporu při zavádění 

trvalých změn ve využívání technologií a řízení procesu změny, kterou projekt nastartoval. 

Koučové dostali na začátku projektu zadání, aby využili k práci se svými klienty výsledky 

vstupní evaluace, která byla provedena prostřednictvím nástroje Profil Škola 21. Úkolem 

koučů bylo zformulovat s klienty cíle, naplánovat postupné kroky, provázet je při jejich realizaci 

a vést je k sebereflexi. Na začátku projektu bylo naplánováno, že člen vedení, kterému bude 

poskytnuto v rámci projektu koučování, bude mít k dispozici 10 setkání s koučem po dobu 

osmi měsíců. První setkání bylo naplánováno jako osobní s ohledem na navázání vztahu 

klient a kouč, ostatní setkání jako virtuální s pomoci telefonu, Skype či jiného vhodného 

software.  

 

4.1 Cílový stav 

 

Při plánování realizace projektu o koučování projevilo zájem 26 škol z 50. Ve 23 případech 

využili koučování přímo ředitelé škol, ve 2 případech zástupci ředitelů a v 1 případě školní 

koordinátor projektu ICT nás baví. Na začátku projektu bylo osloveno celkem 18 koučů, se 

kterými realizátor projektu a jeho partneři dlouhodobě spolupracují. Nakonec bylo vytipováno 

10 koučů, kteří začali pracovat s klienty. Tým koučů byl sestaven ze zkušených koučů, kteří 

mají zkušenosti s prací s vedením škol. Klientům byla nabídnuta podpora kouče v průběhu 



realizace celého projektu. Záleželo však na přání klienta a jeho potřebách, kdy byla 

spolupráce klienta a kouče zahájena. Ve dvou případech bylo koučování zahájeno už v 

prosinci, ve většině případů v lednu, nejpozdější zahájení koučování bylo v květnu. Při 

plánování projektu bylo počítáno s tím, že koučování bude ukončeno v červnu, avšak zhruba 

polovina klientů požádala o prodloužení koučování do července. Důvodem tohoto prodloužení 

byl fakt, že ředitelé škol - klienti chtěli využít koučování i při ukončování projektu, tzn. v 

červenci a při plánování pokračování projektových aktivit i po skončení projektu.  

Ve všech případech klienti v průběhu projektu využili všech 10 setkání s koučem. Četnost 

setkání byla nastavena s každým klientem individuálně podle jeho konkrétních potřeb. 

Evaluace aktivity byla prováděna průběžně v rámci každého koučovacího rozhovoru a na 

konci spolupráce každého klienta a kouče.  

V případě nespokojenosti měli klienti koučování možnost kontaktovat regionálního 

koordinátora, což se ani v jednom případě nestalo. Naopak, někteří klienti se rozhodli 

pokračovat ve spolupráci s kouči i v budoucnu, neboť viděli, že koučování má pozitivní přínos 

pro jejich práci.  

 

Vybráno ze závěrečné evaluace 

 

Na práci kouče jsem ocenil/a: 

● schopnost mé koučky pomoci mi utřídit mé myšlenky - 3x 

● provázení celým projektem - 2x 

● podporu, otevřenost, konstruktivnost - 1x 

● profesionalitu kouče - 4x 

 

Komu bych koučování doporučil/a? 

● komukoliv, kdo něco mění v práci nebo v životě 

● každému řediteli jako zkušenost, jak může pracovat se svými podřízenými 

● každému řediteli, který realizuje projekt 

● hlavně zase sobě 

 

 



5 KA4 - Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím 

mentoringu 

5.1 Východiska 

Cílem aktivity mentoring mělo být poskytnout zapojeným pedagogům cílenou, a hlavně 

individuální metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky. Podpora 

měla být poskytnuta prostřednictvím mentoringu zkušených pedagogů a mentorů, kteří měli 

pracovat individuálně s pedagogy přímo ve školách a prostřednictvím Skype. Metodickou 

podporu měli mentoři poskytovat i on-line. Smyslem podpory mentora měla být práce s 

pedagogy na stanovování cílů v hodinách, hledání nejvhodnějších metod výuky vzhledem ke 

stanoveným cílům a nastaveným výstupům. Požadovaným výstupem podpory mentora měl 

být rozvoj profesních dovedností a klíčových kompetencí v práci s ICT každého pedagoga s 

ohledem na optimální a individuální rozvoj znalostí a dovedností žáků ve výuce. Mentorská 

podpora měla být zaměřena na využívání nových moderních dotykových technologií kromě 

přípravy přímo ve výuce ve zvolených předmětech a na zvládnutí technického aspektu práce 

s ICT technologiemi. Každému zapojenému pedagogovi měla být poskytnuta podpora po 

celou dobu realizace projektu, tj. min. 2 osobní a max.4 setkání. Úvodní setkání mělo být 

věnováno nastavení cílům podpory (čeho chce učitel v rámci mentorské podpory při 

implementaci ICT ve výuce dosáhnout), postupně plánování a realizaci jednotlivých kroků při 

naplňování 

stanovených cílů a následně jejich vyhodnocení a reflexi pedagoga. Mentorskou podporu měl 

poskytovat tým mentorů, kteří mají zkušenosti s prací s pedagogy a s mentorskou podporou 

v rámci kompetencí ICF. Pro zajištění sledování kvality mentorského procesu mělo být v 

průběhu projektu v každém kraji realizováno 2x supervizní setkání pod vedením supervizora. 

Supervizní setkání se měla věnovat samotnému procesu mentoringu v zúčastněných 

školách, sledování zvyšování profesních kompetencí podporovaných pedagogů a sdílení 

dobrých zkušeností ze strany mentorů. 

 

5.1 Cílový stav 

 

Podpora implementace ICT do výuky prostřednictvím mentoringu byla jednou z povinných 

aktivit projektu ICT nás baví. Při jejím plánování jsme vycházeli z našich zkušenosti z několika 

dalších projektů, které byly zaměřeny na propagaci a rozšiřování mentorské podpory ve 

školách. Máme odzkoušeno, že pro implementaci jakékoliv znalosti do praxe je potřeba 

alespoň 3 měsíců cílené a systematické podpory ze strany mentora. Proto jsme naplánovali 



pro každého klienta průměrně 4 setkání s mentorem. Tato setkání mohla být osobní, dělo se 

tak zejména v případě interních mentorů, nebo virtuální s využitím moderní techniky, v případě 

externího mentoringu. Nejsložitější částí projektu se ukázala úvodní logistika - spárování 

mentorů a klientů. Při plánování projektu jsme si předjednali spolupráci s našimi kolegy - 

mentory, ale na začátku projektu bylo těžké naplánovat, jak budou návštěvy mentorů u klientů 

probíhat, protože v rámci projektu nebyly plánovány prostředky na cestovné mentorů. V rámci 

projektu byla mentorská podpora zajištěna pro všechny účastníky projektu, tzn. v rámci této 

aktivity bylo podpořeno celkem 808 osob. Mentoring probíhal od října 2014 do července 2015. 

Každý účastník musel povinně s mentorem absolvovat minimálně 2 osobní setkání, na 

základě nich se mohl rozhodnout, zdali využije mentorskou podporu v plném rozsahu, tzn. 4 

setkání, nebo svá setkání věnuje kolegům, kteří o ně projevili zájem, případně využije další 

setkání s mentorem. Z evaluačního dotazníku, který klienti mentoringu vyplňovali na konci 

projektu, vyplynulo, že 93 % klientů využilo 2 - 5 setkání.  

 

Nejčastěji se klienti na mentora obraceli s těmito tématy: 

● individuální práce s žáky (rizikoví žáci,...) 

● práce se třídou, komunikace a práce s rodiči 

● příprava na výuku, inovace výuky apod.  

● spolupráce s kolegy, organizace práce, dokumentace práce se třídou 

● práce se třídou 

● práce s tabletem 

● psychohygiena 

 

Cíle, které si klienti ve spolupráci s mentorem nejčastěji stanovili: 

● získat nový pohled či názor, vyznat se v něčem lépe 

● zhodnotit, reflektovat vlastní práci 

● řešit nějaký problém nebo konflikt,  

● získat konkrétní radu či informaci  

● rozvinout vlastní kompetenci, něco se naučit 

● nabýt jistoty v nějakém rozhodnutí 

● získat náměty 

● metody výuky 

 

V rámci projektových aktivit bylo přijetí mentoringu nejkomplikovanější. Vzdělávání formou 

seminářů a kurzů je všem důvěrně známe, avšak setkání s mentoringem v rámci projektu ICT 

nás baví bylo pro řadu pedagogů prvním setkáním s mentoringem vůbec. Řada klientů 

mentoringu byla na začátku projektu překvapena, že: 



1. něco takového, jako je mentoring, je vůbec součástí projektu 

2. mentor není instruktor, který by jim ihned ukázal, jak pracovat s ICT 

3. součástí mentorské práce jsou návštěvy v hodinách a zpětná vazba na výuku.  

 

Ve většině případů však klienti mentoring jakožto součást projektu nakonec ocenili. V 

závěrečné evaluaci se objevilo pouze pár negativních reakcí: 

● Další výborný job. Kantoři za svoji práci zaplaceni nebudou, mentoři jistě dobře. 

● Stačila by práce zavádějícího učitele (a její finanční ohodnocení). Je to další 

mezičlánek, který vysává ze školství peníze, které by se mohli použít přímo na 

konkrétní škole. 

● Vyhozené peníze, pošlete je na výplaty. 

 

6 KA5 - Metodik ICT ve škole 

6.1 Východiska 

Aktivita uzavírá aktivity zaměřené na systémovou podporu implementace ICT (mobilních 

dotykových zařízení) přímo do výuky. Pro školy, které projevily zájem, bylo naplánováno 

vyškolení 1 pedagogického pracovníka ve znalostech a dovednostech, které by mu umožnili 

už v rámci projektu a po jeho skončení poskytovat technickou a didaktickou podporu ostatním 

pedagogům ve škole v oblasti zapojení ICT do výuky. Školení mělo být realizováno v úvodu 

realizace projektu, aby účastníci mohli po skončení vzdělávacích aktivit již působit ve škole 

jako metodici ICT. Obsah vzdělávacího programu s názvem "Metodik ICT ve škole" odpovídal 

doporučenému obsahu, který byl dán výzvou: 

1. Základy správy sítí a školní infrastruktury ve vazbě na podporu pedagogických pracovníků 

- 8 hodin 

2. Podpora využití ICT v oborových didaktikách v práci s dig. technologiemi - 16 hodin 

3. Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky, vytvoření odborné komunity na on-line 

sítích - 16 hodin 

4. otázky legislativního zázemí využívání digitálních technologií, ochrana duševního 

vlastnictví, bezpečnost internetu. - 4 hodiny 

5. proškolení v oblasti monitoringu pro sledování pokroku jednotlivých pedagogických 

pracovníků - 4 hodiny 

Byla naplánována akreditace navrženého programu v systému DVPP MŠMT nejpozději do 

konce realizace projektu. Školení mělo být realizováno do 12/2014 a od 1/2015 měli metodici 

ICT již poskytovat podporu pedagogům ve svých školách až do skončení projektu a následně 

i po jeho ukončení. 



Aktivita byla plánovaná jako dobrovolná a jsou do ní zapojeny jen ty školy, které o tuto pozici 

projevily zájem. 

 

6.2 Cílový stav 

V rámci projektu proběhl kurz “Metodik ICT” celkem 5x, a to postupně ve všech krajích. Na 

přání účastníků kurzu jsme prodloužili dobu trvání kurzu a více tak rozložili jednotlivá setkání. 

Školení mělo být realizováno v úvodu realizace projektu, aby účastníci mohli po skončení 

vzdělávacích aktivit již působit ve škole jako metodici ICT, avšak s jeho účastníky jsme se 

shodli na tom, že vzhledem k úrovni znalostí ostatních pedagogů ve zúčastněných školách, 

je možné, aby jim poskytovali metodickou podporu i v průběhu kurzu. Účast na kurzu v případě 

kumulace všech jeho modulů do kratšího časového období by byla pro účastníky velmi časově 

zatěžující, a naopak by jen těžko mohli ještě další čas nad rámec svých pracovních povinností 

věnovat metodické pomoci svým kolegům.  

 

Obsah vzdělávacího programu s názvem "Metodik ICT ve škole" odpovídal plánovanému a 

doporučenému obsahu, který byl dán výzvou: 

1. Základy správy sítí a školní infrastruktury ve vazbě na podporu pedagogických pracovníků 

- 8 hodin 

2. Podpora využití ICT v oborových didaktikách v práci s dig. technologiemi - 16 hodin 

3. Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky, vytvoření odborné komunity na on-line 

sítích - 16 hodin 

4. otázky legislativního zázemí využívání digitálních technologií, ochrana duševního 

vlastnictví, bezpečnost internetu. - 4 

hodiny 

5. proškolení v oblasti monitoringu pro sledování pokroku jednotlivých pedagogických 

pracovníků - 4 hodiny 

Všechny realizované kurzy byly akreditovány v systému DVPP  

Aktivity se zúčastnily všechny školy, které o ni před zahájením projektu projevily zájem. 

Jednotlivé kurzy byly průběžně evaluovány. Po každé části vyplňovali účastnici anonymní on-

line dotazník, ve kterém hodnotili seminář po stránce organizační, obsahové i práci lektora. S 

výsledky evaluace byli seznamováni manažeři projektu, lektor a jednotliví účastníci. Každý 

lektor dělal v průběhu semináře i průběžnou evaluaci, jejímž cílem bylo operativně reagovat 

na přání a potřeby účastníků.  

 



7 KA6 - Co už máme - vzdělávání zaměření na efektivní využití 

techniky 

 

7.1 Východiska 

Cílem aktivity je posílit u pedagogických pracovníků dovednosti efektivního využití techniky 

přímo ve výuce, kterou již školy mají. Semináře budou realizovány přímo ve školách, kde 

učitelé působí. V období přípravy byli již pedagogové osloveni s nabídkou vzdělávacích 

seminářů, v této aktivitě vybírali ze 13 seminářů, z nich jeden volili povinně. Po zjištění zájmu 

bude v aktivitě realizováno celkem 92 seminářů, jichž se zúčastní 870 pedagogů. 

Nabízené semináře jsou: 

1. MS PowerPoint 2010 I. - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT) 

2. MS PowerPoint 2010II. - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT) 

3. MS Word 2010 II. - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT) 

4. MS Excel 2010 II. - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT) 

5. MS Excel 2010 III. - 6hodin (akreditované DVPP MŠMT) 

6. MS Outlook 2010 - 6hodin (akreditované DVPP MŠMT) 

7. Internet pro pokročilé - 6hodin (akreditované DVPP MŠMT) 

8. Adobe Acrobat - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT) 

9. Adobe Photoshop - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT) Corel DRAW - 6 hodin 

(akreditované DVPP MŠMT) 

10. Práce s interaktivní tabulí - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT) 

11. Propojení tabletu (netbooku,notebooku) a dataprojektoru: využití v individuální a 

skupinové práci žáků ve výuce (5 x 45 minut) 

12. Autorský zákon a otázky legislativního zázemí při využívání zdrojů a digitálních technologií 

na internetu, bezpečný internet (5 x 45 minut). 

Semináře budou nejpozději do ukončení realizace projektu akreditovány v systému DVPP 

MŠMT. 

 

7.2 Cílový stav 

V rámci této aktivity probíhala školení na všech partnerských školách. Cílem školení bylo 

posílení dovedností s prací s aktuálním vybavením, které již na školách je a není plně (nebo 

správně) využíváno. Prvotní (předprojektová) nabídka seminářů byla rozšířena o nová témata, 

která vzešla z komunikace s partnerskými školami a lektorským týmem. Přihlášení pedagogičtí 

pracovníci procházeli jednotlivými školeními v počtu daném v přípravě projektové žádosti. Ve 



výjimečných případech došlo k drobné korekci těchto počtů dle aktuální situace na partnerské 

škole. Na konci každého semináře byla provedena anonymní evaluace ke zhodnocení 

průběhu kurzu. Aktivita probíhala dle stanoveného harmonogramu a bez větších problémů. 

Komunikace mezi příjemcem/partnerem a partnerskou školou zajišťoval vždy koordinátor 

dané školy.  

 

 

8 KA7 - Co chceme - vzdělávání zaměřené na využívání 

moderních mobilních technologií ve výuce 

8.1 Východiska 

Cílem aktivity je poskytnou účastníkům realizovaných seminářů nové znalosti a především 

praktické dovednosti v zavádění a využití nových mobilních dotykových technologií ve výuce. 

Školy byly osloveny v době přípravy projektové žádosti s nabídkou vzdělávacích seminářů, ze 

kterých si vybraly nejméně 1. Celkem bude v aktivitě realizováno podle zájmu a potřeb 

účastníků 55 seminářů, jichž se zúčastní 876 pedagogických pracovníků. Semináře budou 

organizovány přímo ve škole a budou všechny podpořeny e-learningovou podporou. Školám 

budou nabídnuty tyto semináře: 

1. Vzdělávání pedagogův oblasti využití moderních mobilních dotykových zařízení ve výuce 

(5 x 45minut) 

2. QR kód - moderní komunikace a sdílení učiva (5 x 45 minut). 

Oba nabízené semináře budou nejpozději do skončení realizace projektu akreditovány v 

systému DVPP MŠMT. 

 

8.2 Cílový stav 

V rámci této aktivity probíhala školení na všech partnerských školách. Cílem školení bylo 

posílení dovedností s prací s nově pořízeným vybavením, které školy získaly v rámci tohoto 

projektu. Prvotní (předprojektová) nabídka seminářů byla rozšířena o nová témata, která 

vzešla z komunikace s partnerskými školami a lektorským týmem. Přihlášení pedagogičtí 

pracovníci procházeli jednotlivými školeními v počtu daném v přípravě projektové žádosti. Ve 

výjimečných případech došlo k drobné korekci těchto počtů dle aktuální situace na partnerské 

škole. Na konci každého semináře byla provedena anonymní evaluace ke zhodnocení 

průběhu kurzu. Aktivita probíhala dle stanoveného harmonogramu a bez větších problémů. 

Komunikace mezi příjemcem/partnerem a partnerskou školou zajišťoval vždy koordinátor 

dané školy.  



 

9 KA8 - Oborové didaktiky - vzdělávání zaměřené na využívání 

mobilních zařízení v předmětech 

9.1 Východiska 

Cílem aktivity je v seminářích zvýšit znalosti a především dovednosti v praktickém využití při 

zavádění nových dotykových zařízení ve výuce v konkrétních předmětech přímo ve výuce. 

Semináře budou vedeny k praktickému využití přímo ve výuce žáků. Oslovení pedagogičtí 

pracovníci měli v době přípravy projektové žádosti možnost vybrat si semináře přesně podle 

svého zájmu, profesního zaměření a využití, každá škola volila nejméně 3 semináře v časové 

dotaci 5 x 45 min. Podle zájmu účastníků bude realizováno celkem 236 seminářů, které 

navštíví 701 účastníků. Nabízené semináře: 

1. Využití moderních technologií ve výuce na 1. stupni ZŠ (5 x 45 minut) 

2. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (5 x 45min) 

3. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Matematika a její aplikace (5 x45 m) 

4. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a jeho svět (5 x 45minut) 

5. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a společnost (5 x 45minut) 

6. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a příroda (5 x 45minut) 

7. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Umění a kultura (5 x 45minut) 

8. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a zdraví (5 x 45minut) 

9. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a svět práce (5 x 45minut) 

10. Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky (5 x 45 minut) 

11. Sociální sítě ve výuce (5 x 45 minut) 

12. Projektová výuka vedená s ICT (5 x 45 minut) 

13. Vytvoření odborné komunity na on-line sítích a její systémová podpora (5 x 45 minut) 

Všechny semináře budou realizovány přímo ve školách a budou vedeny praktickou formou a 

částečně budou podpořeny e-learningovou oporou (blended-learning). 

 

9.2 Cílový stav 

V rámci této aktivity probíhala školení na všech partnerských školách. Cílem školení bylo 

posílení znalostí a dovedností s využíváním mobilních dotykových zařízení v konkrétních 

předmětech. Prvotní (předprojektová) nabídka seminářů byla rozšířena o nová témata, která 

vzešla z komunikace s partnerskými školami a lektorským týmem. Přihlášení pedagogičtí 

pracovníci procházeli jednotlivými školeními v počtu daném v přípravě projektové žádosti. Ve 



výjimečných případech došlo k drobné korekci těchto počtů dle aktuální situace na partnerské 

škole. Na konci každého semináře byla provedena anonymní evaluace ke zhodnocení 

průběhu kurzu. Aktivita probíhala dle stanoveného harmonogramu a bez větších problémů. 

Komunikace mezi příjemcem/partnerem a partnerskou školou zajišťoval vždy koordinátor 

dané školy.  

 

  



 

10 Celkové zhodnocení průběhu realizace projektu ze strany 

koordinátorů partnerských škol 

 

Řízení projektu a administrativa 

 

Velikost škol a jejich zastoupení v projektu vycházelo především z výzvy. Školy byly vybírány 

na základě předchozí spolupráce jak s příjemcem dotace, tak s jednotlivými partnerskými 

centry napříč celou ČR.  

 

 

 

 

 

Nastavení spolupráce s partnerskými školami prostřednictvím pozice koordinátora bylo pro 

realizaci projektových aktivit naprosto klíčové. 90% školy hodnotí tuto pozici jako zcela 

nezbytnou a potvrzuje tak správnost nastavení komunikačního a kooperačního modelu výzvy 

a samotného projektu. 



 
Pozice koordinátora v projektu byla partnerskými školami jednoznačně hodnocena jako 

nezbytná. Stejně tak plánovaná hodinová dotace pro vykonávání pozice “koordinátor” byla 

hodnocena jako dostatečná (94%). Na některých partnerských školách byla tato pozice 

rozdělena mezi více osob, přičemž toto rozdělení bylo plně v kompetenci ředitele/ředitelky 

školy.  

 

Tento graf potvrzuje správnost nastavení řízení projektových aktivit ze strany jednotlivých 

koordinačních center. Díky předchozí spolupráci s jednotlivými školami nedocházelo k 

výraznějším problémům a nedorozuměním, spolupráce tak fungovala téměř bezchybně. 

 



 

 

 

Důležitou součástí spolupráce s partnerskými školami bylo včasné předávání informací a 

pokynů k realizaci jednotlivých projektových aktivit. Téměř 63% škol potvrzuje velmi dobrou 

úroveň komunikace a projektového řízení jednotlivých koordinačních center. 

 
Nastavené komunikační kanály zahrnovaly širokou paletu nástrojů. Nejčastěji využívaným 

nástrojem byla elektronická pošta vzhledem ke geografickému rozložení jednotlivých škol a 

krátkému období realizace projektu. Koordinační centra se s partnerskými školami rovněž 

potkávala na pravidelných osobních schůzkách.  



 
Díky nastavenému modelu spolupráce se školami (vytvoření koordinačních center v 

jednotlivých krajích) byla zajištěna maximální míra přehledu o potřebách partnerských škol a 

cílových skupin.  

 

Vzdělávací aktivity 

Vzhledem k široké a pestré nabídce kurzů pro jednotlivé oblasti byla zajištěna vysoce příznivá 

zpětná vazba účastníků školení, což bylo základním předpokladem úspěšné realizace 

projektu, kdy je na značné množství aktivit omezený časový prostor. Díky intenzivní 

komunikaci manažerů aktivit s koordinátory bylo možné zajistit kvalitní a odpovídající nabídku 

kurzů. 



 
 

 

Velký důraz při realizaci vzdělávacích aktivit byl věnován praktičnosti předávaných informací. 

Všechny realizované kurzy byly maximálně praktické a názorné. Dlouhé přednášky a 

prezentace nebyly v tomto typu vzdělávání žádoucí, na tuto skutečnost byli upozorněni všichni 

participující školitelé a lektoři. 

 



 
Hodinová dotace vycházela z doporučení nastavených výzvou, ale také ze zkušeností 

projektového týmu s realizací vzdělávacích aktivit DVPP.  

 

 

 

 

 

  



 

11 Hodnocení zapojených škol do projektu 

Základní škola logopedická s.r.o. 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: - podpora ze strany vedení školy 

- ochota pedagogů zapojit se do projektu  

- zájem pedagogů o vzdělávání v oblasti ICT 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: - individuálně motivovat kolegy k zapojení do  

aktivit, ze kterých měli zpočátku obavy 

(mentoring) 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: velmi dobrou úroveň komunikace (rychlost  

reakcí, podrobnost odpovědí, vstřícnost) 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Viz výše - častější společné schůzky 
koordinátorů s pracovníky koordinačního centra. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Uvítala bych častější společná setkání 
koordinátorů ze zapojených škol (výměna 
zkušeností, možnost navázání partnerství, které 
by mohlo "přežít" i po skončení projektu). 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

- seznámit se s ovládáním moderních 
technologických zařízení 
- získat přehled o možnostech jejich využití ve 
výuce 
- získat praktické dovednosti při práci s 
mobilními zařízeními (tablety) 
- vyzkoušet si užití tabletů ve výuce 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

- průběžně doplňovat zastarávající techniku 
modernější 



- zlepšovat dovednosti všech pedagogů v práci s 
ICT, ne pouze vybrané skupiny, která má o 
problematiku zájem 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

V rámci kurzů se učitelé naučili ovládat nově 
pořízená zařízení (tablety), zvýšila se jejich 
sebedůvěra a odvaha zkoušet nové věci a 
využívat ICT ve výuce.  

Na realizaci kurzů chci ocenit - praktičnost 
- nadšení lektora 
- možnost zohlednit časové možnosti pedagogů 
(termíny dle potřeby školy, ne podle plánu 
lektora) 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Zachovat relativně širokou nabídku kurzů, do 
které má škola možnost se vejít se svými 
potřebami. 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Na počátku projektu se škola dle vstupního 
profilu Škola 21 pohybovala v mezích pásem 
"začínáme" - "máme první zkušenosti" - 
"nabýváme sebejistoty". Plán ICT ve škole 
zpracovával určený zaměstnanec, jeho 
pozornost se soustředila zejména na počty, 
rozmístění a vybavení počítačů. ICT byla 
využívána zejména k osvojování základních 
dovedností učitelů, ve výuce se s ICT pracovalo 
pouze příležitostně. Učitelé si uvědomovali, že 
ICT by mohlo napomoci k individualizaci výuky a 
pomoci žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami, ne všichni však byli schopni tyto 
prostředky efektivně využívat. Zájem o další 
vzdělávání v oblasti ICT se týkal pouze 
některých učitelů, tito také iniciovali svůj další 
rozvoj. Problémem byla malá sebedůvěra části 
pedagogů, která jim bránila ve využívání ICT ve 
výuce. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

K1 - vzdělávání ředitelů - seminář na téma 
"Veřejné zakázky" byl přínosný zvláště s 
ohledem na nutnost vyhlásit veřejnou zakázku 
na nákup zařízení. 
K2 - profil Škola 21 - využití uvedeného nástroje 
je dvojí, a to nejen jako nástroj hodnocení, ale 
také jako cenné vodítko pro plánování dalšího 
rozvoje školy v oblasti ICT. Výhodou je možnost 
využívat tuto metodiku i po ukončení projektu. 
K4 - mentoring - tato klíčová aktivita byla 
přijímána s určitými obavami, některým 
pedagogům příliš nevyhovovala, preferovali by 
jiné formy a metody profesního rozvoje. Někteří 
kolegové naopak nabízené možnosti plně využili 
ke svému zdokonalování a růstu. 
K6 - "Co už máme" - seminář Práce s obrázky a 
fotografiemi (2.12.2014) - proběhl k plné 



spokojenosti pedagogů. 
K7 - "Co chceme" - dne 3.3.2015 se uskutečnil 
seminář Vzdělávání pedagogů v oblasti využití 
moderních mobilních zařízení ve výuce - jednalo 
se o základní seznámení s možnostmi těchto 
zařízení i praktický nácvik ovládání nově 
pořízených tabletů. Pedagogy přijato velmi 
kladně. Vysoce bylo hodnoceno také nasazení 
lektora a jeho přístup k výuce, učitelé následně 
žádali, zda by lektor mohl vést i zbylé semináře 
(což se stalo). 
K8 - oborové didaktiky - série 3 seminářů (24.3., 
14.5. a 19.5.) - využití moderních technologií na 
1. stupni, v oblasti Člověk a příroda a v oblasti 
Jazyk a jazyková komunikace. Pedagogové byli 
při seminářích aktivní, lektor přinášel řadu 
praktických námětů, jak tablety využívat při 
výuce. Hodnocení ze strany učitelů bylo velmi 
pozitivní. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

V současné době je ve škole 15 pedagogů, kteří 
prošli projektem ICT nás baví. Všichni se naučili 
ovládat nově pořízené mobilní zařízení (tablet), 
dozvěděli se, jaké jsou možnosti jeho využití ve 
výuce, prakticky si osvojili řadu užitečných 
dovedností. V rámci seminářů měli prostor pro 
výměnu zkušeností. Přínosné je, že i 
pedagogové, kteří do projektu vstupovali s 
určitými obavami, zda práci s tablety zvládnou, 
překonali svůj ostych, pouštěli se do nových věcí 
a získané dovednosti ihned zkoušeli aplikovat ve 
výuce. Využití ICT je tedy nyní častější než 
dříve. Vedle samotné frekvence je důležité i 
zaměření na účelnost využití ICT, učitelé se ve 
zvýšené míře zamýšlejí nad tím, zda, proč a 
jakým způsobem práci s ICT zařadit, aby došlo k 
naplňování cílů a vzdělávacích potřeb 
jednotlivých žáků. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Na začátku realizace projektu jsme si stanovili 
10 dílčích cílů, které spadaly do 3 sledovaných 
oblastí (řízení a plánování; ICT ve ŠVP; profesní 
rozvoj). 
1. zapojit více pedagogů do tvorby, přípravy a 
realizace plánu ICT 
2. podpořit využití ICT v různých výukových 
aktivitách školy 
3. na základě zájmů pedagogů, žáků a rodičů 
provést případné změny pravidel využití ICT ve 
škole 
4. využívat ICT s cílem usnadnit vzdělávání 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
5. zvýšit počet pedagogů, kteří ví, jak začlenit 
ICT do ŠVP 
6. do plánu DVPP zahrnout přípravu učitelů na 
využití ICT ke zdokonalování tradičních forem 
výuky 
7. cíleně využívat ICT při práci se žáky s 
problémy 



8. zapojit větší množství učitelů do profesního 
růstu v oblasti ICT 
9. zapojit vedení školy do formulace potřeb 
profesního rozvoje učitelů (nenechávat to pouze 
na učitelích samotných) 
10. podpořit sebedůvěru pedagogů v práci s ICT 
(podpora, ocenění) 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

V rámci projektu se podařilo dosáhnout všech 
plánovaných cílů. 
ad 1. do přípravy plánu ICT se zapojuje celé 
širší vedení školy, plán je dále připomínkován na 
poradách na všech 3 budovách školy 
ad 2. učitelé jsou informováni, jakým způsobem 
ICT ve výuce využívat, je doplňován vhodný 
SW; téma bylo probráno také v rámci 
hodnotících pohovorů vedení se zaměstnanci 
ad 3. provedeno ověření vhodnosti stávajících 
pravidel užití ICT 
ad 4. ICT se využívá i v předmětech speciálně 
pedagogické péče 
ad 5. počet pedagogů, kteří ví, jak využívat ICT, 
se zvýšil o 15 osob zařazených do projektu ICT 
nás baví 
ad 6. vzdělávání v oblasti ICT bylo zahrnuto do 
plánu DVPP 
ad 7. ICT se využívá u žáků s výukovými 
problémy nejen v předmětu spec.pedagogická 
péče, ale i v dalších předmětech 
ad 8. celkem 15 osob prošlo projektem a 
tématice se cíleně věnovaly 
ad 9. vedení školy se zapojilo do formulace 
potřeb vzdělávání v obl. ICT 
ad 10. zvýšila se sebedůvěra pedagogů - ICT se 
využívá častěji (a pravd. i efektivněji) než dříve 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

- rozvoj spolupráce mezi pedagogy napříč 
budovami i stupni školy (výměna zkušeností - 
osobně či prostřednictvím elektronické 
komunikace) 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

- zájem pedagogů o práci s tablety 
- dostatek času a prostoru k učení 
- osobnost lektora 

 

  



Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   ZVAS 

Velikost školy:                                                        do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité:                        Informace a spolupráce s koordinačním centrem 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Efektivně předávat informace (centrum - učitelé), 

spolupráce s účetní, organizační zajištění kurzů 

ve škole 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Profesionalita, ochota, vstřícnost, odbornost 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Důkladně vybrat společnost (příjemce dotace), 
se kterou bude škola uzavírat smlouvu o 
partnerství) 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Vše dělat stejně 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Častější a efektivnější zapojení ICT do výuky 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Další vzdělávání - seznamování s novými 
metodami 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Integrace ICT do výuky u všech učitelů 

Na realizaci kurzů chci ocenit Organizaci, přístup a odbornost lektorů 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Analýzu současného stavu, vybrat kurzy, které 
budou přínosem pro školu 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Využívání ICT v různých výukových aktivitách. 
Většina učitelů se vzdělává individuálně i se 
účastní školení. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Všechny aktivity byly přínosem pro školu. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Výukové metody využívající ICT začínají být 
orientovány na žáky. 
Všichni učitelé si navzájem pomáhají, účastní se 
programu profesního rozvoje. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Vize využití ICT je sdílena celou školou včetně 
žáků. Škola připravuje program profesního růstu 
rozvoje, učitelé mají potřebu soustavného 
profesního rozvoje. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt pozitivně ovlivnil práci všech učitelů - 
využívání ICT ve výuce, zavedení nových 
poznatků. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Technické problémy (tablety nešly zapnout) 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Časový plán (dodávka techniky, termíny kurzů, 
pozitivní přijetí projektu učiteli). 

 

  



ZŠ Integra Vsetín 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   KCDPV, o. p. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Být včas o důležitých věcech informován. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Zřejmě nic. V této roli v rámci různých projektů 

jsem byla již několikrát. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Poměrně rychlá reakce na mé dotazy. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Viz výše. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Sjednotit své požadavky. Informace zasílat jen 
těm, kterých se to týká. Mít přehled - systém v 
koordinaci aktivit.  

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Jsme škola IT téměř "nepolíbena". Každý kurz 
realizovaný v rámci projektu byl pro naše 
pedagogické pracovníky velkým přínosem. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Možnost dalšího nákupu výpočetní techniky ( 
interaktivní tabule, tablety,...).  

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Měli jsme pedagogy, kteří PC vůbec ke své 
práci nepoužívali. Nyní si troufám napsat, že PC 
používají všichni. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Výborná spolupráce s lektorem, široká nabídka 
kurzů, a proto vzdělávání probíhalo téměř jako 
šité na míru. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Delší časový úsek pro realizaci vzdělávání. Vše 
vtěsnat do jednoho školního roku bylo pro 
pedagogy časově náročně. 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Využití ICT zde jsme měli stupeň ZAČÍNÁME. 
Využití kompetencí ped. pracovníků v oblasti 
práce s ICT: 
- porozumění (MÁME PRVNÍ ZKUŠENOSTI) 
- uvědomění a zapojení (MÁME PRVNÍ 
ZKUŠENOSTI) 
- plánování (ZAČÍNÁME) 
- zaměření (MÁME PRVNÍ ZKUŠENOSTI) 
- zkušenosti (NABÝVÁME SEBEJISTOTY) 
- sebedůvěra (NABÝVÁME SEBEJISTOTY) 
- neformální způsoby profesního rozvoje (MÁME 
PRVNÍ ZKUŠENOSTI) 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Jednotlivé aktivity projektu proběhly bez 
problémů. Určitá nejistota či obava pedagogů 
byla vztažena k mentoringu. Pro všechny 
zúčastněné byl časový harmonogram aktivit 
velmi nabitý. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Využití ICT zde jsme měli stupeň MÁME PRVNÍ 
ZKUŠENOSTI. 
Využití kompetencí ped. pracovníků v oblasti 
práce s ICT: 
- porozumění (NABÝVÁME SEBEJISTOTY) 
- uvědomění a zapojení (NABÝVÁME 
SEBEJISTOTY) 
- plánování (ZAČÍNÁME) 
- zaměření (NABÝVÁME SEBEJISTOTY) 
- zkušenosti (NABÝVÁME SEBEJISTOTY) 
- sebedůvěra (NABÝVÁME SEBEJISTOTY) 
- neformální způsoby profesního rozvoje 
(NABÝVÁME SEBEJISTOTY) 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

1. Využívání ICT v různých výukových aktivitách 
školy. 
2. Zapojení pedagogů do různých vzdělávacích 
akcí v rámci ICT. 
3. Nabývání větší jistoty při využívání ICT 
4. Sdílení informací - dobré praxe online. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

1. Využívání ICT v různých výukových aktivitách 
školy - pedagogové začali více využívat ICT 
techniku ve vyučování. 
2. Zapojení pedagogů do různých vzdělávacích 
akcí v rámci ICT - každý z pedagogů absolvoval 
minimálně jeden kurz věnovaný ICT v rámci KA 
6 - 8. 
3. Nabývání větší jistoty při využívání ICT - 
někteří pedagogové projevili zájem o nákup 
další techniky, kterou by rádi využívali ve svých 
hodinách. 
4. Sdílení informací - dobré praxe online - v 
rámci vzdělávání i mimo bylo slyšet sdělování si 
informací a zkušeností s využitím nových 
dotykových NTB. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Žádné další důsledky se neprojevily. 



Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Takové se nevyskytly. 

 

 

  



Základní škola Měřín 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Znát požadavky z koordinačního centra s 

dostatečným předstihem. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Vypsat výběrové řízení. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Vstřícnosti, ochoty, rychlosti při poskytování 

informací. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Postupovat stejně. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Fungovalo bez problémů. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Pedagogům chyběla přenosná technika pro 
domácí přípravu, neměli možnost pracovat s 
dotykovým počítačem. Někteří se potřebovali 
zdokonalit v práci při úpravě fotografií. Chyběl 
jim také přehled o možnostech čerpání různých 
témat na internetu. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Dovybavit všechny vyučující i učebny moderními 
technologiemi. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Větší využití výpočetní techniky ve vyučování i v 
přípravě na vyučování. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Připravenost lektorů. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Aby kurzy mohly opět probíhat přímo ve škole. 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Učitelé nebyli seznámeni s prací na dotykovém 
počítači. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Největší problém jsme měli s výběrovým řízením 
na počítače. Podmínky byly stanoveny tak, že 
jsme si úplně nemohli vybrat takové počítače, 
které bychom chtěli. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Učitelé běžně pracují s dotykovými počítači, 
využívají je ve vyučování i v domácí přípravě. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Zvýšit počet učitelů, kteří jsou schopni začlenit 
ICT do výuky a s jejich pomocí zlepšit kvalitu 
výuky. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Stanovené cíle byly splněny. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Zájem ostatních učitelů, kteří se původně do 
projektu nepřihlásili. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Užší spolupráce se zřizovatelem - výměna 
servru, pořízení wifi do všech prostor školy.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Střední škola stavební Jihlava 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: - spolupráce se zapojenými pedagogy 

- spolupráce s pracovníky koordinačního centra 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: - lépe koordinovat aktivity 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: - všeobecného rozhledu 

- koordinace aktivit jednotlivých partnerů 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

(bez návrhů) 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

- nepolevit, pracovat tak, jako doposud 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

- seznámit se s možnostmi dotykových zařízení 
- seznámit se s možnostmi využívání ICT při 
výuce 
- seznámit se s novými verzemi aplikací 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

podobné semináře na zopakování využití ICT ve 
výuce 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

vše proběhlo bez problémů 

Na realizaci kurzů chci ocenit - připravenost lektorů 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

-nic 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

- každý z pedagogů používal ICT dle svých 
znalostí a schopností 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

- vše proběhlo dle plánu 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

- viz profil Škola 21 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

- viz profil Škola 21 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

- viz profil Škola 21 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

- nechuť pedagogů v zapojení do KA4 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

 

 

 

  



ZŠ T.G.Masaryka Jihlava 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: - dobrá spolupráce s kolegyněmi a kolegy z 

VYS-Education 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: - rozšířil jsem si manažerské dovednosti 

(koordinace aktivit) 

- zdokonalil jsem se při organizování 

výběrového řízení 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: - vstřícnost, ochotu, spolupráci 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

- nemám připomínky 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

- obdobně kvalitní tým spolupracovníků 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Snaha o smysluplné využití ICT techniky, reakce 
na potřeby společnosti 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Udržení dovedností a jejich postupné využití ve 
výuce 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Některé poznatky p. učitelky již implementovaly 
do výuky. U školního metodika ICT mají podporu 
a zázemí. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Vstřícnost lektorů, reagování na schopnosti a 
dovednosti jednotlivých účastníků. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Výběr kvalitních lektorů. 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Někteří učitelé se účastní školení zaměřeného 
na využití ICT ve vzdělávání.  

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Oceňuji snahu o co největší praktičnost 
jednotlivých aktivit. Účastníci projektu ke 
aktivitám přistupovali vstřícně se snahou získat 
nové poznatky. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Většina učitelů se účastní školení zaměřeného 
na využití ICT ve vzdělávání. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Využití kladných zkušeností z předcházejících 
projektů. Zajistit školení na získání námětů pro 
využití ICT ve výuce. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt splnil naše očekávání. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Protože aktivity byly správně nastavené a 
zkoordinované, žádné důsledky se neobjevily. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Oceňuji možnost konat školení přímo na škole. 

