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Datum zahájení projektu: 1. listopadu 2008 (21. listopadu 2008 – podpis smlouvy o 

financování projektu) 

 

Datum ukončení projektu: 31. října 2011 

 

Klíčové aktivity projektu 
 
1. Vytvoření e-learningových kurzů a jejich implementace do výukového procesu. 
2. Vybrané aktivizační metody ve výuce Konverzace v anglickém jazyce. 
3. Vyučovat moderně a ekologicky. 
4. Evaluace jako nástroj pro odstranění vnitřních bariér konkurenceschopnosti školy. 
5. Kariérové poradenství a jeho webová podpora. 
6. Rozvoj podnikatelských schopností a dovedností studentů. 
7. Inovace ŠVP ve výukovém procesu s posílením mezipředmětových vazeb. 
8. Modernizace výuky PEK a TEA. 
9. Zkvalitnění a příprava struktury IT pro využívání e-learningu. 
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Cíle projektu 

Projekt „Moderní, dynamickou a inovativní výukou k vyšší konkurenceschopnosti Obchodní akademie 
Ostrava“ je koncipován tak, aby přispěl k naplnění elementární ideje projektu - posílit 
konkurenceschopnost Obchodní akademie Ostrava na trhu středních odborných ekonomických škol. 
 
 
Přičemž toho bude možné úspěšně dosáhnout pouze při naplnění hned několika dílčích cílů, které 
současně představují základní klíčové aktivity projektu. Projekt se snaží o vytvoření takových 
finančních, technických a časových podmínek, aby bylo možné během realizace projektu posunout 
výuku směrem k novým vzdělávacím standardům, které jsou nyní značně aktuální a především 
potřebné. O co se předložený projekt konkrétně snaží? 
 
1. Vytvořit podmínky pro podporu a rozvoj e-learningové podpory výuky s využitím moderních 
komunikačních systémů. Kromě vylepšeného internetového připojení půjde především o vybudování 
moderní multimediální učebny. 
 
2. Aktivizovat výuku cizích jazyků - konkrétně Konverzace v anglickém jazyce a Anglické obchodní 
korespondence. 
 
3. Vytvořit podmínky pro modernizaci výuky kmenových předmětů Psaní ekonomické korespondence 
a Techniky administrativy. 
 
4. Poskytnout studentům dostupné kariérové poradenství a to i prostřednictvím webového portálu 
na stránkách školy. 
 
5. Podpořit výuku předmětu Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a přispívat k ekologizaci 
školy. 
 
6. Inovovat a postupně implementovat do výuky předměty společného základu studia se zvýšenou 
podporou mezipředmětových vazeb. 
 
7. Zpracovat evaluační plán školy a na základě něj provést evaluaci školy a tím odstranit překážky 
bránící dalšímu rozvoji konkurenceschopných prvků školy. 
 
8. Podporovat a rozvíjet podnikatelské schopnosti a dovednosti studentů vytvořením sbírky řešených 
úloh podnikatelské praxe a vybudováním edukačního webového portálu. 


