
 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Vzděláváním k lepším výsledkům 
 

OPVK 1.5 (Šablony) 
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realizátor: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

stavební, Brno – Bosonohy, Pražská 38b 

celkové náklady:  2 426 245,- Kč 

doba realizace:  1. 9. 2012 až 31. 8. 2014  

 

Z oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání jsou realizovaná 3 

prioritní témata 

III. využití ICT 

V. odborné kompetence 

VI. finanční gramotnost 

 III. Prioritní téma, využití ICT, je naplněno v podobě klíčové aktivity, šablony  

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Celkové náklady na šablonu jsou 2 359 584 Kč 

Výstupem je zpracování 16 šablon pedagogy, obsahujících v každé šabloně 3 

sady – 3 tematické oblasti vzdělávacích materiálů. V každé sadě je vytvořeno 20 

DUM (didaktický učební materiál), který je následně pilotně ověřen v rámci 

běžné výuky a zveřejněn na veřejně přístupném portálu školy. 

 

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které 

využívají digitální technologie. Podporovány jsou aktivity zvyšující názornost, 



dynamiku a interakci mezi pedagogem a žákem, směřující ke zvýšení motivace 

žáků a zlepšení výsledků v teoretické části výuky.   

Pro zkvalitnění vyučovacího procesu jsou zajištěny technické i materiální 

podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce v podobě vybavení 

dvou počítačových učeben PC v celkovém počtu 42 počítačů, včetně 

softwarového vybavení, 2 ks interaktivních tabulí a 2 ks projektorů. Součástí 

vybavení učebny odborných předmětů je instalovaná velkokapacitní tiskárna a 

kopírka. 

V. Prioritní téma, odborné kompetence, je naplněno v podobě šablony  

V/1 Praktické vyučování 

Celkové náklady na šablonu jsou 19 161 Kč 

Výstupem je 10 dnů praktického vyučování pro skupinu 3 žáků studijního oboru 

Uměleckořemeslné zpracování dřeva s jedním instruktorem na pracovišti 

instruktora, v jehož podniku probíhá výuka.  

Cílem aktivity je rozšíření hodin praktického vyučování, snížení počtu žáků ve 

stávajících skupinách, což vede ke zkvalitnění vyučování a vycházet vstříc 

individuálním zájmům, nadání a potřebám žáků. Individualizace výuky 

umožňuje kvalitnější rozvoj klíčových kompetencí vybraných žáků.  Průběh celé 

výuky je monitorován příslušným pedagogem. 

 

VI. Prioritní téma, finanční gramotnost, je naplněno v podobě šablony  

VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky 

směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol 

Celkové náklady na šablonu jsou 47500 Kč 

Výstupem jsou 2 osvědčení o absolvování DVPP (další vzdělávání 

pedagogických pracovníků). 

Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit 

pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na implementaci 

Standardu finanční gramotnosti v ŠVP.  

 

 



 

 

  