 

 

 

 

 

  



Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   ZVAS 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: možnost konzultace s koordinačním centrem, 

připravenost projektu, opora  

Díky práci koordinátora jsem se naučil: lepší komunikaci s kolegy, s ostatními 

spolupracujícími na projektu, získal zkušenosti s 

prací v projektu, zkušenost s aplikacemi Profil21 

,.. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: ochoty, vstřícnosti, profesionality, přesných 

informací 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

provést školení koordinátorů před projektem 
zvlášť, podrobněji seznámit s průběhem projektu 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

provést školení koordinátorů před projektem 
zvlášť 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

nevyrovnané zkušenosti s používáním ICT 
techniky, neznalost práce s dotykovými 
zařízeními 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

neustálé prohlubování dovedností a znalostí s 
ICT technikou, technické zabezpečení, 
průběžnou obnovu ICT techniky, technologií ... 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

získání nových a praktických dovedností a 
znalostí v různých oblastech, tématech 
vzdělávání, získání zkušeností a osvojení práce 
z dotykovým zařízením 

Na realizaci kurzů chci ocenit profesionalita a vstřícnost lektorů, zajištění 
kurzů, spolupráce s koordinačním centrem 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

přesnější časové naplánování kurzů na začátku 
projektu 



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

pedagogové využívají ICT techniku jako 
administrativní nástroj, využívají výukové 
programy na PC, mají zájem vzdělávat se v 
nových technologiích - dotyková zařízení 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

v průběhu aktivit byl velký zájem pedagogů, 
nevyrovnané zvládnutí některých dovedností u 
některých pedagogů, někdy časová tíseň 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

došlo k částečnému zlepšení v úrovni 
kompetencí pedagogů, pedagogové získali větší 
jistotu v práci s ICT technikou, poznali a osvojili 
si práci  s dotykovým zařízením - tablety a 
příslušnými výukovými a vzdělávacími programy 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

zapojení ICT do výukového procesu, v souladu s 
potřebami a zájmy pedagogů, žáků i rodičů, 
podpora skupinového a individuálního 
vzdělávání pedagogů 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

projekt přispěl k částečnému zlepšení využití 
ICT techniky na škole, získání kompetencí v 
práci s dotykovým zařízením, došlo k posunu ve 
více než polovině indikátorů v Profilu21, ICT je 
využívána k podpoře výuky ve větším 
zastoupení, pedagogové projevují stabilní zájem 
se vzdělávat v této oblasti 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

z mého pohledu někdy nadbytečná 
administrativa 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

kvalitní WIFI síť - připojení k internetu, technické 
zabezpečení a podmínky na škole 

 

 

 

 

  



Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Moci komunikovat a získat pomoc. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Koordinovat činnosti a termíny. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochoty a vstřícnosti. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

aby byl projekt veden podobně. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Nic. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Naši pracovníci mají dobré kompetence k VT, 
kurzy byly pro někoho opakováním a drobným 
rozšířením, někdo se dozvěděl mnoho nového. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Pokračování kurzů v používání VT ve vyučování 
i s ohledem na nové trendy. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Posunuli jsme se zase o kousek dále. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Realizace v místě bez nutnosti dojíždění. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Pokračovat v duchu, lze i pořádat kurzy v 
jednom městě, není třeba v každé škole (u 
kurzů, kde je na škole méně zájemců). 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Někteří učitelé měli zájem o ICT, i když se 
většina účastnila kurzů využití ICT a byly 
zaznamenány tendence většího zapojení do 
výuky. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Byl to krok ke zkvalitnění využití ICT ve výuce. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Velká většina učitelů využívá ICT ve výuce 
pravidelně, je možné je využívat ve všech 
učebnách školy. Bylo zřízeno úložiště "příkladů 
dobré praxe". 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Většina učitelů se účastnila kurzů, zvýšil se 
zájem o využití ICT ve výuce. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Byl splněn cíl ve vzdělání pedagogů. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Větší aktivita učitelů v interaktivní výuce. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Pozitivně byly hodnoceny aktivity ve zvládání 
programů kancelářského balíku, oborových 
didaktik využití ICT, plno námětů k využití v 
praxi. 

 

 

 

 

  



ZŠ Polná, okres Jihlava 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  600 - 900 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Informovanost s dostatečným předstihem, 

spolupráce a vstřícnost zapojených pedagogů. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Lépe komunikovat s kolektivem. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochota, vstřícnost, trpělivost. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Nemám žádné návrhy. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Nic mě nenapadá. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Dovednosti týkající se práce s novým operačním 
systémem. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Zlepšit úroveň a dostupnost signálu WiFi ve 
škole. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Nové poznatky o systému, aplikacích pro 
přenosná média, jejich použitelnost ve výuce. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Možnost stanovení termínů kurzů, příjemné 
prostředí v domovské škole. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Nic nedoporučuji. 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a ICT na škole používají někteří vyučujících.  



kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Probíhá tvorba vlastních učebních materiálů. 
Menší zájem o vzdělávání v této oblasti. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Smysluplný projekt, který umožnil nákup nové 
techniky pro vyučující, ale zabezpečil i jejich 
proškolení v celé řadě oblastí. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

ICT na škole používá naprostá většina 
vyučujících. Jsou dobře teoreticky připraveni a 
práci s technikou zvládají. Probíhá tvorba 
vlastních učebních materiálů, jejich evaluace ve 
vyučování a případná úprava. Výměna 
zkušeností mezi vyučujícími. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Inspirace, zlepšení kompetencí pedagogů ve 
využívání ICT v rámci kurzů.  

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Cíle byly splněny. Kompetence pedagogických 
pracovníků jsou na vyšší úrovni. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Nic mě nenapadá. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Nic mě nenapadá. 

 

 

 

  



Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  600 - 900 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Spolupráce s ostatními kolegy zapojených do 

projektu. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Kooperaci s ostatními kolegy. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Vstřícnost, odbornost. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Lépe koordinovat jednotlivé pokyny k projektu. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Lépe koordinovat jednotlivé pokyny k projektu. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Ne všichni kolegové byli schopni ovládat 
dotyková zařízení a využívat funkce posledních 
verzí SW. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Dokoupit další dotyková zařízení. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Vzdělávací kurzy poskytly téměř úplný obraz 
možnosti využití ICT techniky. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Kurzy na vlastní škole v odpoledních hodinách. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Nic. 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Nově získané kompetence pedagogických 
pracovníků před zahájením projektu v oblasti 
ICT nebyly ucelené a srozumitelné. Na stejné 
úrovni bylo využití ICT ve výuce. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Aktivity, které si škola vybrala, byly stanoveny 
na základě konsensu mezi všemi zapojenými 
pedagogy. Dle dotazování aktivity, které si 
jednotlivci vybrali, byly prakticky využity ve 
výuce. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
oblasti využití ICT ve výuce se výrazně zvýšila. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Stanovené cíle - tvorba ICT plánu, intenzivní 
využití ICT techniky, strategie rozvoje ICT, 
využití při podpoře výuky všech žáků bez 
rozdílu. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Stanovené cíle v oblasti využití ICT ve výuce a 
rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků 
byly naplněny. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Nic. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Nevím 

 

 

 

  



Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Mít se v případě potřeby kam obrátit. Oceňuji 

vstřícný, lidský a profesionální přístup 

zaměstnanců Společnosti pro kvalitu školy.  

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Lépe řídit profesní rozvoj učitelů při organizaci a 

přípravě školení.Kaučink mi poskytl možnost 

promluvit si o problémech řízení lidí s 

nestranným člověkem a "dotlačil" mě k aktivitě 

ve věcech, které jsem odkládala. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Oceňuji vstřícný, lidský a profesionální přístup 

zaměstnanců Společnosti pro kvalitu školy.  

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Lépe vysvětlit, co vše v rámci jednotlivých KA 
bude muset každý zapojený koordinátor - učitel 
absolvovat. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Vykonat alespoň jednu osobní návštěvu na 
každé zapojené škole. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Vzhledem k nákupu tabletů, které škola do 
konce roku 2014 nevlastnila, byla potřeba 
školení právě k tabletům 100%. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Pořídit také sadu tabletů pro celou jednu třídu - 
min. 25 ks. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Z každého kurzu mají učitelé k dispozici 
přehlednou prezentaci. Učitelé se naučili 
základní manipulaci s tablety, zřídili si g-maily, 
kde zjistili, jak si jejich prostřednictvím, ulehčit 
práci. Naučili se stahovat do tabletů aplikace, 
které mohou využívat ve výuce. Od lektorů 
dostali spoustu odkazů na stránky, ze kterých 
mohou další aplikace stahovat a využívat. 



Na realizaci kurzů chci ocenit Byla dána jasná pravidla organizace kurzů, 
proto probíhaly bezproblémově. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Vše vyhovovalo, nic bych neměnila. 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k 
dispozici jak učitelům, tak žákům a jsou 
využívány ve všech výukových aktivitách školy, 
kde je jejich nasazení přínosné. Většina 
pracovníků má zájem o profesní růst v oblasti 
ICT a zúčastňuje se především vzdělávacích 
akcí, organizovaných v rámci školy. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

KA 1 veřejné zakázky - bezvadná podpora ze 
strany Společnosti pro kvalitu, ale obecně již 
nikdy více konat veřejnou zakázku - chci si 
vybrat a ne si nechat "vnutit" vítěznou nabídku, 
chci koupit tam, kde nemám nikdy potíže a 
můžu se kdykoli obrátit o radu ... 
KA 2 Profil 21 - ICT plán máme zpracovaný a 
prostřednictvím on-line dotazníku jsme se 
nedověděli nic nového 
KA 3 Kaučink - promluvit si s nestrannou osobou 
o potížích řízení lidí nebylo špatné 
KA 4 Mentoring - obecně ne příliš pozitivně 
přijímaná aktivita, učitelé mezi sebou takto 
pracují již léta, akorát se to nejmenovalo 
mentoring 
a nedělali to školení lidé zvenčí 
KA 6,7,8 - vše bez potíží 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Učitelé ví, jak lze s pomocí ICT zlepšit kvalitu 
výuky. Učitelé využívají ICT jako nástroj školní 
administrativy pro plánování výuky a na podporu 
výukových činností typicky formou využití 
hotových materiálů. Většina učitelů se účastní 
školení zaměřeného na využití ICT ve 
vzdělávání. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k 
dispozici jak učitelům, tak žákům a jsou 
využívány ve všech výukových aktivitách školy, 
kde je jejich nasazení přínosné. Učitelé se 
cíleně vzdělávají v nových technologiích 
(tablety, zakoupené v rámci projektu, školní 
informační systém on-line) a používají je ve 
výuce. V celém objektu školy je možnost se 
bezdrátově připojit k internetu.  

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Cílů, stanovených na počátku projektu, bylo 
dosaženo. Kompetence učitelů byly posíleny 
účastí na školeních k využití tabletů ve výuce.  



Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Nutnost "pracovat" s učitelským sborem na 
vzájemných vztazích, na vztazích učitelů s žáky 
a jejich rodiči, na vztazích zaměstnanec - 
zaměstnavatel a obecně na ujasnění 
jednotlivých rolí v rámci systému. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Vlivy, které by pozitivně ovlivnily splnění cílů v 
oblasti práce s ICT a rozvojem ped. kompetencí, 
nebyly zaznamenány. Snad jen počáteční 
nadšení učitelů, že "dostanou" tablety, proto se 
zapojili. 

 

 

  



ZŠ a MŠ, Vl. Rady 1, České Budějovice 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   ZVAS 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Nastudovat příslušné předpisy, mít dostatek 

informací k projektu, spolupracovat se 

spolehlivými a vstřícnými lidmi, mít motivaci, čas 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Oživila jsem si postupy při výběrovém řízení 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Profesionalita, vstřícnost, příjemné jednání 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Vybrat zajímavý projekt  
Motivovat koordinátory 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Mít dostatek informací k projektu 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Zdokonalování se v používání kancelářských 
aplikací (Microsoft Office); Práce s interaktivní 
tabulí; Využití výukového SW 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Více zkušeností při práci s ICT technikou; 
průběžnou technickou podporu; finance na 
nákup dotykových zařízení pro žáky, finance na 
další proškolování pedagogů; prezentace 
kvalitních výukových SW a příklady dobré praxe 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Pedagogové měli možnost seznámit se s 
novými technologiemi a posílit své ICT 
kompetence 

Na realizaci kurzů chci ocenit Kurzy probíhaly na pracovišti, vzdělávala se 
"celá sborovna" najednou, pedagogové si mohli 
předávat zkušenosti a vzájemně se učit, lektoři 
byli vstřícní 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 

Pokračovat v dosavadní organizaci 



kurzů doporučuji 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

ICT jsou využívány nejen při hodinách 
informatiky, ale i v dalších předmětech - většina 
učeben je vybavena interaktivní tabulí, ta je 
každodenně využívána. 
V rámci projektu EU - peníze školám se učitelé 
naučili vytvářet DUM, které vedle hotových 
externích materiálů využívají při výuce. 
ICT jsou využívány i jako nástroj školní 
administrativy a komunikace.  

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Jednotlivé aktivity probíhaly dle časového 
rozvržení. Hodně úsilí bylo vloženo do 
výběrového řízení - bylo dbáno na výběr 
takového dotykového zařízení, které bude 
kompatibilní s OS, který škola aktuálně na všech 
zařízeních používá. Zajímavými aktivitami byl 
mentoring a koučink - s těmito aktivitami neměla 
škola doposud zkušenosti.  

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Zpřesnila se naše vize zapojení ICT do výuky, 
pedagogové se podíleli na výběru vhodného 
výukového SW (výběr SW pro tablety). 
Pozornost se přesouvá ke komplexnějšímu 
využití ICT techniky, k možnosti zapojit co 
nejvíce žáků ve výuce - plánujeme nákup tabletů 
pro celou třídu. 
V tuto chvíli se tablety učí využívat pedagogové, 
žáci je k dispozici nemají. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Více zapojovat pedagogy do plánování ICT, 
promyslet a navrhnout způsob komplexního 
zapojení ICT do výukového procesu, seznámit 
pedagogy s novými technologiemi (konkrétně s 
tablety), posílit ICT kompetence pedagogů při 
využití dotykových zařízení ve výuce, nákup 
tabletů, proškolení celé sborovny 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt umožnil pedagogům seznámit se s 
novými technologiemi (tablety); pedagogům byly 
zprostředkovány další informace, jak zlepšit s 
ICT kvalitu výuky  

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Učitelé jsou seznamováni s výukovými 
možnostmi nových technologií, ale neumí je 
ještě konstruktivně včlenit do výukových aktivit - 
velmi mnoho času zabere seznamování se s 
obsluhou tabletů, novým SW, instalace 
výukových SW, zbývá málo prostoru pro 
plánování vzdělávacích aktivit 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 

Výborné byly konzultace s ICT pracovníkem a 
jeho prezentace k výběru tabletů. 



vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

 

 

 

 

  



 

Základní škola Březnice 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Komunikace s pracovníky koordinačního centra 

a sledování vývoje organizace - konkrétně změn 

a doplněných informací. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Potřebné kompetence měli koordinátoři již před 

realizací tohoto projektu. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochoty a vstřícnosti při řešení překážek a 

vzniklých problémů. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Organizace byla v zásadě dobře připravena, 
podpora a komunikace s pracovníky výtečná. 
Jedinou výhradou je viz bod 12. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Poskytovat předem jasné informace (týkající se 
například počtu seminářů, jejich zaměření) a 
lektory pro tyto kurzy a semináře zajistit s 
předstihem. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Zlepšení uživatelských dovedností. Práce s 
dotykovými zařízeními. Využití clowdových 
řešení. Modelové situace pro využití ICT ve 
výuce.  

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Systematické a návazné DVPP. Finanční 
prostředky na provoz, aktualizaci a modernizaci 
HW a SW. Potenciálně mentoring a poradenství. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Na základě kurzů došlo ke zlepšení 
uživatelských dovedností, podpoře motivace 
profesního rozvoje pracovníků, rozšíření obzorů, 
zvýšení spolupráce pracovníků a ujasnění si 
některých bodů možného rozvoje výuky a školy.  



Na realizaci kurzů chci ocenit Možnost realizace na půdě školy, odbornost, 
praktické zaměření. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Včasné zajištění lektorů. 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

ICT byly využívány ve všech výukových 
aktivitách školy. Většina vyučujících se v oblasti 
ICT vzdělávala individuálně v souvislosti s 
vzrůstající tendencí využívat ICT. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Aktivity probíhaly na základě požadavků 
souvisejících se zaměřením a cíli projektu. Na 
místě byly upřesněny vzhledem k úrovni a 
potřebám účastníků. Maximální důraz byl kladen 
na osvojení si praktických dovedností a osvětu v 
oblasti využití ICT ve školství.  

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Pedagogičtí pracovníci (účastníci) využívají 
výukové programy a tvoří vlastní vzdělávací 
materiály s využítím ICT. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Škola bude prezentovat příklady dobré praxe i 
mimo komunitu. Učitelé budou mít potřebu 
soustavného profesního rozvoje, kterou 
uspokojují aktivním zapojením do prac. skupin, 
vytvářejí si osobní kontakty a seznamují se s 
aktuálními výzkumy. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt pomohl rozvoji uživatelských dovedností, 
zlepšení orientace ve vývoji a možnostech 
využití ICT v oblasti školství a e-learningu. 
Pozitivem je i podpora motivace. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Projekt přinesl možnosti řešení i v širších 
oblastech školy (administrativa, organizace aj.). 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Osobnost lektora působila na motivaci. 
Práce s dotykovými zařízeními. Podpora 
komunikace uvnitř školy - vzdálená úložiště. 

 

 

  



Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Dobrá spolupráce s koordinačním centrem. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Větší přehled a praxi v oblasti řešení projektů. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochotu, vstřícnost, spolupráci. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Méně byrokracie. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Není třeba žádných doporučení. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Práce s dotykovými zařízeními. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Více dotykových zařízení (tablety) 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Díky absolvování kurzů začali všichni kolegové 
více využívat ICT technologie v rámci přípravy i 
výuky.  

Na realizaci kurzů chci ocenit Erudovanost všech lektorů. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Vše bylo dobře zorganizováno. 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Pedagogové naší školy před zahájením projektu 
neměli možnost domácí přípravy na vyučování z 
důvodu absence notebooků. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Hodinová dotace na aktivity byla přiměřeně 
dostačující na získání nových informací a 
dovedností. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Téměř 50% vyučovacího procesu je zaměřeno 
na využití ICT technologií.  

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Komplexní zapojení ICT do výukového procesu, 
včetně nových a efektivnějších přístupů. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Téměř 90% pedagogických pracovníků se 
dobrovolně zapojilo do projektu a získalo nové 
znalosti a dovednosti v oblasti využití ICT ve 
vyučovacím procesu. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Zbytečné obavy některých kolegů z prvního 
seznámení se s mentoringem. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Pořízení multidotykových zařízení. Přítomnost 
mentora podpořila u některých kolegů lepší 
využití ICT ve vyučovacím procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZŠ Jihlava, Křížová 33 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: mít dostatek informací, pomoz z koordinačního 

centra 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: komunikace, realizace, plánování, schopnost 

organizace kolektivu 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: ochotu a vstřícnou komunikaci 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

nedostatečná organizace při nákupu pomůcek, 
nevěděli jsme, co smíme a nesmíme koupit, 
každý říkal něco jiného........, nejednotné 
informace 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

zajištění dostatku informací 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

nedostatek digitální techniky a nedostatek 
zkušeností 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

wifi, tablety pro žáky, výukové programy a další 
spolupráci mentora, digitální zařízení pro 
propojení jednotlivých periferií 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

schopnost využít digitálních technologií ve 
vyučování, názornost a nový pohled na výuku 

Na realizaci kurzů chci ocenit praktická možnost využití digitálních technologií 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

větší hodinová dotace na mentorink...větší 
systematičnost při realizaci projektu 

 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

digitální vybavenost školy byla dostačující 
informovanost pedagogických pracovníků 
chyběla 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

vyhovující 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

většina pedagogického sboru umí aktivně využít 
techniku ve vyučování 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

zapojení většinu pedagogického sboru, ukázat 
možnosti dalšího vzdělávání, nákup další 
techniky 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

projekt napomohl rozvíjet kompetence 
pedagogických pracovníků v oblasti digitálních 
technologií ve vyučování 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

skupinová výuka 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

stmelení učitelského sboru, lepší spolupráce a 
komunikace mezi kolegy 

 

 

  



Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková 

organizace 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Rychlá komunikace s pedagogy, ICT 

metodikem, ředitelem školy. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Více komunikovat v otázkách ICT, získala jsem 

větší přehled. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Jsou erudovaní v oblasti EU dotací. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Výměna zkušeností s ostatními partnery. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Na začátku projektu vydat přehled mailových a 
telefonních kontaktů jednotlivých pracovníků 
centra a popsat jejich kompetence. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Pedagogové měli zkušenosti s prací na EU 
projektech i s tvorbou digitálních učebních 
materiálů. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Je dostačující. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Někteří z pedagogů prvně pracovali s novými 
systémy, oceňovali získání nových poznatků v 
práci s ICT technikou. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Dostatečná podpora (občerstvení), lektoři z 
praxe. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Nemám připomínky. 

Celkové zhodnocení projektu  



Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Učitelé umějí pracovat s DUM, vyhledávají je, 
vytvářejí nové, následně je sdílejí s ostatními 
pracovníky. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Aktivity projektu byly přínosné, v oblasti DVPP 
ocenili pedagogové lektory s praxí a přínosnými 
podněty pro další činnost. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Pedagogové využívají ICT techniku v praxi, 
interaktivní prvky zařazují do výuky. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

V souladu s potřebami ŠVP využili pedagogové 
projekt ke zdokonalení profesního rozvoje, 
využili mezipředmětové vztahy, vzájemně si 
pomáhají. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Zkvalitnilo se vybavení školy ICT technikou, 
pedagogové zařazují více  ICT techniku do 
výuky. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Nové odkazy na dostupné zdroje výukových 
materiálů. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Zapojení téměř celého pedagogického sboru do 
projektu, zkvalitnění práce s ICT technikou. 

 

 

  



ZŠ Bohutín, okres Příbram 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: okamžitá a vstřícná pomoc a podpora ze strany 

koordinačního centra. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: lepší organizaci práce své i týmu 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: okamžité a vstřícné pomoci a podpory. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

spolupráci opět se stejnými lidmi - osobně si jí 
moc cením. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Z mého pohledu koordinační centrum fungovalo 
naprosto perfektně. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Učitelé ICT ve výuce využívali jako nástroj školní 
administrativy, pro plánování výuky i na podporu 
výukových činností. Práci s tablety při výuce 
neznali. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

dořešit internetové wifi připojení a zabezpečení.  

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Učitelé si připomněli práci s aplikacemi MS 
Office, ale hlavně se naučili využívat cloudové 
služby, především GAFE. Naučili se pracovat s 
tabletem ve výuce. 

Na realizaci kurzů chci ocenit lektora kurzů a dále podporu ze strany 
koordinačního centra. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Kurzy byly z hlediska průběhu i organizace 
naprosto v pořádku. 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Učitelé využívali ICT jako nástroj školní 
administrativy, pro plánování výuky i na podporu 
výukových činností typicky formou využití 
hotových materiálů. Pracovali především se 
stolními PC, flashdisky. Jen někteří učitelé měli 
zájem vzdělávat se v oblasti ICT. Ke sdílení 
nápadů a příkladů dobré praxe docházelo jen 
mezi některými učiteli. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Kladně hodnotím přínos mentoringu a podpory 
pedagogů při využívání ICT ve výuce a v 
oborových didaktikách, dále školení pro školní 
metodiky ICT. Velmi přínosné bylo vzdělávání 
pedagogů k integraci ICT do výuky, zaměření na 
efektivní využití techniky a na zavádění nových 
mobilních dotykových zařízení a jejich využívání  
ve výuce konkrétních předmětů. S tím dosud 
neměli pedagogové možnost se seznámit. 
Účelné a přínosné bylo i zařazení školení 
ohledně cloudových služeb a GAFE. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Všichni učitelé si určují vlastní metody 
výukového využití ICT a umí je aplikovat v praxi. 
Učitelé průběžně provádí autoevaluaci a její 
výsledky promítají do společně připravovaného 
plánu profesního rozvoje. Navzájem si 
pomáhají. Sdílení nápadů a příkladů dobré 
praxe mezi učiteli je plně začleněno do chodu 
instituce a přesahuje její rámec (sdílení s kolegy 
mimo školu). Ve škole je naplňována vize využití 
technologií. Koordinátor ICT je jejím duchovním 
vůdcem, ale není jediným propagátorem a 
pomocníkem schopným pomoci ostatním. Celá 
školní komunita používá k výukovým účelům 
nejnovější nástroje internetové komunikace 
(včetně sociálních sítí). Cílem je do výukových 
aktivit zapojit širší okolí včetně rodičů, expertů 
apod. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení 
ICT do výukového procesu a na zkoumání 
nových a efektivnějších přístupů. Všichni učitelé 
si určují vlastní metody výukového využití ICT a 
umí je aplikovat v praxi. Většina učitelů detailně 
plánuje způsoby integrace ICT do 
připravovaných vzdělávacích aktivit. Většina 
učitelů má zájem o profesní růst v oblasti ICT a 
zúčastňuje se především vzdělávacích akcí 
organizovaných v rámci školy. ICT jsou ve škole 
stále a všude pohotově k dispozici jak učitelům, 
tak žákům (typicky s podporou bezdrátové sítě).  

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt (a jeho aktivity) bezesporu velmi přispěl 
k nalňování cílů v oblasti využití ICT ve výuce a 
pomohl při rozvoji kompetencí pedagogů. 
Posunul nás dále, ukázal další možnosti a 
způsoby využití ICT ve výuce a v práci 
pedagogů. 



Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Učitelé spolu o využití ICT více a zasvěceněji 
diskutují, vyměňují si zkušenosti, nápady a 
postřehy. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Kromě výše uvedeného došlo ve škole k posunu 
v řešení internetového připojení, bezdratové wifi 
sítě a řešení zabezpečení sítě.  

 

 

  



ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Podpora ze strany koordinačního centra, 

příznivé klima ve škole. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Další zdokonalení v problematice podávání 

veřejných zakázek, vedení projektové 

dokumentace a organizace vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Podporu, ochotu a rychlou reakci v případě 

dotazů souvisejících s projektem. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

V případě většího počtu partnerů zvážit možnost 
centrálního výběrového řízení v rámci daného 
projektu. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Nedokáži odpovědět, s jejich fungováním jsem 
byl spokojen. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Zdokonalit se  v užívání moderních dotykových 
technologií, zapojit do tohoto trendu maximum 
pedagogických pracovníků. Zintenzivnit růst IT 
dovedností pracovníků prostřednictvím dalšího 
vzdělávání (seznámit je s aktuálními operačními 
systémy, dotykovými aplikacemi apod.) a tyto je 
naučit aplikovat ve vzdělávacím procesu. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Finanční prostředky adekvátní aktuálnímu 
rozvoji na poli moderních výukových technologií 
po stránce hardwarové, softwarové i po stránce 
metodické a vzdělávací. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Probuzení zájmu pracovníků o oblast ICT a její 
využívání ve školní praxi.Navození atmosféry 
vzájemné výměny zkušeností s používáním 
moderních technologií ve výuce.Podpora v 
oblasti ICT méně zběhlých kolegů kolegy 
zkušenějšími. 



Na realizaci kurzů chci ocenit Hladkou spolupráci s koordinačním centrem, 
srozumitelnou a pohotovou komunikaci. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Nemám žádná doporučení, organizace mi 
vyhovovala. 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Pozornost je zaměřena na podporu využití ICT v 
různých výukových aktivitách školy.Většina 
učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP a ví, jak 
lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. Učitelé 
využívají ICT jako nástroj školní administrativy, 
pro plánování výuky i na podporu výukových 
činností typicky formou využití hotových 
materiálů. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Průběh aktivit byl  bezproblémový. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení 
ICT do výukového procesu a na zkoumání 
nových a efektivnějších přístupů.Všichni učitelé 
si určují vlastní metody výukového využití ICT a 
umí je aplikovat v praxi.Učitelé využívají ICT tak, 
aby žáci měli možnost se vzdělávat formou 
konstruktivně pojatých předmětových a 
mezipředmětových aktivit. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení 
ICT do výukového procesu a na zkoumání 
nových a efektivnějších přístupů.Všichni učitelé 
si určují vlastní metody výukového využití ICT a 
umí je aplikovat v praxi.Učitelé využívají ICT tak, 
aby žáci měli možnost se vzdělávat formou 
konstruktivně pojatých předmětových a 
mezipředmětových aktivit. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Prostřednictvím projektu, zejména jeho 
vzdělávacích aktivit postoupila škola ve většině 
indikátorů z fáze prvních zkušeností do fáze 
nabývání sebejistoty na poli ICT a cíle 
stanovené v oblasti rozvoje využití ICT ve výuce 
splnila. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Žádné další neočekávané důsledky projektových 
aktivit se nevyskytly. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Pozitivně ovlivnil splnění stanovených cílů 
postupně rostoucí zájem pracovníků o 
problematiku ICT a o možnosti využití 
moderního, aktuálně dostupného softwaru ve 
vyučování. 

 

 

  



Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: SW a HW vybavení. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Organizační zajištění kurzů ve škole, spolupráce 

s učiteli při využívání IT techniky. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Rychlá a vstřícná spolupráce, vyhovění 

požadavkům naší školy. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Vlastní výběr školících center. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Nic neměnit, pracovat jako v tomto projektu. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Základní seznámení s požadavky aplikací 
Google Apps. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Zakoupení tabletů pro žáky a doplňkový HW k 
využití tabletů ve výuce. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Zajímavé náměty do výuky s použitím ICT. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Organizaci, přístup a odbornost lektorů. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Dostatečný časový prostor pro školení učitelů. 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Každodenní zapojení ICT do výuky. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Všechny aktivity byly přínosem pro pedagogy. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Zvýšená využitelnost ICT ve výuce, zájem 
pedagogů. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Odborně připravit učitele k používání nové 
technologie ve výuce ( tablety ). 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt pozitivně ovlivnil práci všech pedagogů - 
zvýšené využívání ICT ve výuce, práce s novými 
poznatky. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Rozšíření znalostí využívaných aplikací. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Pronikání ICT do života školy k 
všudypřítomnému využívání prezentačních i 
mobilních zařízení učiteli i žáky. 

 

 

  



ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Informovanost, pravomoce ve škole, spolupráce 

s vedením školy. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Možná lépe organizovat lidi. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochotu, rychlé reakce na dotazy. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Z mého pohledu byla spolupráce dobrá, v tuto 
chvíli žádné návrhy nemám. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Nevím. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy používají 
výpočetní techniku. Škola používá elektronické 
třídnice a žákovské knížky. Vybavenost školy je 
poměrně dobrá, všechny třídy jsou vybaveny 
počítačem a interaktivní tabulí. Všichni 
pracovníci mají proto určitou potřebnou základní 
úroveň počítačových dovedností. 
V minulosti škola také organizovala několik 
školení zaměřených hlavně na dovednosti s 
kancelářskými programy. Mezitím se však 
pedagogický sbor obměnil a tak je úroveň 
dovedností poněkud nevyrovnaná, typicky v 
dovednostech s MS Excel. 
Dalším kompetenčním požadavkem je v 
posledních letech masivní nástup mobilních 
zařízení. Jeho smysluplné využití je další jasnou 
vzdělávací potřebou. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Zapojení vlastních zařízení při výuce. Škola 
vlastní sadu tabletů určenou do výuky, počet 
zařízení však přestává stačit. 



Dalším prvkem je zavedení jednotného systému 
sdílení výukových materiálů a systému řízení 
výuky a to i mimo budovu školy. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

O kurzy byl zájem a to i z řad učitelů, kteří nebyli 
přímo účastníky projektu. Z hlediska praktických 
dovedností se jeví nejužitečnější kurzy z části 
KA06. 
Já osobně pozoruji stále větší využívání IT ve 
výuce, hlavně v různých projektech.  

Na realizaci kurzů chci ocenit Z našeho hlediska bylo velmi vhodné využití 
lektorů, se kterými jsme měli z minulých kurzů 
dobré zkušenosti. To přispělo k dobré 
atmosféře, kdy se učitelé nebáli zeptat, když 
něčemu nerozuměli.  

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Nevím. 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Dobrá základní úroveň, využívání IT v hodině 
(hlavně interaktivní tabule) nevyrovnaná úroveň 
praktických dovedností, elektronická evidence a 
komunikace s rodiči, někteří pracují na 
projektech s využitím IT. Menší sdílení dat a 
informací. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Pořízení mobilních zařízení proběhlo dobře, 
škola pořídila zařízení, se kterými je zatím 
všeobecná spokojenost. 
Kurzy části KA06 byly velmi užitečné. Náplně 
kurzů části KA07 a KA08 jsme většinou ve 
spolupráci s lektorem částečně modifikovali tak, 
abychom zachovali kontinuitu např. co se 
nestačilo probrat, k čemu byly dotazy a 
podobně. 
Na kurzy části KA08 již také trochu docházely 
síly (také proto, že je naše škola za provozu v 
rekonstrukci). 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Většinu cílů se podařilo naplnit. Zlepšilo se 
používání IT při výuce, je větší zájem o 
využívání mobilních zařízení. Učitelé používají 
nová zařízení k plánování výuky, ale také 
například na poradách. V současné době 
plánujeme s vedením školy pravidelné 
autoevaluace. 
Také rozšiřujeme a modernizujeme školní IT 
infrastrukturu - hlavně pokrytí wifi. 
V letošním roce jsme také na 1. stupni zavedli 
párovou výuku ICT, která je velmi všemi dobře 
vnímána. Druhotný efekt párové výuky ICT je 



soustavné zvyšovaní kompetencí dané hlavně 
komunikací a společnou přípravou výuky. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Zlepšení základních dovedností, větší využívání 
mobilních zařízení, příprava hodiny na mobilním 
zařízení a jeho používání při výuce, větší sdílení 
dat (výukových materiálů), zapojení širší 
komunity (škola - rodiče) do výuky 
prostřednictvím IT, posílení autoevaluace. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt měl dva hlavní vlivy. Jednak je to 
pořízení mobilních zařízení k přípravě a vedení 
hodiny, a dále jsou to vlastní ICT kurzy. Většina 
účastníků absolvovala více než jeden povinný 
kurz z každé části. 
Všechny kurzy byly velmi pozitivně vnímány a 
proto bylo domluveno, že budeme pravidelně v 
tématicky zaměřených kurzech pokračovat. 
Z tohoto hlediska se dá říci, že projekt 
nastartoval další systematické zvyšování IT 
kompetencí našich pedagogických pracovníků. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Nevím. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Velká spokojenost s lektory kurzů. Spokojenost 
s pořízeným zařízením. 
Také možnost občerstvení přispěla k celkové 
pohodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Základní škola a Mateřská škola Traplice, okres Uherské Hradiště 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   KCDPV, o. p. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Mít všechny informace k projektu včas. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Organizaci projektů, výběrových řízení, 

hodnocení nabídek, pravidlům podle příručky 

OP-VK. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochotu pomáhat a spolupráci. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

pokračovat v zavedeném systému. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Všechny informace k projektu připravit předem a 
předat je. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Důkladnější osvojování vlastní práce s 
dotykovými počítači, zlepšení komunikace 
prostřednictvím počítačů - např.  Skype, 
zkvalitnění výuky prostřednictvím interaktivních 
projektorů. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Pravidelná školení ICT v souvislosti s rozvojem 
technologií. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Všichni učitelé se naučili pracovat s dotykovými 
počítači, zdokonalili se v přípravě a realizaci 
výuky pomocí ICT. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Připravenost lektorů,  individuální přístup ke 
každému učiteli. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Zachovat stávající komunikaci se školami. 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Před zahájením projektu pedagogové málo 
používali možnosti nástrojů internetu např. 
Skype, málo organizovali přípravu na výuku 
pomocí ICT. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Průběh jednotlivých aktivit odpovídal potřebám 
učitelů. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Zlepšilo se využívání ICT ve výuce, přípravě 
výuky i komunikaci prostřednictvím počítačů. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Zlepšení výuky pomocí ICT, plánování integrace 
ICT do výuky, využívat ICT při většině aktivit 
školy. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Učitelé na základě projektu více používají ICT 
při výuce, dokáží plánovat zařazení vhodných 
výukových materiálů do výuky, zlepšily se 
kompetence v oblasti vlastní práce s ICT 
počítačů i v oblasti komunikace prostřednictvím 
počítačů a zapojení ICT do výuky. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Zařazením mentoringu někteří učitelé hůře 
spolupracovali s mentorkou ( vlastní obava z 
kritiky práce učitelky). 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Možnost každodenní práce s přidělenými 
počítači. 

 

 

 

  



Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   KCDPV, o. p. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: spolupráce s koordinačním centrem a se 

spolupracovníky 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: jednat s lidmi 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: ochotu 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

lepší vstupní informace na začátku projektu 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

dodržovat nám zaslané instrukce 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

nezkušenost s dotykovým zařízením 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

konkrétnější informace k případným projektům 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

hledali jsme možnost využití tabletů ve výuce, 
kurzy přinesly jen částečný přínos 

Na realizaci kurzů chci ocenit možnost absolvovat kurzy přímo na pracovišti 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

sehnat s předstihem školitele 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Učitelé využívají ICT ke zdokonalování 
tradičních forem výuky. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

KA4 - mentorská podpora byla poskytnuta 
prostřednictvím osobních setkání ve škole. 
KA5 - vzdělávání probíhalo v KCDPV v 
Uherském Brodě 
KA6 - 8 - semináře probíhaly ve škole po 
domluvě s jednotlivými školiteli 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

ICT jsou ve škole stále k dispozici učitelům i 
žákům, jsou využívány ve všech výukových 
aktivitách. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Učitelé plánují způsoby integrace ICT do 
vzdělávacích aktivit, využívají ICT cíleně k 
podpoře výuky žáků. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Díky projektu se lépe naplní cíle v oblasti využití 
ICT ve výuce a rozvoji kompetencí 
pedagogických pracovníků  v práci s ICT. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

další neočekávané důsledky nejsou 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

další neočekávané vnější vlivy nejsou 

 

 

 

 

  



MZŠ Dymokury 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Komunikace s koordinačním centrem 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Administrativní zajištění projektu 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Profesionality, ochoty 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

 Zvážit své časové možnosti 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Nemáme doporučení, se spoluprací jsme byli 
spokojeni 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Seznámit se s používáním a využitím tabletu ve 
výuce 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Tablety pro žáky 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Učitelé získali dovednost používat tablet a 
využívat ho při výuce 

Na realizaci kurzů chci ocenit Profesionalita lektorů, ochota uplatnit 
individuální přístup k učitelům 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Dobře a včas naplánovat jednotlivé aktivity v 
rámci projektu 

 

 

 



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Učitelé s tablety nepracovali, neuměli je 
používat a využívat. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Jednotlivé aktivity na sebe smysluplně 
navazovaly, po zvládnutí základních dovedností 
pro práci s tabletem učitelé ocenili oborové 
semináře. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Učitelé postupně zařazují využití tabletů do 
svých hodin. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Využití ICT bude plně zahrnuto do koncepce 
rozvoje školy, plán je vyvíjen specializovaným 
týmem, ICT koordinátor přebírá iniciativu, 
komplexní zapojení ICT do výukového procesu, 
podpora zavádění různých metodických postupů 
využití ICT. Většina učitelů plánuje ICT do 
aktivit, žáci konstruktivně využívají, učitelé se 
sebevzdělávají, sdílí příklady dobré praxe. 
Využívání ICT je přínosné. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Díky aktivitám projektu koordinátor ICT získával 
důležité zkušenosti pro svoji práci - profesní 
rozvoj. Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve 
výuce, snaží se stále zdokonalovat a pomáhat 
kolegům. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Učitelé požadují tablety pro své žáky. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Navázání nových kontaktů, možnost další 
spolupráce v oblasti zvyšování kvality ICT. 
Výborná zkušenost s mentoringem - osobní růst 
učitelů. Nákup kvalitního zařízení - motivace k 
další práci s ICT technikou. 

 

 

  



ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   ZVAS 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Odborná pomoc koordinačního centra. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Odborná komunikace, plánování. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochotu, odborná znalost a pomoc při řešení 

problémů s realizací projektu. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Méně administrativy spojené s projektem. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Častější komunikace se zapojenými školami. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Znalost práce s ICT byla zaměřena jen na stolní 
počítače. Projekt napomohl začlenění mobilní 
ICT techniky do výuky. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Další motivační a odborné semináře a školení. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Projekt napomohl začlenění mobilní ICT 
techniky do výuky. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Nové možnosti a podněty k práci, odbornou 
znalost lektorů. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Častější komunikace se zapojenými školami. 

 

 



 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Před zahájením projektu někteří učitelé využívali 
k práci interaktivní tabule a elektronické 
materiály. Mobilní zařízení se ve výuce 
objevovalo zřídka. 
Ped. pracovníci měli malé ICT znalosti v oblasti 
mobilních zařízení a zapojení ICT o výuky. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Aktivity byly interaktivní, přínosem byl 
individuální přístup lektorů a jejich odborná 
znalost problematiky ICT. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Vyučující aktivně využívají ICT zařízení ve 
výuce, je viditelný pokrok v této oblasti. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Vytvořit systém seminářů a odborné pomoci 
pedagogům (semináře pro zapojení moderních 
ICT zařízení do výuky. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Vyučující aktivně využívají ICT zařízení ve 
výuce, je viditelný pokrok v této oblasti.  

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Určité nejasnosti v zadání projektu a dodatečné 
upřesňování obsahu projektu. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Pozitivní přístup zapojených účastníků a  ochota 
p. Korouse při pomoci s ICT náplní projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sunny Canadian International School  

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Mít podporu na straně koordinačního centra, 

možnost schůzek, spolupráce prostřednictvím 

emailů. Velmi podstatná pro mne byla 

spolupráce s právníkem v souvislosti s 

výběrovým řízením. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Předávat srozumitelně informace kolegům, 

organizaci vhodných termínů pro jednotlivá 

školení. Komunikace se školiteli. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Rychlé reakce na emaily i telefonáty, schopnost 

předávat informace. Flexibilita 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Propojit koordinátory jednotlivých škol. (Vím, že 
se o tom hovořilo a bylo to zamítnuto, ale mě to 
připadá užitečné) 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Jednotlivé schůzky, které se konali v formou 
osobní schůzky by možná stačily po telefonu.  

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Úroveň práce s počítači našich pedagogů se na 
počátku projektu velmi lišila. Někteří se řadili 
mezi začátečníky, jiní mezi pokročilé. Někteří z 
nás do výuky příliš nezačleňovali moderní 
technologie. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Cílenější rozdělení pedagogů do skupin dle 
úrovní. Což je, ale problematické vzhledem k 
počtu zapojených učitelů.  

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Zlepšení práce s počítači u těch kolegů, kteří 
sami sebe označovali na počátku projektu jako 
začátečníky. 
Obecně častější využití počítačů při výuce. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Flexibilnost při výkladu, školitelé byli schopni 
přizpůsobit výklad našim individuálním potřebám 
na základě našich dotazů.  



Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Významnou slabinou při koordinaci školení byla 
špatná komunikace se školitelkou, která velmi 
málo odpovídala na emaily a telefon nebrala. 
Na druhou stranu její školení byla zpravidla na 
velmi dobré úrovni. 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně 
zahrnuto do koncepce rozvoje školy 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Řekla bych, že jednotlivá školení byla jistě 
přínosem pro výuku. Dostali jsme množství 
zajímavých typů do hodin. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Naše úroveň práce s počítači a jejich využití ve 
výuce se jistě zlepšila. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Zainteresovaní jedinci si určují potřeby pro svůj 
rozvoj v oblasti ICT sami. Rozvoj v oblasti ICT 
není vedením školy ovlivňován. 
Někteří učitelé se účastní školení zaměřeného 
na využití ICT ve vzdělávání 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Vize je sdílena celou školou včetně žáků. Je 
aktivně ověřována každodenní praxí a šířena 
ven. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Kolegové se začali samostatně zajímat o 
doplňkové a rozvíjející informace 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Pedagogové velmi dobře zvládli práci s novými 
programy i aplikacemi a začleňují je do výuky.  

