
 
 

Souhrnné informace o projektu 

 

Identifikace operačního programu 

 
Číslo operačního programu:                              CZ.1.07 

Název operačního programu:                            OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo výzvy:                                                      57 

Název výzvy:                                                    Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti  

                                                                           podpory 1.1 – unit costs_č.57 

Číslo prioritní osy:                                             7.1                                      

Název prioritní osy:                                           Počáteční vzdělávání 

Číslo oblasti podpory:                                        7.1.1. 

Název oblasti podpory:                                      Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Typ projektu:                                                     IP – ostatní 

 

Projekt 

 
Název projektu:                                                 Technické a jazykové dovednosti 

Datum zahájení projektu:                                  1. 9. 2015 

Předpokládané datum ukončení projektu:         31. 12. 2015 

Rozpočet projektu celkem:                               323 464,- 

 

Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích 

jazycích ve školách a školských zařízeních. 

 

Rozpočet projektu  

  
 
Kód Název nákladu Jednotka Počet 

kusů 

Cena kusu Náklad 

celkem 

Procento 

z 

rozpočtu 

01 Klíčové aktivity šablona   323 464,00 100 

01.01 Rozvoj technických dovedností žáků 

na druhém stupni základní školy 

šablona 1 204 112,00 204 112,00 63,1 

01.02 Individualizovaný rozvoj ústních 

komunikačních dovedností učitelů 

v anglickém/německém/francouzském 

jazyce formou blended learningu 

šablona 3 6 544,00 19 632,00 6,07 

01.03 Rozvoj individuálních ústních 

komunikačních dovedností žáků 

v anglickém/německém/francouzském 

jazyce formou blended learningu 

šablona 2 49 860,00 99 720,00 30,83 



 
05 Způsobilé náklady celkem Kč   323 464,00  100 

05.01 Investiční Kč   0,00 0 

05.02 Neinvestiční Kč   323 464,00 100 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled financování 

 
Celkové výdaje projektu:             323 464,00 

Veřejné celkem:                           323 464,00        Procenta veřejná:                                 100,00 

Strukturální fond:                         274 944,40       Procenta strukturální:                            85,00 

Státní rozpočet:                            48 519,60       Procenta SR:                                            15,00 

 

 

 

Cíle realizace klíčové aktivity 01.01 : 

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou 

vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny. 

Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně naší školy. 

 

 

Cíle realizace klíčové aktivity 01.02 : 

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností 

učitelů v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních 

školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning). 

Cílovou skupinou jsou učitelé, kteří na naší škole aktivně vyučují cizí jazyk. 

 

 

Cíle realizace klíčové aktivity 01.03 : 

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností 

žáků v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách 

formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě 

přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – 

čtení - psaní. 

Cílovou skupinou jsou žáci naší školy. 

 

 

 

 

 

 



 
Projektový tým 

 

Projektový manažer:                                Mgr. Helena Šteflová 

 

Účetní projektu:                                       Hana Vejlupková 

 

Členové realizačního týmu:                     Ing. Vladimír Čapoun 

                                                                  Mgr. Hana Čechovská  

                                                                  Mgr. Petr Jandora 

                                                                  Mgr. Pavel Placek 

                                                                  Mgr. Helena Šteflová 

                                                                  Mgr. Kamila Vrátilová 

                                                                  Mgr. Vladimíra Wildová 

                                                                   


