
 
 

 

ICT nás opravdu baví! 

 

Projekt “ICT nás baví”, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0015 se posunul do své další fáze, přichází tedy čas 

na krátké shrnutí doposud realizovaných aktivit.  

Po náročném procesu vyhlašování veřejných zakázek na nákup dotykových zařízení se povedlo 

téměř do všech škol dodat tablety, dotykové notebooky a netbooky. Jen za poslední monitorované 

období (únor - duben) bylo vyhlášeno 22 veřejných zakázek! 

O metodickou podporu využívání ICT pomůcek se starají v jednotlivých krajích ČR Regionální a 

poradenská centra, na kterých působí zkušení pracovníci z oblasti školství. Další možnosti využívání 

pořízeného vybavení dále konzultují odborní ICT pracovníci. Nutno přiznat, že díky realizaci tohoto 

projektu se novým “kouskům” učí také celý realizační a metodický tým a své zkušenosti pravidelně 

sdílí na regionálních setkáních.  

Ačkoliv je množství vzdělávacích aktivit v rámci projektu ohromné, najdou se v projektu také školy, 

které si dobrovolně zvolily proces koučování. Koučování probíhá jak osobně, tak distančně 

prostřednictvím videokonferencí. Do této vzdělávací aktivity se celkem zapojilo 26 vedoucích 

pracovníků z partnerských škol. 

Součástí vzdělávacích aktivit je rovněž mentoring, který je realizován v rámci klíčové aktivity č. 4. Na 

správný průběh mentoringu dohlíží supervizor.  

Aby měli zapojení pedagogové zajištěnu podporu i po skončení realizace projektu, probíhá na 

vybraných partnerských školách také vzdělávací proces Metodik ICT. Výsledkem je akreditovaný kurz 

DVPP a pravidelná školení, ze kterých vyjdou kvalifikovaní odborníci pro oblast využívání ICT na 

školách.  

Významnou částí projektových aktivit jsou vzdělávací akce, které vedou ke zlepšení využívání ICT na 

školách. Zapojení pedagogové postupně procházejí třemi typy kurzů DVPP. Nejdříve se naučili 

využívat stávající vybavení na školách, které častokrát není využíváno správně nebo vůbec. V další 

části se učitelé seznamovali s novými technologiemi, jako jsou tablety nebo dotykové notebooky. 

Poslední aktivita je zaměřena na využívání ICT v jednotlivých předmětech nebo vzdělávacích 

oblastech.  

Celý proces projektových aktivit je pravidelně a průběžně monitorován. Jednotlivé nástroje pak slouží 

k celkovému vyhodnocení přínosu projektu a posunu škol v oblasti využívání aktivit.  

 

 

Za projektový tým příjemce 
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