 

 

 

  



Biskupské gymnázium v Ostravě 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Jasné instrukce z centra. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: - nic nového. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Vcelku rychlé reakce na dotazy, ochota k 

vysvětlování nejasností, dobrá spolupráce. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

... zlepšit plánování 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Větší promyšlenost "pokynů", aby v průběhu 
realizace nedocházelo ke změnám, 
nejasnostem. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

- potřeba jakýchkoli informací o práci s 
dotykovými zařízeními, možnostmi jejich využití 
ve výuce ... 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Dotyková zařízení (DZ) pro všechny pedagogy, 
kvalitní kurzy pro práci s DZ. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Úroveň lektorů velmi různá, někteří přicházeli 
nepřipravení na různou úroveň zdatnosti učitelů 
ve využívání DZ, jiní naopak dokázali ty méně 
zdatné povzbudit (T. Kováč). 

Na realizaci kurzů chci ocenit Možnost realizace přímo v zapojené škole. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Lepší výběr lektorů. 

 



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Využití ICT hrálo významnou roli v nší škole 
Většina pedagogů měla zájem využívat ICT ve 
výuce. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Kurzy zaměřené na práci s DZ - dle úrovně 
lektorů - některé OK, jiné horší přínos. 
Mentoring - přijmán rozpačitě některými 
pedagogy, pokud by měl mentoring přispět k 
posunu práce pedagoga, musel by mentor více 
spolupracovat s vedením školy. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Komplexní zapojení ICT do výukového procesu 
a zkoumání nových a efektivnějších přístupů. 
Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, 
snaží se stále zdokonalovat a pomáhat 
kolegům. 
Většina učitelů si určuje vlastní metody 
výukového využití ICT a umí je aplikovat v praxi. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Komplexní zapojení ICT do výukového procesu 
a zkoumání nových a efektivnějších přístupů. 
Většina pedagogů se účastnila vzdělávacích 
akci v oblasti ICT a vzdělávala se i individuálně. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Rozhodně nastal posun v oblasti využití ICT ve 
výuce a došlo k rozvoji kompetencí 
pedagogických pracovníků. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Všichni pedagogové mají zájem o to, aby měli k 
dispozici vlastní DZ. 
Větší zájem o nové technologie vyučujícími, 
vyšší míra využívání ICT ve výuce, zvýšení 
nároků na vybavenost tříd a kabinetů ICT. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Možnost instalace WIFI zařízení 

 

 

 

 

 

  



Základní škola Žďár nad Sázavou Švermova 4, Švermova 4;  591 01 Žďár 

nad Sázavou 4 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  600 - 900 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Bylo důležité často komunikovat s koordinačním 

centrem. Aktivit bylo velmi mnoho, a tak bylo 

potřeba vytvořit harmonogramy akcí. Důležité 

bylo si také hlídat data (probíhajících akcí). 

Případná změna termínu by znamenala 

komplikace. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Jako přínos vidím: nákup techniky, práce v 

týmu, zkušenost s výběrovým řízením, 

organizace mé práce i zapojených kolegů. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Cením si snahy při pomoci v nesnázích. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Snížit počet seminářů. Vymyslet jiný přístup a 
nenechat tak velké množství práce na 
koordinátorech. Počet skutečných 
odpracovaných hodin neodpovídal hodinám ve 
výkazech. 
Samotní účastníci byli počtem seminářů 
(odborné semináře, semináře s mentorem) 
nemile překvapeni. 
 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Častěji konzultovat, případně chodit do školy, 
aby viděli, jak se situace na škole vyvíjí. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Pracovníci jsou zvyklí pracovat s výpočetní 
technikou každý den. Dokáží pracovat s PC, 
interaktivní tabulí, vizualizérem atd. Dalším 
krokem by mělo být seznámení s dotykovými 
technologiemi. Jedná se o relativně novou 
technologii, která se stává běžnou součástí 
většiny domácností. Projekt ICT nás baví nám 
umožnil nákup této technologie do školy. Učitelé 
projevili velký zájem o tento projekt. 



Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Vybudování bezdrátové sítě na škole (v 
současné době v realizaci) jako nezbytný 
element pro efektivnějšího využití ICT. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Nabídka byla pestrá, ve většině případů 
zajímavá a inspirativní. Avšak minimálně 
zaměřená na technologii tabletů (dotykové 
technologie). V tom shledávám největší 
nedostatek. 
Většina seminářů se odehrála na stolním PC, 
interaktivní tabuli, učebně PC. Minimální 
zapojení tabletů na seminářích. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Souhru s koordinačním centrem. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Snížit počet kurzů a zaměřit semináře více 
prakticky.  

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Minimálně jedním připojeným počítačem s 
dataprojektorem či interaktivní tabulí je 
vybavena většina učeben. Škola alespoň 
omezeným způsobem umožňuje připojení 
žákovských mobilních zařízení do sítě. Učitelé 
jsou zvyklí pracovat s interaktivními tabulemi a 
určenými int. programy. Na škole funguje i 
Biofeedback využívající rovněž ICT. 
• Většina učitelů má zájem o profesní růst 
v oblasti ICT a zúčastňuje se především 
vzdělávacích akcí organizovaných v rámci školy. 
• Pozornost je zaměřena na podporu 
využití ICT v různých výukových aktivitách školy. 
• Škola svou strategii rozvoje v oblasti 
ICT upravuje v souladu se zájmy zaměstnanců, 
žáků, rodičů i zřizovatele po vzájemné domluvě. 
•  Škola podporuje zavádění různých 
metodických postupů využití ICT s cílem 
usnadnit žákům odlišných vlastností a 
specifických potřeb dosažení výukových cílů. 
• Mezi učiteli je vzrůstající tendence 
využívat ICT ve výuce a zdokonalovat se. Ke 
sdílení nápadů a příkladů dobré praxe dochází 
jen mezi některými učiteli. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Z mého pohledu by bylo lepší, kdyby odborné 
semináře proběhly až po vysoutěžení hardwaru. 
Myslím, že by to zvedlo efektivitu seminářů. Z 
našeho pohledu to bylo dáno velkým množstvím 
seminářů a nedostatkem času pro jejich 
realizaci. Zhruba polovinu seminářů jsme 
absolvovali bez dodaného zařízení. 



Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Učitelé se seznámili s novými možnostmi 
zapojení ICT ve svých hodinách a osvojili si 
novou technologii tabletů (jiný OS než byli 
zvyklí). Našli tak nový zdroj informací a 
seberealizace pro svou další práci. Škola jako 
taková se aktivně zapojila do vybudování 
celoplošné WLAN sítě, která pomůže k 
významnému zapojení této technologie ve škole. 
V současné době zapojení ICT do výuky školy 
tvoří jeden učitel a konzultuje své záměry se 
specializovanou firmou starající se o školní síť. 
Do budoucna by měla být snaha zapojit více 
učitelů do tvorby ICT plánu. 
Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení 
ICT do výukového procesu a na zkoumání 
nových a efektivnějších přístupů. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Cíle: 
• Seznámení kolegy s moderními 
technologiemi. 
• Edukace v oblasti ICT. 
• Snažit se držet krok s moderními trendy 
v oblasti ICT. 
• Pracovat v jiném prostředí (OS, 
technologiemi) než jsme zvyklí 
• Snaha o větší spolupráci mezi učiteli. 
 
V projektu ICT nás baví by se kolegové měli 
seznámit s tablety, osvojit si ovládání a naučit se 
vytvořit přípravy na své hodiny. Dále se aktivně 
podílet na zlepšení svých ICT schopností a 
dovedností. Mezi učiteli je vzrůstající tendence 
využívat ICT ve výuce a zdokonalovat se v dané 
problematice. 
Držením kroku s moderními technologiemi a 
jejich integrace do školního prostředí, by měl být 
impuls pro zdokonalování učitelů v oblasti ICT. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Do projektu ICT nás baví se přihlásil největší 
možný počet učitelů (20). To samo o sobě říká, 
že učitelé mají zájem o nové technologie a chtějí 
se dále vzdělávat. 
Škola se rozhodla pro nákup tabletů. K tabletům 
bude vybudována celoplošná školní WLAN síť 
jako nutný prvek k rozsáhlejší implementaci této 
technologie do hodin. 
Na škole již nějakou dobu existuje cloud, kde si 
mohou kolegové vyměňovat své zkušenosti. Co 
se týče tabletů, tak k naplnění tohoto bodu by 
měl pomoci školní účet Goodle Apps for 
Education, kde by si učitelé sdíleli své přípravy a 
příklady dobré praxe v jednom rozhraní. 
V současné době po sérii školení se učitelé 
seznamují s možnostmi využití nové technologie 
(tablety) individuálně. 
Bezdrátová síť je v realizaci (červenec, srpen 
2015), po odstranění "porodních bolestí" 
počítáme se zpřístupněním sítě žákům. 



Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Ke konci projektu již byli učitelé unavení a 
otrávení s velkého množství seminářů. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Jako pozitivní vidím to, že škola buduje 
celoplošnou školní bezdrátovou síť, která bude 
ve škole nezbytná pro smysluplnou práci s 
tablety. K rozvoji pedagogických kompetencí by 
měla též přispět také tím, že si budou moci 
sdílet své práce, zprávy atd. na společném 
uložišti, případně zasílat mailem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské 

Hradiště 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   KCDPV, o. p. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Aby informace z koordinačního centra byly včas, 

profesionální, srozumitelné a nepůsobily občas 

zmatečně. 

Velmi dobré byly informace týkající se zadávání, 

vyhodnocování a administrace veřejné zakázky. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Spoléhat na zkušenosti z práce koordinátora z 

předchozích projektů, které pomohly orientovat 

se v tom, co je třeba vést a předkládat pro MZ. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochoty zjišťovat informace, hledat řešení a 

pohotově reagovat. Výborné podpory při 

činnostech spojených z veřejnou zakázkou. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Menší počet KA v rámci projektu, jasné 

stanovení požadavků na výstupy projektu, 

pravidla vykazování MI, publicitu, organizování 

seminářů pro pedagogy i možnosti nákupu 

pomůcek. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Důkladnější přípravu a spolupráci s řídícím 
centrem projektu, aby nedocházelo k předávání 
nepřesných a neúplných informací, což mohlo 
vést k určitým nedorozuměním. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Pedagogové preferovali následující oblasti: 
práce s IAT, propojení NB a dataprojektoru a 
jejich využití v individuální a skupinové práci 
žáků. U KA7 vzdělávání ve využití moderních 
dotykových zařízení ve výuce. 
Pro konkrétní předměty preferovali obecné 
využívání moderních technologií ve výuce na a 
projektovou výuku vedenou prostřednictvím ICT. 



Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Čas na praktické vyzkoušení získaných 
vědomostí z kurzů ICT. Průběžné doplňování 
vzdělání v oblastech potřebných pro využití ICT 
ve výuce. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Všichni účastníci se zdokonalili v použití NB a 
IAT ve výuce. Osvojili si řadu nových možností, 
které uvedená technika skýtá. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Možnost školy vybrat si témata dle požadavků 
pedagogů, realizaci ve škole, přizpůsobení 
termínů možnostem školy. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

U KA8 nerozdělovat témata dle úzce pojatých 
vzdělávacích oblastí. Použít širší dělení např. 
1.st., 2.st., přírodovědná oblast, humanitní 
oblast apod. 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Škola vybavena ICT na velmi dobré úrovni, ale 
využití ze strany pedagogů velmi rozmanité od 
nulového až po vytváření vlastních interaktivních 
materiálů. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

KA01 vzdělávání ředitelů kvalitní v dostatečném 
rozsahu. 
KA02 vhodně byl využit Profil Škola 21 před 
zahájením a na závěr pro evaluaci projektu. 
KA03 podpora vedení školy koučováním 
hodnoceno velmi kladně. 
KA04 podpora pedagogů při integraci ICT 
prostřednictvím mentoringu byla realizována pro 
20pedagogů. Velmi vhodná podpora učitelů. 
KA05 - účast 1 koordinátora ICT. Přínosné 
hlavně svým praktickým zaměřením. 
KA06 Seminář pro práci s IAT prakticky 
zaměřen, kladně hodnocen. 
KA07 Seminář na využití dotykových zařízení. 
Důležité seznámení s možnostmi této techniky. 
KA08 Oborové didaktiky - velmi prakticky 
zaměřené semináře s okamžitou využitelností 
získaných poznatků ve výuce. 
KA09 Evaluace provedena prostřednictvím 
dotazníků a Profilu škola 21 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Výukové metody využívání ICT jsou orientovány 
na žáky, Učitelé jsou sebejistí v používání ICT, 
individuálně plánují a vybírají nejvhodnější 
postupy při využití ICT. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Všichni učitelé si dovedou určit vlastní metody 
výukového využití ICT a umí je aplikovat v praxi. 
Učitelé se aktivně zapojují do pracovních skupin, 
Učitelé jsou sebejistí při využívání ICT. Svoje 
zkušenosti a inovativní postupy ochotně sdílejí s 
kolegy ve vlastní škole i mimo ni. 



Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Na začátku projektu využívali učitelé ICT jen v 
určitém omezeném rozsahu. Doplněním ICT a 
dotyková zařízení se rozšířila škála prostředků 
použitelných ve výuce, což bylo vhodně 
doplněno konkrétním vzdělávání, Nyní všichni 
učitelé dovedou naplánovat a realizovat vhodné 
využití ICT ve výuce podle typu hodiny 
přiměřené vyučovaným žákům. Učitelé také 
větší mírou komunikují o výuce vzájemně.  

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Větší výměna zkušeností mezi pedagogy - 
sdílení. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Pedagogové si zvýšily prestiž a sebevědomí 
aktivním využitím moderních ICT před žáky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Základní škola Nedakonice, okres uherské Hradiště, příspěvková 

organizace 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   KCDPV, o. p. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Důkladně si nastudovat materiály k projektu a 

spolupráce a pomoc koordinačního centra. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Orientovat se v oblasti ICT techniky, přípravy 

výběrového řízení, organizaci školení. 

Dříve jsme tyto činnosti nepraktikovali. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochotu, pomocnou ruku a celkový přehled při 

řešení jednotlivých situací. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Zjednodušit administrativu, někdy se mi 
vyplňování různých materiálů zdálo být úplně 
zbytečné. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Nemám co bych doporučila, práce centra byla 
vynikající. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Doplnění základních dovedností v oblasti ICT, 
smysluplné využívání ICT ve výuce, doplnění 
znalostí v oblasti dostupného softwaru. 
Další vzdělávání zkušenějších pedagogů v 
oblasti ICT. Vzájemná spolupráce a předávání si 
poznatků. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Lepší techniku a dostatek financí na pořízení 
vhodného softwaru. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Přínos pro naši školu byl zejména v tom, že 
společné aktivity hodně stmelily náš kolektiv. 
Některé kolegyně zdokonalily své dovednosti v 
ICT, protože v domácím prostředí se jim lépe 
pracovalo. Velmi naší škole pomohly aktivity 
týkající se mentoringu a koučování. Většinu z 
nás tato činnost povzbudila a motivoval k další 
činnosti. Také bylo velkým přínosem, že byla 



zařazena aktivita, při které jsem se mohly 
důkladně seznámit s naším zařízením a naučit 
se s ním pracovat. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Možnost konání kurzů přímo v naší škole a 
výběr lektorů. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Možná vytvoření podpůrných materiálů. 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen 
omezená skupina, žáci využívají ICT  jen 
příležitostně, jen někteří učitelé rozumí 
výukovým možnostem ICT, ke sdílení nápadů 
dochází jen mezi některými učiteli. Učitelé 
využívají ICT jako nástroj školní administrativy. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Všechny aktivity byly pro nás velkým přínosem. 
Výborné bylo, že se lektor vždy přizpůsobil 
jednotlivým úrovním pedagogů. Všechny aktivity 
byly vhodně vybrány a smysluplně na sebe 
navazovaly.  

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

ICT je plně zahrnuto do práce školy a jednotlivé 
kantorky se snaží dle svých možností techniku 
vhodně využívat. Celý sbor umí pracovat s 
novou technikou, sice na různých úrovních, ale 
žádný člen již nezaostává. Učitelé využívají ICT 
jako nástroj administrativy, pro plánování výuky i 
na podporu výukových činností. Žáci častěji 
využívají ICT ve výuce. ICT je využíváno i pro 
integrované žáky. Učitelé se účastní dalšího 
školení v oblasti ICT. Velmi se zlepšila 
komunikace a spolupráce sboru. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Vytvoření smysluplného ICT plánu, který bude 
mít na starosti ICT koordinátor. Upravení 
strategie rozvoje ICT v souladu se zájmy 
zaměstnanců, žáků, rodičů i zřizovatele. 
Připravit učitele k lepšímu a smysluplnějšímu 
využití ICT ve výuce. Profesní rozvoj v této 
oblasti. Pravidelné využívání ICT. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt splnil naše očekávání. Hlavním cílem 
bylo zdokonalení práce v oblasti ICT, lepší 
využití ve výuce - čehož jsme dosáhli.  

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Výrazné zlepšení pracovní atmosféry a objevení 
mentoringu, který byl pro nás velkým přínosem. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 

nebyly takové 



vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Základní škola a mateřská škola A. Kučery 20, Ostrava - Hrabůvka, 

příspěvková organizace 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: - koordinační centrum 

- podpora vedení školy 

- spolupráci s kolegy ve škole 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: - účast na výběrovém řízení, podávání Výzvy k 

výběrovému řízení- spolupracovat s managery 

koordinačního centra 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: - viz vyjádření v bodech 3 - 8 této kapitoly, 

zejména bod 8 + vstřícná a přátelská atmosféra 

při vzájemné spolupráci 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

- snad jen, v případě, že je to možné, 
důslednější seznámení s náplní projektu před 
jeho vlastním započetím 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

- vzhledem k průběhu realizace projektu a 
činnostem s tím spojených navrhuji pokračovat v 
této činnosti i v případných dalších projektech 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

- vyhledávání a využití výukových materiálů na 
internetu 
- základní znalosti a dovednosti pro využívání 
dotykových zařízení 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

- další účast na vzdělávacích kurzech 
zaměřených na využívání ICT 
- vzájemná výměna zkušeností mezi učiteli 
nejen ve škole 
- postupné doplňování ICT vybavení 
(dataprojektory, interaktivní tabule) 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

- zvýšená motivace pro využívání ICT ve výuce 
- zlepšení znalostí a dovedností v oblasti 
využívání ICT 



Na realizaci kurzů chci ocenit - místo a čas konání kurzů 
- možnost výběru kurzu a jejich náplně 
- vstřícnost lektorů při přizpůsobení obsahu 
kurzů požadavkům ze strany účastníků 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

- realizace přímo ve škole, kde učitelé pracují 
- vhodnější = důslednější výběr z více lektorů 
- dbát na dodržování náplně kurzu lektorem 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Pozornost byla zaměřena na komplexní 
zapojení ICT do výukového procesu a na 
zkoumání nových a efektivnějších přístupů. 
Většina učitelů chápala, jak začlenit ICT do 
ŠVP, a věděla, jak lze s jejich pomocí zlepšit 
kvalitu výuky. Učitelé využívali ICT jako nástroj 
školní administrativy, pro plánování výuky i na 
podporu výukových činností typicky formou 
využití hotových materiálů. Jen někteří učitelé 
měli zájem vzdělávat se v oblasti ICT. Mezi 
učiteli byla vzrůstající tendence využívat ICT ve 
výuce a zdokonalovat se. Potřeby profesního 
rozvoje v oblasti ICT určovalo všem 
zaměstnancům vedení školy (nebo ICT 
koordinátor). 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

- KA1: vzdělávací akce z pohledu školy naplnila 
očekávání 
- KA4: zajímavý, nevšední a pro většinu učitelů 
školy první kontakt s mentoringem 
- KA6: vzdělávací kurzy naplnily očekávání školy 
díky svému obsahu zčásti, k větší spokojenosti 
by vedl důslednější přístup lektorů k obsahu 
kurzu a větší nároky na lektory ze strany 
účastníků kurzů 
- KA7 a KA8: kurzy díky své náplni a průběhu 
naplnily naše očekávání, významně přispěly ke 
zvýšení motivace účastníků využívat prostředky 
ICT ve výuce, a to včetně zařízení dotykových 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Pozornost je zaměřena na podporu využití ICT v 
různých výukových aktivitách školy. Většina 
učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a ví, jak 
lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. Učitelé 
využívají ICT jako nástroj školní administrativy, 
pro plánování výuky i na podporu výukových 
činností typicky formou využití hotových 
materiálů. Většina učitelů má zájem o profesní 
růst v oblasti ICT a zúčastňuje se především 
vzdělávacích akcí organizovaných v rámci školy. 
Potřeby profesního rozvoje v oblasti ICT určuje 
všem zaměstnancům vedení školy (nebo ICT 
koordinátor). Většina učitelů se účastní školení 
zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. 
Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, 



snaží se stále zdokonalovat a pomáhat 
kolegům. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Pozornost je zaměřena na podporu a prosazení 
přístupu orientovaného na žáka, umožňujícího 
sledování osobního pokroku každého 
jednotlivce. Všichni učitelé si určují vlastní 
metody výukového využití ICT a umí je aplikovat 
v praxi. Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli 
možnost se vzdělávat formou konstruktivně 
pojatých předmětových i aktivit 
mezipředmětových. Většina učitelů má zájem o 
profesní růst v oblasti ICT a zúčastňuje se 
především vzdělávacích akcí organizovaných v 
rámci školy. Program profesního rozvoje v 
oblasti ICT je připravován v souladu s potřebami 
ŠVP soustavně všemi učiteli ve spolupráci s ICT 
koordinátorem. Většina učitelů ví, jak využívat 
ICT ve výuce, snaží se stále zdokonalovat a 
pomáhat kolegům. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Realizace projektu přispěla k naplnění některých 
cílů v oblasti využití a rozvoje kompetencí ICT. 
Zejména došlo k naplnění cílů v oblasti 
využívání ICT ve výuce, v oblasti porozumění a 
zkušenosti učitelů, v oblasti postupného 
zapojování žáků v dalších činnostech 
souvisejících s ICT. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

