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CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je zvýšení kompetencí pedagogických 

pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a 

komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností školy. 

Záměrem projektu je proškolit více než 500 pedagogických pracovníků z 30 

základních a 7 středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a 

Královehradeckém kraji v oblasti využívání moderních technologií ve výuce.



CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

• Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol

• Vedoucí pracovníci základních a středních škol



PŘÍJEMCE A PARTNEŘI PROJEKTU

• příjemce: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

• 37 partnerů

• ITveSkole, o.p.s. + 30 základních škol a 7 středních škol (včetně příjemce)



1 ITveSkole.cz, o.p.s.

2 Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace

3 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

4 Základní škola, U Studny

5 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace

6 Základní škola Havířov-Podlesí K.Světlé 1/137 okres Karviná

7 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace

8 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace

9 Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace

10 Základní škola Vratimov, Masarykovo nám. 192

11 GALILEO SCHOOL - bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o.

12 Základní škola a mateřská škola Šilheřovice

13 Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace

14 Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace

15 Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace

16 Základní škola Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace

17 Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

18 ZŠ Sedmikráska, o.p.s.

19 Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace

20 Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace

Partneři projektu



21 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.

22 Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Zwirki i Wigury Těrlicko, přísp. organizace

23 Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace

24 Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum Hranice

25 Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace

26 Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín

27 Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, p.o.

28 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

29 Základní škola a Mateřská škola Hostašovice, příspěvková organizace

30 Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace

31 Základní škola Dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín

32 Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.

33 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. 

34 RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o.

35 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o.

36 Obchodní akademie Karviná, s.r.o.

37 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

Partneři projektu



Termín realizace projektu:

1. 9. 2014 – 31. 7. 2015  → 11 měsíců

→ posun termínu zahájení realizace – datum podpisu Prohlášení příjemce dotace

(předpoklad říjen 2014)

Rozpočet projektu:

26 789 301,22 Kč



PARTNEŘI S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM

Činnosti partnerů jsou zejména tyto:

• Účast na klíčových aktivitách projektu

• Evaluace projektových aktivit

• Nákup vybavení ICT technikou

• Zřízení pozice Odborného koordinátora



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

KA 1 - Podpora vedení ZŠ a SŠ ve využívání digitálních technologií pro 

integraci ICT do života školy

1. Školení ředitelů v oblasti zadávání veřejných zakázek 

• Rozsah: 6 hodin

• Termín: září/říjen 2014

• Místo: SOU DAKOL Petrovice u Karviné



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

KA 1 - Podpora vedení ZŠ a SŠ ve využívání digitálních technologií pro 

integraci ICT do života školy

2. školení „Jak plánovat rozvoj ICT na naší škole“

Rozsah: 6 hodin

Termín: listopad 2014

Místo: SOU DAKOL Petrovice u Karviné/Orlová/Havířov, SSOŠ Hranice

3. Praktický workshop pro podporu sdílení zkušeností mezi vedoucími pracovníky škol 

Rozsah: 4 hodiny

Termín: listopad 2014

Místo: SOU DAKOL Petrovice u Karviné/Orlová/Havířov, SSOŠ Hranice



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

• KA2 - Mentoring a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v oblasti 

využití ICT ve výuce

- metodická a technická podpora při  využití a integraci ICT do výuky a v  

konkrétních předmětech

- průběžně po celou dobu projektu



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

• KA 3 – Podpora metodiků ICT na ZŠ a SŠ

1. Seminář „Administrátor počítačových sítí“ – 80 hodin

Rozsah: 80 hodin (10 x 8 hodin)

Termín: říjen 2014 – únor 2015

Místo: SOU DAKOL Petrovice u Karviné, SSOŠ Hranice

- nepovinná aktivita, jen pro školy, které mají zájem proškolit metodika ICT



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

• KA 4 - Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky –

„CO UŽ MÁME“

1. Seminář „Tajemství správných prezentací“

Rozsah: 6 hodin

Termín: listopad 2014 – únor 2015

Místo: na jednotlivých školách (v případě malé školy na blízké škole)



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

• KA 5 - Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky –

„CO CHCEME“

1. Seminář „Dotykové technologie a interaktivní metody vzdělávání“ 

Rozsah: 6 hodin

Termín: prosinec 2014 – březen 2015

Místo: na jednotlivých školách (v případě malé školy na blízké škole)



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

• KA 6 - Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – „OBOROVÉ 

DIDAKTIKY“

Vzdělávací program „Možnosti využití dotykových technologií ve výuce“

1. seminář – Aplikace pro daný operační systém (kde hledat, jak používat, licence) – 4 hodiny

2. seminář – Moderní formy výuky s využitím dotykových technologií – 4 hodiny

3. seminář – Metodika zapojení dotykových technologií do vyučování a tvorby didaktických materiálů – 4 hodiny

4. seminář – Použití ICT ve vyučovací hodině, podpora výuky, moderní trendy ve využití ICT – 4 hodiny

Webinář – Ochrana duševního vlastnictví, autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů, zpětná 

vazba, diskuse, předávání zkušeností – 1 hodina

Rozsah: 17 hodin

Termín: únor 2015 – červen 2015

Místo: na jednotlivých školách (v případě malé školy na blízké škole)



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

• KA 7 – Evaluace projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerů

- průběžně po celou dobu projektu

- výstup – Evaluační zpráva – analýza počátečního stavu a vyhodnocení přínosu, 

dopadu a efektu vzdělávacích aktivit

- zodpovědný odborný koordinátor



PŘÍNOS ŠKOLÁM

• proškolení pedagogové na školách v oblasti ICT, především v oblasti 

moderních dotykových technologií

• metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou 

dobu realizace projektu

• získání moderního dotykového zařízení - tablety nebo dotykové notebooky 



INFORMACE O PROJEKTU

Ing. Jaroslava Pašíková

pasikova.jaroslava@dakol-karvina.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