- zvýšení zájmu některých dříve "pasivních" 
učitelů o využívání ICT 
- upřesnění cílů v oblasti rozvoje kompetencí 
pedagogů v práci s ICT a využívání ICT pro 
další období 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

- vybavení učitelů novým dotykovým zařízením 
se základním potřebným softwarem 
- vzdělávací kurzy 
- mentoring 

 

  



Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková 

organizace 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: jasné instrukce z koordinačního centra 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: nic mě nenapadá 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: ochoty, srozumnitelnosti, pozitivního smýšlení a 

jasnoho zadání 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

jasnější informace ve fázi rozhodování se, zda 
do projektu vstoupit nebo ne 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

nemám žádné doporučení 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Úroveň pedagogů v práci s ICT byla různorodá, 
bylo třeba tomu přizpůsobit vzdělávání - od 
základních dovedností při práci s ICT technikou 
po pokročilejší uživatelské dovednosti 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

individualizaci kurzů a jejich roptyl od kurzy pro 
začátečník až po pokročilé 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

- větší různorodost práce při výuce 
- náhled do problematiky, která se ve škole 
zatím nevyužívala 
- kontakty 
- nutnost vize ICT 

Na realizaci kurzů chci ocenit - dobrou organizaci 
- trpělivost a odborsnot lektorů 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z kratší kurzy 



hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

stav využití ICT ve škole: 
Pozornost je zaměřena na podporu využití ICT v 
různých výukových aktivitách školy. 
kompetence ped. prac. před zahájením projektu: 
Jen někteří jednotliví učitelé rozumí výukovým 
možnostem technologií a umí začlenit ICT do 
ŠVP. 
Učitelé využívají ICT jako nástroj školní 
administrativy, pro plánování výuky i na podporu 
výukových činností typicky formou využití 
hotových materiálů. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

školení - zajímavá a přínosná témata, chybělo 
více témat pro "začátečníky" 
mentoring a koučing - dobrá zkušenost pro ty, 
kteří měli zájem, ostatní byli rozpačití a aktivitu 
nepřijali školení ICT koordinátora - setkání s 
kolegy, kteří řeší stejnou problematiku, výměna 
zkušeností a kontaktů, nabytí vědomostí; 
předpokládali jsem, že školení ICT koordinátor 
bude takové, aby proškolený získal kvalifikační 
předpoklady pro práci ICT koordinátora - to se 
bohužel nestalo 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

stav využití ICT ve škole: 
ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k 
dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s 
podporou bezdrátové sítě). 
ICT jsou využívány ve všech výukových 
aktivitách školy, kde je jejich nasazení přínosné. 
kompetence ped. prac.: 
Většin učitelů má zájem o profesní růst v oblasti 
ICT a zúčastňuje se především vzdělávacích 
akcí organizovaných v rámci školy. 
Většina učitelů se účastní školení zaměřeného 
na využití ICT ve vzdělávání. 
Mezi učiteli je vzrůstající tendence využívat ICT 
ve výuce a zdokonalovat se. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

cíle - využití ICT ve škole: 
- rozšířit využívání ICT techniky ve výuce i mezi 
pedagogy, kteří ji dosud neužívali 
- sestavit ICT vizi školy 
cíle - kompetence ped. prac. před zahájením 
projektu: 
- vyškolení ICT koordinátora 
- zvýšení zájmu ped. prac. o vzdělávání v ICT 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

- někteří pedagogové se stali motivovanějšími 
- u pedagogů, kteří nekladli na ICT důraz, došlo 
k uvědomění si faktu, že je nutné se v oblasti 
ICT vzdělávat 
- pedagogové načerpali inspiraci k využívání ICT 



v práci při hodinách 
- vznikl minitým řešící ICT vizi naší školy 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

- demotivace některých pedagogů, kteří se zdáli 
být přehlceni školením a mentoringem 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

dobří lektoři, koordinátoři, mentorové a kouči ! 

 

 

 

 

 

  



Základní škola Františka Křižíka Bechyně 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   ZVAS 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Možnost spolupráce s ostatními 

spolupracovníky, pomoc ze strany 

koordinačního centra. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Získal jsem další zkušenost v administrování 

projektů, v řešení případných problémů 

spojených s projektem. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Včasných reakcí na případné dotazy, možnost 

rychle se poradit 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Nemám doporučení, práce koordinátora mi 
vyhovovala, rádi se do dalších možných projektů 
zapojíme. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Nemám doporučení, práce koordinátora mi 
vyhovovala,  

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Úroveň poznatků v oblasti ICT byla u mých 
kolegů na různém stupni. Naší potřebou bylo 
naučit se ovládat dotykové notebooky a práci s 
nimi, dále se všichni zapojení pedagogové 
zdokonalili v Microsoft Excel, PowerPoint, 
propojit práci s dotykovým notebookem s 
interaktivní tabulí. Další potřebou bylo, aby se 
pedagogové nebáli ICT techniku používat v 
hodinách, aby získali zkušenosti v práci ICT 
technikou. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Celkové zlepšení vybavení učebny ICT. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Zapojení pedagogové si osvojili práci s 
dotykovým notebookem, který jim i v budoucnu 
bude velkým pomocníkem při tvorbě příprav na 
hodinu, interaktivních programů apod. 
Vzdělávací kurzy určitě pozvedly ICT dovednosti 
zapojených pedagogů. 



Na realizaci kurzů chci ocenit Vstřícnost lektorů a jejich zajímavý výklad 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Zopakovat stávající poznatky a pokročení v 
oblasti ICT o další krok výše 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Ne všichni pedagogové měli možnost využívat 
notebooky a interaktivní tabule  a ne všichni 
dokázali s notebooky pracovat, pozornost byla 
zaměřena především na osvojování základních 
ICT dovedností učitelů i žáků (výuka informatiky) 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

ICT školení byla velkým přínosem pro zapojené 
pedagogy, většina zapojených pedagogů 
aktivně využila spolupráci s mentorem, já jako 
ředitel školy jsem velmi rád využil v rámci 
projektu koučing. Celý projekt byl pro všechny 
zapojené pedagogy velkým přínosem pro jejich 
další pedagogickou práci. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Pedagogové nabyli sebevědomí v práci s ICT 
technikou, více spolupracují, problematiku ICT 
spolu konzultují, chtějí se dále zdokonalovat, 
ICT technika je využívána i v dalších 
předmětech, v projektu zakoupené notebooky je 
možno připojit na jakoukoliv interaktivní tabuli 
(pomocí zakoupené redukce). Škola má v 
současné době již 11 interaktivních tabulí 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Zavést využívání ICT i do ostatních předmětů 
(nejen informatiky), pracovat s ICT plánovaně a 
pravidelně, využívat ICT i při výuce žáků se 
specifickými potřebami, zapojit pedagogy do 
školeních v rámci projektu, podporovat 
sebevědomí pedagogů v práci s ICT technikou. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt určitě velkou měrou přispěl k tomu, že se 
zapojení pedagogové nebojí ICT techniku 
využívat, její požívání vede k zajímavější formě 
předávání vědomostí žákům – ti jsou při 
takových hodinách pozornější, ICT technika je 
využívána v dalších výukových aktivitách školy 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Žádný neočekávaný důsledek se mi nevybavuje. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Zájem zapojených pedagogů o kurzy ICT, 
zvýšení zájmu dětí o výuku při používání ICT 
techniky, spolupráce pedagogů nad ICT 
problematikou 

 

 

  



Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   KCDPV, o. p. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Komunikace s centrem KCDPV o. p. s., vstřícný 

přístup podpořených pedagogů. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Pracovat s novým typem dotykového zařízení. 

Koordinovat větší počet osob zapojených v 

projektu. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Vstřícný a flexibilní přístup. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Obecně ucelenější informovanost. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Větší informovanost s výraznějším časovým 
předstihem. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Informace: k obsluze tabletů, základním 
aplikacím, k inter. tabulím. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Více dotykových zařízení. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Učitelé byli seznámeni se základní, ale i 
pokročilejší obsluhou dotykového zařízení, byli 
motivováni k efektivnímu využití tohoto zařízení 
ve výuce.  

Na realizaci kurzů chci ocenit Možnost realizace ve vlastní režii. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Možnost většího výběru školených témat. 

  



 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Většina pedagogů ke své práci ICT nepoužívala, 
spoléhali se na standardní výuk. prostředky. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Každá aktivita trochu přispěla k tomu, aby 
zapojení pedagogové rozuměli ICT, kterou lze 
do výuky zapojit a viděli v ní možnost obohacení 
jejich práce. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Někteří pedagogové začali obohacovat výuku a 
svoji práci o prostředky ICT.  

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, 
a ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Díky novým dotykovým zařízením a 
intenzivnímu školení, které projekt provázelo, 
přiblížili jsme se ke stanoveným cílům. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

S ničím neočekávaným jsme se nesetkali. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Pozitivní bylo setkávání na kurzech a sdílení 
zkušeností. 

 

 

 

 

  



Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   KCDPV, o. p. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Mít včas všechny potřebné informace k realizaci 

projektu. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Vzhledem k tomu, že máme za sebou realizaci 

několika projektů podpořených z OPVK, nebyla 

práce koordinátora ničím nová. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochoty vždy odpovědět na položené dotazy.  

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Navrhujeme komunikaci s koordinačním 
centrem také prostřednictvím osobních schůzek 
- porad, ne jenom e-mailovou komunikaci.  

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Doporučujeme s předstihem informovat o 
důležitých informacích a změnách v projektu. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Před zahájením projektu se učitelé chtěli naučit 
pracovat s dotykovými NB, s interaktivní tabulí v 
programu ActivInspair, s využitím výpočetní 
techniky při výuce jazyků a matematiky, s 
využitím internetu při výuce žáků, zejména 
cloudů, s podporou učitelů při využití ICT ve 
výuce. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Rozšíření počtu učitelů proškolených v ICT a 
jejich zabezpečení výpočetní technikou, např. 
NB, tablety. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Učitelé se naučili pracovat s dotykovými NB, s 
interaktivní tabulí v programu ActivInspair, s 
využitím výpočetní techniky při výuce jazyků a 
matematiky, s využitím internetu při výuce žáků, 
zejména s cloudy, jeden učitel byl proškolen v 
podpoře učitelů při využití ICT ve výuce.  

Na realizaci kurzů chci ocenit Organizaci jednotlivých vzdělávacích kurzů a 
jejich materiální zabezpečení. 



Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Stanovit závazná pravidla před zahájením 
projektu, informovat o nich, a v průběhu 
realizace projektu je neměnit. 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, 
a ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Všechny aktivity proběhly podle plánu. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Do výuky byly ve větší míře začleněny 
aktivizující metody výuky - interaktivní výuka, e-
learning. Počet učitelů, kteří vědí, jak využívat 
ICT ve výuce, snaží se stále zdokonalovat a 
pomáhat kolegům, vzrostl. Každý učitel má k 
dispozici NB. Využití ICT je více zaměřeno na 
žáka - příprava pracovních listů, interaktivních 
materiálů. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Všichni učitelé si určují vlastní metody 
výukového využití ICT a umí je aplikovat v praxi. 
Jedná se o rozvoj zejména těchto kompetencí: 
Kompetence oborově předmětová, Kompetence 
didaktická, Kompetence komunikativní. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Proběhlo několik školení zaměstnanců v oblasti 
ICT (využití dotykových notebooků ve výuce, 
ActivInspair, …),  účastníci byli seznámeni s 
využitím slovníků, překladačů, výukového SW 
pro matematiku a přírodní vědy. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Žádné předem neočekávané důsledky nebyly. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Učitelé byli informováni o možnostech využití 
SW pro řízení výuky (Vision Pro Learning 
Center). Zvýšila se dostupnost SW ActivInspair 
došlo ke sjednocení v rámci školy, učitelé získali 
materiály, pracovní listy a dozvěděli se o 
možnosti vytvoření elektronické učebnice. 

 

  



Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Dostatek informací. 

Včasnost informací. 

Neměnění pravidel na začátku projektu. Metodik 

ICT na škole měl být placen, pak z toho sešlo. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Pracovat s Profilem 21. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochoty. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

U některých nejasných bodů (nákup HW, SW) 
přímý kontakt na pracovníky MŠMT, kteří projekt 
kontrolují, abychom se sami pokusili získat 
odpovědi na nejasnosti. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

V dalších projektech tuto funkci zachovat. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Zdokonalení práce s dotykovými zařízeními. 
Seznámení s prostředím W8.  

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Doplnit školu o Wi-Fi. 
Větší ochotu ze strany učitelů k dalšímu 
vzdělávání. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Učitelé získaly náhled na práci s dotykovými 
NTB. Poznali OS W8. Rozšířili si přehled 
ohledně využití interaktivního SW ve výuce.  

Na realizaci kurzů chci ocenit Vstřícnost a připravenost lektorů kurzů.  

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Ponechat stávající stav. 

 

  



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Část učitelů pracovala aktivně na PC a část 
využívala IAT. ICT plán tvořil ICT koordinátor 
školy. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

KA4 - mentoring - částečně nepotřebná část 
projektu 
KA6 - Co už máme - dobrá část projektu, kde si 
učitelé utvrdili, to co již znají a zdokonalili se v 
tom 
KA7 - Co chceme - dobrá část projektu - učitelé 
se seznámili s novými technologiemi 
KA8 - oborové didaktiky - dobrá část projektu - 
učitelé si vybírali ta školení, o která měli zájem a 
která pro ně byla přínosná a posunula je dál v 
jejich práci  

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Učitelé více pracují s dotykovými zařízeními 
(NTB, IAT). Ovládají OS W8.   

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Zvýšit informovanost učitelů v oblasti práce s 
dotykovými zařízeními. Seznámit je s OS W8. 
Zlepšit jejich dovednosti v práci s PC a na IAT. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Pomocí projektu se nám daří určené cíle lépe 
naplňovat.  

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Žádné nenastaly. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

V průběhu projektu se ve škole podařilo koupit 5 
kusů IAT do tříd na 1. stupeň. Všechny učitelky 
1. stupně mohou nyní s IAT pracovat ve svých 
třídách. Z přímých nákladů projektu jsme 
zakoupili na tyto IAT SW.  

 

 

 

 

  



ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Spolupráce s koordinačním centrem 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Mám více informací a přehled o vývoji a 

využívání ICT ve škole 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochota, vstřícnost, pomoc při řešení problém, 

nejasností,... 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Stejný postup 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Byla jsem spokojena 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

většina zapojených do projektu neznala práci s 
tablety 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Prostor pro zřízení další učebny ICT, finanční 
protředky 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

- rozvoj dovedností práce s ICT 
- rozšíření vědomostí v oblasti využívání 
různých programů, systémů, technologií 
- zvýšení sebevědomí při práci s ICT 
- zvýšení četnosti využívání ICT ve vzdělávacím 
procesu 

Na realizaci kurzů chci ocenit Možnost realizace kurzů na škole se zaměřením 
na konkrétní potřeby naší školy 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Pokračovat v této myšlence 



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Pozornost je zaměřena na podporu využití ICT v 
různých výukových aktivitách školy. Většina 
učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP a ví, jak 
lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky, 
zdokonalují tradiční formy výuky skupin a 
jednotlivců, uvědomují si, že ICT může pomáhat 
žákům se specifickými potřebami. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Všechny aktivity byly přínosné. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do výuky 
a tím zlepšit její kvalitu. Učitelé využívají ICT tak, 
aby žáci měli možnost se vzdělávat formou 
konstruktivně pojatých předmětových i 
mezipředmětových aktivit. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Rozšířit využívání stávajícího ICT ve vyučování 
mezi co nejvíce učitelů školy. Využívání 
stávajících programů v rámci školní nabídky. 
Rozšiřování - nákup nových PC (tabletů) a 
programů a využívání ve výuce. Využívání 
interaktivních učebnic plnohodnotně i žáky. 
Plnohodnotné využívání interaktivních tabulí. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k 
dispozici jak učitelům, tak žákům. ICT se 
využívá viditelně i mimo výuku informatiky. 
Rozšíření odborných znalostí mezi další učitele. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Možné riziko ve využívání bezdrátového 
připojení - wifi. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Možnost zajištění občerstvení na jednotlivá 
školení. 

 

 

 

  



Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Spolupráce s koordinačním centrem, 

nastudování Příručky pro příjemce verze 8, 

spolupráce s druhým koordinátorem, spolupráce 

se zapojenými pedagogy, spolupráce s 

mentorem. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Koordinovat aktivity spojené s projektem, 

reagovat na změny a problémy v realizaci 

projektu. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochoty a vstřícnosti, flexibility. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Nic zásadního neměnit. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Koordinace součinosti při získávání informací 
nutných pro průběh projektu. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Efektivní využívání interaktivní tabule, 
dotykových zařízení - tabletů, notebooků. 
Vytváření zajímavých učebních materiálů.  

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Další vzdělávání pedagogů v oblasti ICT. 
Finanční prostředky na pořízení 
nejmodernějšího ICT vybavení. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Nové poznatky a zkušenosti umožnily 
pedagogům efektivněji využívat ICT vybavení, 
aplikace a programy a tím rozšířit a zkvalitnit 
výuku. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Velmi dobrou kvalitu lektorů. Aktivní přístup 
zapojených pedagogů. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Nic zásadního neměnit, zachovat širokou škálu 
nabízených vzdělávacích aktivit. 

 



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Využívání ICT na naší škole bylo na velmi dobré 
úrovni, včetně kompetencí pedagogů. 
Pedagogové prošli před zahájením projektu 
systémem ICT školení, při kterém získali 
základní ICT vzdělání. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

V klíčových aktivitách pro management školy 
bylo dobře zpracováno školení k výběrovým 
řízením, přínosný byl koučink. 
Pedagogové ocenili metodickou pomoc 
mentorky (KA4), přínosem byla klíčová aktivita 8 
(oborové didaktiky), ve které byli pedagogové 
proškoleni ve využívání moderních technologií 
ve výuce. 
Klíčové aktivity 6 a 7 vhodně zefektnily odborné 
znalosti a možnosti využívání pořízeného ICT 
vybavení ve výuce. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Díky zapojení do projektu a tím i systému 
vzdělávání se zvýšila odborná ICT úroveň 
pedagogických pracovníků. Zároveň se zvýšil i 
podíl zapojení ICT vybavení do vzdělávacího 
procesu. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Rozšířit a zefektivnit ICT vzdělání pedagogů, 
které umožní začlenění prvků a metod práce s 
využitím ICT do výuky. Součástí tohoto systému 
bylo i pořízení nejmodernějšího hardware a jeho 
ovládání. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Díky profesionálnímu přístupu zapojených 
pedagogických pracovníků byly stanovené cíle 
splněny - zvýšení ICT vzdělání, pořízení 
moderního dotykového zařízení s využití zpětné 
vazby od mentora. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Dodatečná přímá vazba na ostatní již ukončené 
i probíhající aktivity, provázanost metod a cílů. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Aktivní a profesionální přístup zapojených 
pedagogů školy, stejně tak i lektorů a školitelů. 

 

 

 

 

 

  



Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   ZVAS 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: právní pomoc ohledně výběrového řízení 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: postup výběrového řízení 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: přesné a vyčerpávající informace 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

- 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

lepší informace od poskytovatele dotace 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Vzhledem k tomu, že v polovině tříd máme ICT  
techniku, bylo pro učitele zdržením nosit 
přípravu na flash disku. Na některých NB byla 
pak příprava rozhozena. Pokud by měl vyučující 
NB, na kterém provede přípravu a pak jen připojí 
externí dataprojektor a interaktivní tabuli, je to 
pro něho výhodnější  a může se soustředit 
pouze na výuku. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

dovybavit zbytek školy ICT 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Přínosem projektu bylo, že část pracovníků, 
kteří byli proškoleni v dalším užití ICT ve výuce, 
byli seznámeni s novinkami ve využití ICT ve 
výuce. Mohli získané vědomosti samostatně 
zdokonalovat při samostudiu díky NB, který měli 
doma. Úroveň svých dovedností mohli 
konzultovat s koučem, což jim umožnilo zlepšit 
své dovednosti. 



Na realizaci kurzů chci ocenit Ze strany příjemce dotace bylo pamatováno na 
veškeré zdárné zabezpečení projektu. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

- 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Všechny prostory školy a všechny počítače jsou 
připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím 
do internetu. Zároveň je řešen přístup k 
výukovým materiálům a síťovým zdrojům uvnitř i 
vně školy. Část učitelů je kompetentní při 
využívání ICT.  Tito učitelé využívají ICT tak, 
aby žáci měli možnost se vzdělávat formou 
konstruktivně pojatých předmětových i 
mezipředmětových aktivit. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Námi zvolené aktivity rozvíjely naši školu v 
oblasti ICT. Vzdělávání ředitelů a koučování mi 
pomohlo k dalším zkušenostem v oblasti vedení 
grantu a lidí. Mentoring a podpora 
pedagogických pracovníků škol při využití ICT 
ve výuce a v oborových didaktikách nám z 
počátku nevyhovovala, po počátečních 
rozdílných názorech jsme našli s mentorem 
společný cíl a tato aktivita proběhla ku 
prospěchu věci. Práce s interaktivní tabulí 
posunula pracovníky v již získaných 
dovednostech na vyšší úroveň.Vzdělávání 
pedagogů v oblasti využití moderních mobilních 
dotykových zařízení ve výuce přineslo další 
možnosti užití těchto technologií. Workshopy v 
oborové didaktice rozvinuly předchozím 
školením získané obecné poznatky do 
předmětů, které zapojení učitelé využívají. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Všichni učitelé zapojení do projektu si určují 
vlastní metody výukového využití ICT a umí je 
aplikovat v praxi.  Učitelé využívají ICT tak, aby 
žáci měli možnost se vzdělávat formou 
konstruktivně pojatých předmětových i 
mezipředmětových aktivit. Většina učitelů se 
účastní nejen celoškolních a hromadných 
vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v oblasti ICT 
též individuálně. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Plán ICT  je vyvíjen specializovaným týmem. 
Jeden učitel (ICT koordinátor) a pak skupina 
zapálených učitelů přebírá iniciativu, připravuje i 
realizaci plánu ve škole. Učitelé budou sebejistí 
při využívání ICT. Svoje zkušenosti a inovativní 
postupy ochotně sdílejí s kolegy ve vlastní škole 
i mimo ni. Ve škole bude naplňována vize využití 
technologií. Koordinátor ICT bude jejím 



duchovním vůdcem, ale není jediným 
propagátorem a pomocníkem schopným pomoci 
ostatním. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Učitelé mají potřebu soustavného profesního 
rozvoje, kterou uspokojují prostřednictvím 
aktivního zapojení do pracovních skupin, 
vytvářejí si osobní kontakty a seznamují se s 
aktuálními výzkumy. Většina učitelů detailně 
plánuje způsoby integrace ICT do 
připravovaných vzdělávacích aktivit. Výukové 
metody využívající ICT jsou orientovány na 
žáka. Všude ve škole se vyskytují důkazy 
skutečných, na poznávání orientovaných aktivit 
a spolupráce.  

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Učitelé jsou on-line i po pracovní době, protože 
při domácí přípravě jsou v síti školy, využívají 
pracovní poštu, skype. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Díky přebytku obecního rozpočtu došlo ke 
zvýšení počtu ICT na škole. Další učitelé se 
snaží získávat nové dovednosti v oblasti ICT. 
Učitelé zapojení do projektu jsou mentory v 
oblasti ICT. Předávají jim zkušenosti a 
upozorňují je, co ve výuce nefunguje. Navzájem 
si pomáhají. Dávají návody, rady, jsou si 
navzájem odbornými pomocníky. 

 

 

 

  



SPŠOA Uherský Brod 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   KCDPV, o. p. s. 

Velikost školy:  600 - 900 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Zajištění cílové skupiny - učitelů školy. 

Komunikace se zapojenými učiteli do projektu a 

identifikace jejich vzdělávacích potřeb a práce 

na jejich potřebách a požadavcích. Realizaci 

výběrového řízení při zahájení projektu na 

nákup vhodného typů mobilního dotykového 

zařízení.Komunikace s koordinačním centrem.  

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Koordinace projektu, příprava a organizace 

kurzů, komunikace se zapojenými lidmi, celková 

spolupráce jak ze strany koordinačního centra, 

tak vedení školy.  

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Jejich ochoty a rychlost při zodpovídání dotazů, 

řešení problematických záležitostí, celková 

spolupráce se školou. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Zlepšit informovanost koordinačních center.  

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Zlepšit informovanost od vedení projektu a 
předávání informací koordinátorům o průběhu 
aktivit a čerpání financí. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Učitelé viděli potřebu se vzdělávat v portále 
moodle - vytváření studijních materiálů pro žáky. 
Chtěli si prohoubit znalosti v oblasti 
počítačových sítích, cloudových úložištích - 
služby, které poskytuje. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

nový hardware 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Zvýšení ICT gramotnosti učitelů ve výuce - 
implementace mobilních dotykových zařízení do 
výuky. 



Na realizaci kurzů chci ocenit Výběr témat a rozsah kurzu. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Rozvržení kurzu v počtu hodin (v délce trvání 
kurzu). 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně 
zahrnuto do koncepce školy. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Důležitou aktivitou na začátku projektu byla 
realizace školení VŘ pro ředitele školy k 
zadávání veřejných zakázek. Aktivita vstupní a 
výstupní benchmark zde naše škola již 
prováděla hodnocení v rámci profilu Škola 21 a 
díky projektu se nám zlepšilo hodnoceníškoly. 
Další přínos vidíme v pozici metodika ICT ve 
škole, které měla možnost absolvovat rozsáhlé 
školení, ktrý bude nápomocem učitelům i po 
skončení projektu. Jednou z podstatných aktivit 
byl mentoring. Mentor konzultoval a chodil na 
hospitace do hodin učitelům, kde pak učitelé 
dostali zpětnou vazbu k jejich vedení hodiny, 
metodám výuky. Od začátku až do konce 
projektu jsme realizovaly kurzy pro učitele v 
klíčové aktivitě -Co už máme,Co chceme, 
Oborové didaktiky. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Využití ICT ve výuce na konci projektu je ve fázi 
Pozornost je zaměřena na podporu a prosazení 
přístupu orientovaného na žáka, umožňujícího 
sledování osobního pokroku každého 
jednotlivce. 
Úroveň kompetencí učitelů - učitelé mají potřebu 
soustavného profesního rozvoje, kterou 
uspokojují prostřednictvím aktivního zapojení do 
pracovních skupin. Škola po dohodě se 
zaměstnanci připravuje program profesního 
rozvoje na základě plánu celé školy v souladu s 
jejími specifickými potřebami. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení 
ICT do výukového procesu a na zkoumání 
nových efektivnějších přístupů. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Díky projektu do ke zvýšení využití ICT ve výuce 
z fáze Pozornost je zaměřena na komplexní 
zapojení ICT do výuky výukového procesu a na 
zkoumání nových a efektivnějších přístupů do 
fáze Pozornost je zaměřena na podporu a 
prosazení přístupu orientovaného na žáka, 
umožňujícího sledování osobního pokroku 
každého jednotlivce. 



Úroveň kompetencí učitelů - učitelé mají potřebu 
soustavného profesního rozvoje, kterou 
uspokojují prostřednictvím aktivního zapojení do 
pracovních skupin. Škola po dohodě se 
zaměstnanci připravuje program profesního 
rozvoje na základě plánu celé školy v souladu s 
jejími specifickými potřebami.ledování osobního 
pokroku každého jednotlivce. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

V průběhu realizace projektu došlo ke změně v 
počtu realizace kurzů, tedy ke snížení realizace 
počtu kurzů. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

V průběhu realizace projektu došlo ke změně v 
počtu realizace kurzů, tedy ke snížení realizace 
počtu kurzů. 

 

 

 

 

  



Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod 

Ondřejníkem 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Vždy byl někdo připraven mi odpovědět. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: ...větší trpělivosti, ale hlavně jsem objevil další 

možnosti Moodle a Googlu. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Rychlosti řešení, dostupnosti a informovanosti. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

...jít do toho znovu. Líbilo se mi to. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Nemám nic. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Myslím, že přínosem mělo být odstranění 
některých obav a rozšíření obzoru ve využití ICT 
techniky. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Další školení a více interaktivní techniky ve 
třídách. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Učitelé získali větší jistotu pro používání 
notebooků, ale co mě překvapilo, zapojení 
tabletů do výuky, projektů a mimoškolního 
vzdělávání. 

Na realizaci kurzů chci ocenit To co se naplánovalo, to platilo. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Hlubší analýzu potřeb pedagogů. 

 



 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k 
dispozici jak učitelům, tak žákům (s podporou 
bezdrátové sítě). ICT jsou využívány ve všech 
výukových aktivitách školy, kde je jejich 
nasazení přínosné. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Celý projekt byl ze strany pedagogů vnímán 
pozitivně. Došlo k dalšímu posunu ve využívání 
ICT techniky. Jen některá školení byla pro 
některé méně zkušené uživatele obtížná. 
Vzdělávání ICT koordinátora byla přínosem. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Učitelé mají lepší přístup k používání ICT 
techniky, kromě toho začínají pracovat i s 
tablety, které jsme již dříve zakoupili z vlastních 
zdrojů. Myslím, že kompetence pedagogů se 
opět zvýšili i díky možnosti využití ICT techniky 
pro domácí přípravu. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Škola má sjednoceny veškeré věci, které 
zahrnují profily žáků a učitelů a s nimi spojeny 
různé úrovně přístupů. Cílem po využití šablon 
bylo, že pedagogové mají možnost se přihlásit 
do školního systému i z domova (pokud mají 
internet) a najít tak vše co potřebují. Nemusí 
materiály přenášet na flash a jiných paměťových 
médiích. Dále pak využívání této techniky na 
komunikaci s rodiči a přípravu do výuky. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

...jak to říct, když máte motyku, můžete 
okopávat pole. Motyku dostali, pole a návody na 
okopávání taky. Co více si přát? 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

...využití tabletů pro výuku, s tím jsem nepočítal. 
Obtíže připojování přes VPN bránu. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

...očekával jsem, že většina pedagogů bude mít 
radost z toho, že bude moci využívat ICT 
techniku i doma. Někteří díky výši platů ve 
školství tuto techniku doma vůbec nemají nebo 
je značně zastaralá, popřípadě se dělí o ni s 
ostatními členy rodiny....což se splnilo. 
Neočekávaný byl jejich přístup ke školení, kdy 
byla účast skoro 100%. No a nadšení, že 
notebooky jsou červené. :-). 

 

  



Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Komunikace a spolupráce s pracovníky 

koordinačního centra a vedením školy. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Získala jsem zkušenosti s prací na projektu, s 

výběrovým řízením a s organizací seminářů. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochotu pomoct při řešení různých situací a 

rychlost této pomoci. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

nemám odpověď 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

nemám odpověď 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Seznámit se s používáním mobilních dotykových 
zařízení (tablety), které v běžném životě 
využívají naši studenti. Možnosti jejich zařazení 
do výuky. Seznámení se s aplikacemi pro tato 
zařízení, které jsou ve výuce využitelné. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

- pravidelnou obnovu HW 
- dostupnost technologií, které se aktuálně 
využívají v praxi 
- mobilní dotyková zařízení také pro žáky 
- SW, který se používá v praxi (ve firmách) v 
oborech, které se na škole vyučují 
- další vzdělávací akce pro učitele v oblasti ICT 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Zapojení učitelé získali zkušenosti s tablety a 
získaly povědomí, jak se dají tato zařízení využít 
ve výuce. Seznámili se s novými aplikacemi, 
které se dají efektivně využít ve výuce. Poznali, 
jak tato zařízení a aplikace využívají na jiných 
školách. Získali informace k možnostem využití 



cloudu a možnostem předávání informací žákům 
a rodičům. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Možnost zvolit si po domluvě termín semináře a 
jeho konání v naší škole. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

nemám odpověď 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Využití ICT hraje významnou roli ve vizi školy a 
je plně zahrnuto do koncepce rozvoje školy. 
Většina učitelů plánuje způsoby integrace ICT 
do vzdělávacích aktivit. Ví, jak využívat ICT ve 
výuce a má zájem o profesní růst v této oblasti. 
Účastní se především vzdělávacích akcí v rámci 
školy. 
ICT jsou ve škole k dispozici jak učitelům, tak 
žákům. Škola nabízí širší školní komunitě 
pravidelně aktualizované informace o sobě. Do 
komunikace s vnějším světem se zapojují i 
učitelé.  

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Podařilo se učitele díky evropským financím 
vybavit tablety a umožnit jim absolvovat řadu 
seminářů, které je naučily využívat tablety ve 
výuce. Podařilo se pořídit SW pro zabezpečení 
tabletů a některé aplikace, které pomůžou s 
využitím tabletů ve výuce. Někteří se začali více 
zajímat o další možnosti vzdělávání v oblasti 
ICT. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Využití ICT hraje významnou roli ve vizi školy a 
je plně zahrnuto do koncepce rozvoje školy. 
Většina učitelů plánuje způsoby integrace ICT 
do vzdělávacích aktivit. Ví, jak využívat ICT ve 
výuce a má zájem o profesní růst v této oblasti. 
Většina učitelů se účastní školení zaměřeného 
na využití ICT ve vzdělávání a to nejen 
celoškolních vzdělávacích akcí, ale vzdělává se 
též individuálně. Tvorba ICT plánu je aktivně 
podporována vedením školy a zapojuje se také 
více učitelů. 
ICT jsou ve škole k dispozici jak učitelům, tak 
žákům. Škola nabízí širší školní komunitě 
pravidelně aktualizované informace o sobě. Do 
komunikace s vnějším světem se zapojují i 
učitelé. Úspěšně používají k výukovým účelům 
nejnovější nástroje internetové komunikace 
(včetně sociálních sítí). Učitelé se díky tabletům 
přiblížili technologii, kterou využívají žáci. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 

Vybavit učitelé mobilními dotykovými zařízeními 
(tablety) a naučit je s nimi pracovat a využívat je 



kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

aktivně ve výuce. Zjistit oblasti zájmu učitelů v 
rámci ICT a motivovat učitele k dalšímu 
vzdělávání v oblasti ICT a spolupráci při tvorbě 
plánu ICT. Pomoct učitelům s internetovou 
komunikací, zdůraznit výhody např. sociálních 
sítí, cloudových uložišť apod., ale upozornit i na 
jejich úskalí. Zajistit wi-fi připojení ve všech 
budovách školy, které je důležité pro další 
využití mobilních dotykových zařízení. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt nám umožnil pořídit mobilní dotyková 
zařízení (tablety) a aplikace pro učitele. Dále 
umožnil jim účast na seminářích, které je naučili 
s tablety pracovat a využívat ve výuce. Získali 
informace o tom, jak se tato zařízení využívají 
na jiných školách. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

nemám odpověď 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

nemám odpověď 

 

 

 

  



ZŠ Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: komunikace se zapojenými učiteli 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: plánování času 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: rychlost a otevřenost 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

větší časové rozložení  

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

nic 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

práce s dotykovým zařízením před projektem ve 
škole nebyla 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

zaměření na práci s žáky 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

předávání zkušeností, seznámení se s 
dotykovou technologií, rozšíření znalostí 

Na realizaci kurzů chci ocenit výběr lektorů (mimo jeden seminář) 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

delší časové rozložení 

 

 

 

 



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

ICT byly využívány ve většině výukových aktivit. 
Ve škole nebyly používány dotykové 
technologie. S tím souvisela potřeba vzdělávání 
pedagogů. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Škola se zapojila do mentoringu a 10 seminářů. 
Mentoring byl přijat spíše negativně - byla to 
aktivita, do které jsme museli jít povinně. 9 z 10 
seminářů proběhlo podle očekávání a splnilo 
účel. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

20 vyučujících se seznámilo s dotykovou 
technologií a jsou připraveni pracovat se žáky a 
rozšiřovat znalosti mezi ostatní kolegy. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Zakoupit dotykové technologie - tablety. Vzdělat 
20 pedagogů v této oblasti. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt splnil účel a posunul nás v několika 
oblastech - viz profil Škola21 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Mentoring - neochota některých učitelů zapojit 
se do aktivity. V krátkém období nebylo možné 
efektivněji zapojit všech 20 učitelů 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

výběr lektorů 

 

 

 

 

  



Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   ZVAS 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité:  Spolupracovat s lektorem na upřesnění obsahu 

seminářů, mít zpětnou vazbu od učitelů, 

společně s nimi vyhodnocovat přínosy 

projektových aktivit pro jejich rozvoj, propojovat 

plány osobního rozvoje učitelů s cíli projektu.  

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Propojit obsah projektu s vizí a plánem školy.  

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochotu konzultovat nejasnosti hlavně kolem 

výběrových řízení a vstřícnost.  

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Možná by nevadila častější setkání koordinátorů 
k výměně zkušeností a případnému sdílení 
výsledků projektu.  

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Z počátku projektu byla řada nejasností kolem 
výběrových řízení způsobených spíše ze strany 
řídícího orgánu než koordinačního centra. 
Oceňuji podporu při administraci VŘ.  

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Vzhledem k tomu, že škola již před zahájením 
projektu byla vybavena tablety pro žáky a 
někteří učitelé s nimi pracovali, byla potřeba 
poměrně různorodá. Především jsme 
potřebovali rozšířit počet učitelů, kteří ICT 
ovládají a zajistit posun od schopnosti využití 
jednoduchých aplikací k podpoře tvořivé práce 
žáků.  

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Soustavnou podporu učitelů přímo ve škole, 
zapojení témat ICT do osobních plánů 
pedagogického rozvoje jednotlivých učitelů, 
další obnovování techniky, významnou podporu 
sdílení přímo ve škole.  



Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Učitelé začali více používat iPady ve výuce, jsou 
na různé úrovni od jednotlivců, kteří využijí 
pouze hotové aplikace přes učitele, kteří se 
posunuli významně k tomu, že s aplikací pracují 
jako s pomůckou pro rozvoj tvořivosti žáků, 
spolupráci se žáky v online prostředí i mimo 
školu.  

Na realizaci kurzů chci ocenit Možnost vždy připravovat obsah kurzu přímo s 
lektorem a uzpůsobit ho potřebám účastníků. 
Spolupodíleli se na upřesnění obsahu v daném 
rámci - tématu. 
Možnost zapojení všech učitelů včetně 
asistentů, kteří mohli být přítomni přestože 
nebyli podpořenými osobami v projektu. 
Výhodou pro nás bylo, že škola již byla částečně 
iPady vybavena a mohli se tak začlenit všichni. 
Důležité bylo také to, že se semináře odehrávaly 
přímo ve škole.  

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Dát hodně svobody v obsahu koordinátorům a 
lektorům - přizpůsobit  na míru každé sborovny.  

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Využití ICT ve škole bylo již před zahájením 
projektu ve všech parametrech minimálně na 
úrovni zkušeností se zařazením do výuky, 
začleněním do ŠVP a využíváním pro 
administraci vzdělávacího procesu. Úroveň 
jednotlivých učitelů byla ale velmi různá a 
někteří se používání ICT částečně bránili nebo 
se necítili jistí.  

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

KA 01 - velmi přínosný byl seminář k 
výběrovému řízení pro ředitele, kvalitu zajistil 
odborně zdatný lektor s praktickými zkušenostmi 
a schopností zaměřit se na VŘ obecně. 
KA 02 - evaluaci prostřednictvím Profilu Škola 
21 děláme již od r. 2013 - na odpovědích se 
podílí celý sbor, máme tedy přehled o různosti 
vnímání začlenění ICT u jednotlivých pedagogů. 
Tento způsob považujeme za velmi přínosný. 
Pomáhá i pochopení a ujasnění některých 
otázek uvnitř sboru (vstupní i výstupní evaluaci 
provedla ředitelka na základě výsledků, kdy na 
dané otázky odpovídal každý učitel samostatně). 
KA 04 - mentoring - velmi nešťastné bylo 
nastavení mentoringu jako povinné součásti pro 
všechny učitele. Byl tím narušen základní princip 
a to je dobrovolnost. Pro některé učitele potom 
nebyl mentoring tak přínosný, jak se od něj 
očekává (nebyli ještě na tento způsob podpory 
připraveni. Proto bych doporučovala podpořit 
významněji pouze ty, kteří mají zájem. 



KA 06, 07, 08 - tyto aktivity proběhly dobře 
hlavně proto, že lektoři se sborem pracovali 
opakovaně, znají se, dokázali reagovat na 
požadavky učitelů tak, aby oni sami vnímali 
vzdělávání jako přínosné.   

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Zhruba 1/5 pedagogů dosahuje vysoké až 
výborné úrovně - členem sboru je i školitel, který 
patří v této oblasti k odborníkům i v rámci 
republiky. Všichni se o jednu úroveň posunuli a 
asi polovina učitelů měla začleněn rozvoj využití 
ICT ve svých letošních plánech pedagogického 
rozvoje, většina při vyhodnocování svůj plán 
splnila. Nastavením SMART cílů a požadavkem 
na doložení v osobním portfoliu bylo dosaženo 
toho, že se učitelé na splnění úkolu, který si 
sami stanovili (byť v různé úrovni), zaměřili v 
průběhu celého roku. Kompetence pedagogů ve 
využití ICT se prokazatelně zvýšila.  

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Cílem bylo posunout větší část učitelů k tomu, 
aby pochopili a vyzkoušeli možné přínosy pro 
zkvalitnění výuky, nebáli se experimentovat s 
iPady a nezaměřovali se pouze na "klikačky" 
tedy hotové aplikace, které nepodporují 
tvořivost, ale jsou spíše pro procvičování učiva. 
Chtěli jsme dosáhnout toho, aby všichni 
bezpečně ovládali technologii tak, aby pro ně 
nevznikaly obavy ze selhání při využití pro 
výuku.  

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Považujeme cíle za splněné.  

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Zapojení asistentů pedagoga a rozvoj jejich 
schopnosti pracovat s integrovanými žáky s 
podporou ICT.  

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Vzhledem k tomu, že máme zkušenosti s 
realizací rozvojových projektů, nastavené cíle se 
dařilo plnit, ale nebyly žádné neočekávané 
přínosy ani negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Základní škola a mateřská škola Chraštice 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Dostatek srozumitelných informací, trpělivost a 

podpora. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Lépe dělat výběrové řízení. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Trpělivost, ochotu a pochopení. Podporu při 

dotahování úkolů. Rady a pomoc v případě 

potřeby. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Nevím. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Nevím. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Zaměstnanci měli o problematiku ICT zájem a 
poměrně slušné znalosti, potřebovali další 
vzdělávání a sdílení zkušeností. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Doplňovat a modernizovat  IT vybavení, sdílet 
vzájemně zkušenosti  průběžně se dále 
vzdělávat. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Všichni zapojení pedagogové rozšířili svoje ICT 
dovednosti, mnohé vyzkoušeli okamžitě ve své 
školní praxi. Vzrostl zájem o používání 
dotykových zařízení. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Že se konaly přímo ve škole, bylo zajištěno 
občerstvení a mohli jsme využívat novou ICT 
techniku. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Nevím. 

 

 



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Běžně vyžívané ICT vybavení (PC, interaktivní 
tabule, iPady), všichni pedagogové ovládají 
základní funkce a použití, někteří mají hlubší 
znalosti a dovednosti při používání ICT. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Přes počáteční náročnost přípravy, množství 
informaci a nejasnosti kolem VŘ a některých 
kurzů lze nakonec hodnotit průběh aktivit 
projektu jako uspokojivý a pro účastníky 
přínosný. Výhrady, které jsem i řekl, jsem měl k 
pracovním schůzkám na nevhodně vybraném 
místě (kavárna Paul). 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Jednoznačné zlepšení, využíváme nová 
zařízení, učitelé je dovedou lépe a efektivněji 
využívat. Zlepšil se i vztah k ICT u kolegyň, 
které ho do té doby neměly nejvstřícnější. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Zdokonalit základní dovednosti a znalosti při 
využívání ICT. 
Najít nové možnosti pro smysluplné využití ICT 
ve výuce. 
Více využívat ICT při přípravě na výuku a tvorbě 
výuk. materiálů. 
Využívat ICT při řešení a realizaci školních 
projektů. 
Rozšířit možnosti prezentování a využití dalších 
médií při práci s ICT. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Pozitivní. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Nevím o žádných. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Větší spolupráce mezi vyučujícími. 

 

 

 

 

 

 

 

  



VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Vysočina Education 

Velikost školy:  900  a   více 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Komplexní nadhled nad úrovní rozvoje ICT na 

škole. 

Spolupráce s kolegy. 

Přehled o časových možnostech jednotlivých 

vyučujících. 

Koordinace pracoviště, učeben. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Poznat oblasti integrace ICT v některých 

předmětech mimo oblast výuky. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Komunikace, pohodové jednání. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

nemám problém s kýmkoliv v případě, že se 
nejedná o řešení VŘ 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

nemám problém s kýmkoliv v případě, že se 
nejedná o řešení VŘ 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Vyšší využití ICT v jejich praxi. Vyšší podvědomí 
o bezpečnosti ICT a jejich využití ve výuce. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Systematičtější financování ICT s dlouhodobou 
udržitelností. Vyšší preciznost v přístupu k ICT u 
vyučujících a žáků. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

ICT bezpečnost, chování se v internetu z 
hlediska specifických hrozeb pro běžné 
uživatele. 



Na realizaci kurzů chci ocenit Více počítačů, více informací o možnostech ICT 
ve výuce. Aktivnější zapojení vyučujících na 
rozvoji ICT. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Za pozitivnější bych považoval pro příště menší 
množství témat s rozsáhlejším obsahem a 
menší časovou náročností. 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

ICT technologie na škole jsou především díky 
technickému a ekonomickému zaměření 
jednotlivých oborů považovány a nedílnou 
součást výuky. Na informatiku na škole se 
pohlíží přísně oborově a aplikačně, tak aby žáci 
dokázali své znalosti a dovednosti přímo 
využívat ve své budoucí praxi, případně ve 
studiu na vyšších úrovních odborných škol. 
Jednotlivé aktivity v oblasti ICT jsou svázány s 
výsledky a sledováním zpětné vazby směřované 
do oblasti projektové výuky. V rámci projektu 
předpokládáme: a) Posílení stávající úrovně 
výuky s využitím ICT technologií a rozvoj 
nástrojů s výraznějším uplatněním 
elektronického zpracování informací v oblasti 
grafiky a využití interaktivních zařízení.  

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Aktivity projektu probíhaly kontinuálně v 
závislosti na organizaci jednotlivých kurzů a 
školení. Procedury svázané s realizací VŘ 
hodnotím v poslední době jako tragické. 
Aktuálně je problém nakoupit vše potřebné 
natolik sterilní, že je až neprůchozí. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Výukové metody využívající ICT jsou 
orientovány na žáka. Všude ve škole se 
vyskytují důkazy skutečných, na poznávání 
orientovaných aktivit a spolupráce. 
 
Učitelé využívají diagnostických ICT nástrojů ke 
sledování výukových výsledků žáků tak, aby 
snadněji odhalili vznikající problém a mohli ho 
vhodným způsobem řešit. 
 
Škola po dohodě se zaměstnanci připravuje 
program profesního rozvoje na základě plánu 
rozvoje celé školy a v souladu s jejími 
specifickými potřebami. 
 
Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi 
všemi učiteli dochází často, a to jak osobně, tak 
online. 
 
ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k 
dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s 
podporou bezdrátové sítě). 



 
Všechna data vztahující se k výuce (např. e-
portfolio) jsou k dispozici z libovolného počítače 
kdekoli na internetu v případě, že má uživatel 
oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se vůbec 
nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena. 
 
Učitelé digitální učební materiály nejen 
vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě 
upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí. 
 
Pronikání ICT do života školy směřuje k 
všudypřítomnému využívání prezentačních i 
mobilních zařízení učiteli i žáky. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Výukové metody využívající ICT jsou 
orientovány na žáka. Všude ve škole se 
vyskytují důkazy skutečných, na poznávání 
orientovaných aktivit a spolupráce. 
 
Učitelé využívají diagnostických ICT nástrojů ke 
sledování výukových výsledků žáků tak, aby 
snadněji odhalili vznikající problém a mohli ho 
vhodným způsobem řešit. 
 
Škola po dohodě se zaměstnanci připravuje 
program profesního rozvoje na základě plánu 
rozvoje celé školy a v souladu s jejími 
specifickými potřebami. 
 
Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi 
všemi učiteli dochází často, a to jak osobně, tak 
online. 
 
ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k 
dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s 
podporou bezdrátové sítě). 
 
Všechna data vztahující se k výuce (např. e-
portfolio) jsou k dispozici z libovolného počítače 
kdekoli na internetu v případě, že má uživatel 
oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se vůbec 
nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena. 
 
Učitelé digitální učební materiály nejen 
vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě 
upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí. 
 
Pronikání ICT do života školy směřuje k 
všudypřítomnému využívání prezentačních i 
mobilních zařízení učiteli i žáky. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Vyučující spolupracují v rámci výuky i mimo ni. 
Součástí spolupráce jsou společné projekty 
zaměřené na jednotlivé odborné oblasti výuky a 
využití ICT. Zdatnější uživatelé pomáhají méně 
zdatným kolegům. U uživatelů všeobecných 
předmětů není běžná jistota nasazení ICT 



technologií a jejich využití ve výuce. - Od 
projektu v této oblasti si slibujeme zvýšení jistoty 
nasazení ICT ve výuce. 
 
Učitelé řešení nasazení ICT technologií do 
svého oboru v rámci práce předmětových 
komisí. Tyto aktivity jsou podporovány vedením 
školy a koordinovány ICT koordinátorem. 
Vyučující jednotlivých předmětů přistupují k 
výpočetní technice na základě potřeb žáků a 
svých znalostí. V rámci projektu předpokládáme: 
a) Rozšíření podvědomí vyučujících o výpočetní 
technice a jejich možnostech v souladu se 
standardy a možnostem využití v jednotlivých 
oblastech výuky.  

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Změny strategie v oblasti nákupu ICT, snaha 
zdůraznit logičnost a dlouhodobou udržitelnost. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Organizace školení, úroveň lektorů, občerstvení 

 

 

 

 

 

 

  



Základní škola a Mateřská škola Horní Planá 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   ZVAS 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Dostatek informací na počátku projektu - vstupní 

schůze a prezentace.  Ochota vedení projektu 

řešit potřeby naší školy v průběhu projektu - 

výběr mentora, kouče, lektorů. Ochota a 

schopnost účetní koordinačního centra poradit 

se vším. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Vyplňovat "inteligentní rozpočet" 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Dobrou komunikaci, trpělivost. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Z hlediska koordinátora školy navrhuji zachovat 
osvědčené postupy. Pouze nejsem spokojen s 
tím, že jsem nedokázal ve prospěch školy 
efektivně využít všechny prostředky přidělené na 
přímé náklady - důvody spatřuji ve vlastní 
časové zaneprázdněnosti, administrativní 
náročnosti (další výběrové řízení, změna 
projektu). Tlak a podpora v této oblasti mohly být 
ze strany koordinačního centra větší. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

V průběhu projektu uspořádat 1 - 2 schůzky s 
koordinátory škol pro sdílení zkušeností a 
efektivnímu využití všech financí a klíčových 
aktivit. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Zdokonalování se v programech MS Office - 
zejména Power Point 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Příklady dobré praxe! 
Příklady dobré praxe. 



Tlak vedení školy na využívání ICT ve výuce. 
Časový prostor pro koordinátora ICT na vedení 
učitelů. 
Zvýšení konektivity! 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Kurzy rozšířily schopnost pedagogů využívat 
ICT (tablety, aplikace) ve výuce. Četnost využití 
ICT se v průměru zvýšila. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Kvalitu lektorů, praktické zaměření, občerstvení. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Kurzy organizovat v navazujících blocích (např. 
5 opakování v průběhu půl roku) s využitím 
sdílení zkušeností a "domácích úkolů." 

 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Pozornost byly zaměřena na podporu využití 
ICT v různých výukových aktivitách školy. Ve 
škole existovaly pouze nepatrné viditelné 
známky využívání ICT mimo výuku informatiky. 
Někteří učitelé ojediněle využívali ICT při práci 
na výukových projektech. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Aktivity projektu probíhaly bez větších obtíží. 
Byly učiteli hodnoceny jako přínosné a časově 
přiměřené.  

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Pozornost je zaměřena na podporu využití ICT v 
různých výukových aktivitách školy. Viditelné 
známky využívání ICT mimo výuku informatiky 
existují (např. práce na projektech). Někteří 
učitelé ojediněle využívají ICT při práci na 
výukových projektech. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení 
ICT do výukového procesu a na zkoumání 
nových a efektivnějších přístupů.Viditelné 
známky využívání ICT mimo výuku informatiky 
existují (např. práce na projektech). Škola 
pravidelně realizuje jednotlivé či celoškolní 
projekty využívající ICT. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Kompetence pedagogů v práci s ICT se zvýšily 
stejně jako schopnost využít ICT ve výuce. 
Využívání ICT ve výuce je v různých oblastech 
různé, pravidelnou a systematickou součástí 
výuky se dosud nestalo.  

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Vzrostla potřeba zvýšení konektivity. Vzrostl 
zájem učitelů o zvyšování dostupnosti kvalitních 
ICT zařízení pro výuku v každé učebně. Zvýšil 
se zájem učitelů o zvyšování svých kompetencí 
ve využívání ICT obecně i ve výuce. 

Popište další předem očekávané i neočekávané Dobrá kvalita lektorů, praktické zaměření 



vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

vzdělávání. 

 

 

  



Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p. o. 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   KCDPV, o. p. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Nadšení spolupracovníků ve škole a jejich zájem 

o nové technologie. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Organizovat celý projekt u nás ve škole 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Ochotu pomoci nejen s výběrovým řízením, ale i 

s technickou podporou. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Jasná pravidla na začátku projektu - co lze a 
nelze nakupovat. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

Jasnější informace při přenosu z MŠMT, to asi 
nemohli ovlivnit, protože informace chodily v 
průběhu projektu. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Vzhledem k tomu, že jsme volili nové a pro nás 
zatím neznámé zařízení - práci tabletem, 
všechny unformace pro nás byly nové. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Finanční prostředky na nákup tabletů pro žáky. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Všichni zapojení učitelé se posunuli o krok výše. 
Naučili se používat tablety. Umí novou aplikaci 
využívat ve výuce. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Výbornou organizaci, měli jsme štěstí na 
výborné lektory, občerstvení. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Zajistit dostatek proškolených místních lektorů - 
my jsme některé kurzy měly lektorovány lektory 
až z Prahy a Plané nad Lužnicí, nebylo myšleno 
na cestovné pro lektory. 

 

 

 



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Většina učitelů má zájem o profesní růst v 
oblasti ICT a zúčastňuje se především 
vzdělávacích akcí organizovaných v rámci školy. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Většina zypojených učitelů se nejen 
zúčastňovala celoškolního proškolení, ale 
vzdělává se i individuálně v ICT. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

DVPP pomohlo učitelům školy v samostatném 
zkoumání nových možností pro efektivnější 
zapojení ICT do výukového procesu, využití 
nových technologií a zkoumání nových 
možností. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Většina učitelů se bude účastnit nejen 
celoškolních a hromadných vzdělávacích akcí, 
ale vzdělávání v oblasti ICT též individuálně. 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt velmi pomohl k naplnění cílů. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Nevyčerpali jsme finanční prostředky na 
aplikace pro tablety neboť tato částka byla velmi 
vysoká (politika Apple) a bohužel nešla 
přesunout do jiných aktivit projektu. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Velmi mně překvapila politika fa. Apple, neboť 
jsme mohli využívat jedno ID pro školu a 
aplikace se tím pádem mohli kupovat jen jednou 
- značná úspora financí. 

 

 

 

 

  



Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vltavou 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Najít dostatek času při hlavních pracovních 

povinnostech. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Příště je třeba pečlivě zvážit efektivitu projektu 

pro školu. 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Pokud bylo třeba, byli k dispozici. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Neplánuji se zapojit do podobného projektu. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

? 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Rozšíření práce s ICT technikou - stávající i 
novou. 
Efektivnější využívání při výuce. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Kurzy průběžně dle našich potřeb. I časově, jak 
budeme cítit potřebu, že je třeba si něco 
zopakovat, či posunout se o kus dál. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Zlepšení využití technického vybavení v 
hodinách. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Osobu lektora většiny našich kurzů - pan 
K.Derfl. 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 

Zaměřit se více na konkrétní potřeby školy. 



kurzů doporučuji 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Základní technické vybavení školy je na solidní 
úrovni ve vztahu k velikosti školy. 
Využití ICT a kompetence jsou optimální pouze 
u některých učitelů a v některých hodinách. 
Je třeba doplnit částečně technického vybavení. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

KA 1 - seznámení s výběrovým řízením pro 
ředitele - užitečné. 
KA 4 - mentoring - I přesto, že byl mentoring 
povinný pro všechny zapojené učitele, všichni 
zapojení učitelé s průběhem a přínosy 
mentoringu byli spokojeni. Dík patří hlavně 
mentorce - Mgr.Šístkové. 
KA 5 metodik IC- předpokládáme, že získané 
dovednosti z tohoto kurzu budou přínosem 
průběžně. 
KA 6, KA 7 - užitečné 
KA 8 oborové didaktiky - nadbytečné - pokud 
bude mít učitel znalosti a dovednosti v práci s 
ICT, rozhodně již zvládne sám využít získané 
dovednosti dle oborů, kde vyučuje. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Zlepšilo efektivní ve využití ICT ve výuce. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Efektivnější využití ICT ve výuce. 
Zlepšení kvality vzdělávacího procesu.  

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Projekt přispěl k efektivnějšímu využití ICT ve 
škole. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Pro vedení školy byl projekt časově a 
administrativně náročný vzhledem k výsledkům, 
zejména k finančnímu přínosu. 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Velmi pozitivní byl průběh i výsledky mentoringu 
- díky mentorce. 
Příznivý průběh měly i kurzy Ka 6, Ka 7, Ka 8 ( 
1.část) - lektor všem zapojeným účastníkům 
pomohl lépe zvládnout problematiku využití ICT 
v hodinách. 
Oceňuji pomoc koordinačního centra při 
realizaci VŘ.  

 

  



ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   KCDPV, o. p. s. 

Velikost školy:  300 - 600 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: Snaha kolegů učit se novým věcem. 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: Získal jsem nové zkušenosti s prací s 

kolektivem, nové znalosti v ovládání dotykových 

notebooků.  

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: Vstřícnost, aktivitu, se kterou přistupovali k 

žádostem o pomoc. 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

Doporučoval bych včasné upřesnění podmínek 
čerpání finančních prostředků a časové dotace 
uskutečněných kurzů. 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

V současné době nevidím žádná doporučení 
jako vhodná. 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Formou plánovaných školení získat praxi při 
přípravě na výuku pomocí dotykových 
notebooků, ovládání nejmodernějšího SW 
formou multimediálních učebnic. 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Větší množství interaktivních pracovišť. 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Možnost seznámení se s moderní PC technikou 
a příslušným učebním SW. 

Na realizaci kurzů chci ocenit Možnost získání dovedností, které se následně 
využívaly ve výuce i přípravě na výuku. 



Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

Vzhledem k úrovni pořádaných kurzů nemám 
žádné připomínky. 

 

Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně 
zahrnuto do koncepce rozvoje školy. Učitelé si 
určují vlastní metody výukového využití a 
většina je umí aplikovat v praxi. 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Vzhledem ke krátkému časovému prostoru pro 
plné využití zakoupeného HW i SW můžeme 
hodnotit pouze předběžně: ze získaných 
poznatků u většiny účastníků projektu se dá s 
úspěchem předpokládat trvalé osvojení a 
využívání znalostí techniky i příslušných 
programů.   

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

PC technika je pravidelně využívána, učitelé 
získali praxi při přípravě na výuku pomocí 
dotykových notebooků formou naplánovaných 
školení. Od 2. pololetí 2014/2015 bylo 
zavedenou zkušební vyplňování třídní knihy v 
programu Bakalář. 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Hlavním cílem bylo zavedení dotykových 
notebooků do přípravy na výuku i do samotné 
výuky. Pomocí tohoto moderního a výkonného 
zařízení využívat příslušný výukový SW.  

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Účast v projektu byla důležitou a nedílnou 
součástí naplnění cílů ve výuce a rozvoji 
kompetencí PP. 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

Vyučující předmětu matematika nenašla plné 
využití pro získané dovednosti v práci ve třídě.  

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Žádné vlivy jsem nepozoroval. 

 

  



ZŠ a MŠ Třemešná 

 

Průběh projektu a spolupráce s koordinačním centrem    

Koordinační centrum:   Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

Velikost školy:  do 300 žáků 

Pro práci koordinátora bylo důležité: komunikace se zapojenými učiteli a 

koordinačním centrem 

Díky práci koordinátora jsem se naučil: komunikovat se všemi účastníky 

Na spolupráci s pracovníky centra si cením: vstřícnost 

Pokud bych se měl/a příště zapojit do 
podobného projektu z hlediska práce 
koordinátora/rky navrhuji 

nic 

Z hlediska funkce koordinátora/rky pracovníkům 
koordinačního centra doporučuji 

nic 

 

 

Vzdělávací kurzy v oblasti využití ICT (KA6 – KA8) 

Krátce popište vzdělávací potřeby pracovníků 
Vaší školy v oblasti práce s ICT před zahájením 
projektu 

Pracovníci již měli základní dovednosti v oblasti 
ICT 

Pro podporu efektivnějšího využití ICT ve výuce 
v budoucnu potřebujeme 

Zvýšit stav interaktivních tabulí 

Krátce popište celkový přínos vzdělávacích 
kurzů pro využití ICT ve vaší škole 

Rozšíření znalostí a dovedností při práci s ICT 

Na realizaci kurzů chci ocenit Vstřícnost lektorů 

Při realizaci podobného projektu v budoucnu z 
hlediska průběhu a organizace vzdělávacích 
kurzů doporučuji 

- 

 

 

 

 



Celkové zhodnocení projektu  

Popište stav využití ICT ve vaší škole a 
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
práce s ICT před zahájením projektu 

Nemám k dispozici přístup k profilu škola 21 
Je možno použít odpovědi Mgr. Jany Brodové 

Ze svého pohledu krátce zhodnoťte průběh 
jednotlivých aktivit projektu 

Aktivity projektu byly velmi přínosné pro 
pracovníky školy. 

Popište nynější stav využití ICT ve výuce a 
úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v 
práci s ICT 

Nemám k dispozici přístup k profilu škola 21 
Je možno použít odpovědi Mgr. Jany Brodové 

Popište cíle, které jste si stanovili v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoje pedagogických 
kompetencí , které jste si stanovili na začátku 
realizace projektu.  

Nemám k dispozici přístup k profilu škola 21 
Je možno použít odpovědi Mgr. Jany Brodové 

Zhodnoťte vliv projektu na naplnění cílů v oblasti 
využití ICT ve výuce a rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovníků v práci s ICT, které 
jste si stanovili na začátku realizace projektu  

Nemám k dispozici přístup k profilu škola 21 
Je možno použít odpovědi Mgr. Jany Brodové 

Popište další předem neočekávané důsledky 
projektových aktivit 

- 

Popište další předem očekávané i neočekávané 
vnější vlivy, které pozitivně ovlivnily splnění 
vašich cílů v oblasti práce s ICT a rozvoj 
pedagogických kompetencí 

Zájem pracovníků o školení. 

 


