PROJEKT ESF 0063 - IDENTIFIKACE PROJEKTU
Název projektu:
Zvýšení konkurenceschopnosti středních škol v regionech Moravskoslezsko a Zlínsko
formou implementace moderních, invenčních a interaktivních metod výuky
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/14.0063
Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum zahájení projektu: 1. října 2010 (8. září 2010 – podpis smlouvy o financování projektu)
Datum ukončení projektu: 30. září 2013

Realizovaný projekt byl připraven díky finanční podpoře Nadace OKD. Nadace OKD v rámci
programu Pro Evropu podpořila grant Příprava projektů Evropského sociálního fondu na
OA Ostrava směrem k vyšší konkurenceschopnosti (9410141), díky kterému se podařilo
projektovou žádost připravit a předat k hodnocení.

PROJEKT ESF 0063 - CÍLE PROJEKTU
Projekt je navržen tak, aby implementací moderních, invenčních a interaktivních metod
výuky přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti středních škol v regionech Moravskoslezsko
a Zlínsko. K úspěšnému dosažení tohoto vytyčeného cíle přispěje šest klíčových aktivit.
Projekt vytváří takové finanční, technické a časové podmínky, aby bylo možné během jeho
řešení posunout výuku směrem k novým vzdělávacím standardům, které jsou nositeli vysoké
přidané hodnoty.
Projekt zahrnuje tyto klíčové aktivity:
1. Centrum pro environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj: zde bude zahrnuto téma
zdravého životního stylu, vybudování multimediální učebny, semináře a 5 celodenních
workshopů pro žáky i pedagogy (podpořeno bude 150 žáků a 90 pedagogů).
2. Posílení klíčových kompetencí žáků rozvojem funkční gramotnosti čtenářské, matematické
a finanční: tato aktivita podporuje 300 žáků.
3. Veletrh fiktivních firem jako spojnice mezi teorií a praxí: chceme podpořit fungování fiktivní
firmy, spolupráci s partnerskou školou a navázat spolupráci s dalšími školami; výlučně pro
cílovou skupinu 50 žáků.
4. Tvorba výukových materiálů na interaktivní tabuli: cílem je inovace výukového procesu
pomocí proškolení pedagogů a vytvoření 25 výukových hodin na interaktivní tabuli; podpořeno
bude 300 žáků a 21 pedagogů.

5. Projektové dny OA Ostrava: rozvíjení průřezových kompetencí 48 žáků prostřednictvím
vybraných témat prezentovaných ve dvou projektových dnech s využitím vytvořené metodické
příručky.
6. Implementace odborného jazyka do výuky cizích jazyků tvorbou výukových objektů
(pracovních listů): vytvoření 250 výukových objektů v jazyce anglickém, německém,
francouzském, španělském a ruském; podpořeno bude 300 žáků.

REALIZAČNÍ TÝM
Řídící výbor projektu:
Ing. Jan Nevima, Ph.D.: manažer a odborný garant projektu
Ing. Mgr. Radmila Kosturová: věcný manažer
Ing. Radka Niessnerová: finanční manažer
Ing. Magda Březná: metodik projektu
Administrativa projektu:
Ing. Kateřina Kasparová: obchodně-ekonomická agenda projektu a publicita
Ing. Martin Glac: ICT technik
Jana Richterová: personalista projektu
Lucie Klemensová: odborný administrativní asistent
Lenka Michalíková: pomocné a organizační práce
Realizace klíčových aktivit:
Mgr. Bc. Alena Koubková – garant aktivity č. 01: Centrum EVVO a UR
Mgr. Jitka Šeděnková – pracovník centra EVVO a UR
Ing. Eva Kazdová – garant aktivity č. 02 a finanční gramotnosti
Mgr. Eva Mikulíková – garant čtenářské gramotnosti
Mgr. Kateřina Csölleová – pracovník čtenářské gramotnosti
Mgr. Svatava Staříková – garant matematické gramotnosti
Mgr. Aleš Kubíček (OA VM) – pracovník matematické gramotnosti
Ing. Irena Bláhová – garant aktivity č. 03: Veletrh FIF jako spojnice mezi teorií a praxí
Ing. Jana Prokopová – pracovník FIF
Bc. Petr Mik – garant aktivity č. 04: Tvorba výukových materiálů na interaktivní tabuli
Mgr. Viktor Csölle – garant aktivity č. 05: Projektové dny OA Ostrava
Mgr. Táňa Waliszewská – garant aktivity č. 06: Implementace odborného jazyka do výuky
cizích jazyků tvorbou výukových objektů
Ing. Petra Nováková – AJ 1 OA
Mgr. Andrea Ježková – AJ 1 VM
Mgr. Tomáš Kolařík – AJ 2
Mgr. Soňa Balušková – NJ 1
Mgr. Bc. Alena Koubková – NJ 2
Mgr. Kateřina Csölleová – FR 2
Mgr. Radka Šťastná – ŠP 2
PeadDr. Karla Vlhová, MSc – RJ 2

KLÍČOVÉ AKTIVITY
Klíčové aktivity projektu:
1. Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti UR a EVVO - "Centrum pro
environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj"
2. Implementace nových kurikulárních reforem do praxe jednotlivých škol - "Posílení
klíčových kompetencí žáků rozvojem funkční gramotnosti čtenářské, matematické a
finanční"

3. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností s důrazem na
mezipředmětové vztahy - "Veletrh fiktivních firem jako spojnice mezi teorií a praxí"
4. Implementace nových kurikulárních reforem do praxe jednotlivých škol -"Tvorba
výukových materiálů na interaktivní tabuli"
5. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností s důrazem na
mezipředmětové vztahy - "Projektové dny OA Ostrava"
6. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností zvyšující kvalitu
výuky cizích jazyků - "Implementace odborného jazyka do výuky cizích jazyků tvorbou
výukových objektů"

PARTNEŘI PROJEKTU
Partner:
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
Masarykova 101
757 01 Valašské Meziříčí
www.oavm.cz
Popis zapojení partnera projektu:
Partner OA Valašské Meziříčí je v projektu zapojen především proto, že dosud nebyla možnost
připravit projekt, který by svými klíčovými aktivitami umožňoval znalostní transfer a především
žádoucí spolupráci mezi školami v odlišných regionech a přitom mohl mít nadregionální
význam v podobě svých výstupů a výsledků. Základním motivem pro zapojení partnerské školy
bylo podpořit postupně se rozvíjející spolupráci souborem hned několika klíčových aktivit.
Přínosné na této partnerské spolupráci je možnost zapojit pedagogy a žáky z obou škol do
realizace klíčových aktivit. Specifikum realizovaných aktivit je natolik odlišné, že by nebylo
možné a především vhodné partnerství v tomto projektu podpořit a řešit stěžejní aktivity pouze
formou dodávky externích služeb. Realizace spolupráce je založena na zapojení členů
řešitelského kolektivu z obou zúčastněných škol s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na
trhu středních odborných škol. Obě školy vytváří určitou spojnici znalostí, schopností a
dovedností založenou na interdisciplinárním přístupu, které řeší jednotlivé klíčové aktivity. To
vytváří adekvátní prostředí nejen pro konkurenční posun zapojených škol, ale také pro aktéry
místních iniciativ, kteří jsou nedílnou součástí vnějšího prostředí obou škol. Vytvořením
partnerství dojde ke snadnějšímu dosažení deklarovaných cílů projektu, ale také lepšímu
postavení škol ve svých kmenových regionech. Partnerství není tedy vytvářeno uměle, ale s
jasně definovanými cíli.

KONFERENCE - MANAGEMENT VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ
ROZVOJ
Dne 12. 1. 2012 se konal na Obchodní akademii Ostrava a Vyšší škole sociální seminář
s názvem „Management vzdělávání pro udržitelný rozvoj pod záštitou prvního náměstka
hejtmana Miroslava Nováka. Semináře se zúčastnilo 39 účastníků ze škol
Moravskoslezského
kraje.
Po oficiálním zahájení semináře vystoupila ředitelka Střední školy hotelové, obchodní a
polygrafické Ing. Wanda Palowská, která velmi originálně a kreativně představila práci a
projekty své školy. Následovalo vystoupení Mgr. Jany Vlčkové ze Střední průmyslové školy
chemické akademika Heyrovského a gymnázia, které všechny seznámila s projektem
Tajemství lesa odhaleno, a seminářem pro koordinátory EVVO v Lesní škole. Mgr. Martin
Duda představil velmi poutavě nové učební pomůcky k učebnici Ekologický přírodopis.
Následovalo vystoupení zástupců Moravskoslezského kraje, kteří se však bohužel z důvodu
velké zaneprázdněnosti z větší části nedostavili. Zastoupila je Mgr. Jana Harmanová, která
ve svém téměř hodinovém vystoupení hovořila o rozvoji EVVO na školách, oceňování žáků
MSK, chybách při vyučování projektu i o dotačním programu Prevence sociálně patologických

jevů. Dopolední část semináře završil pan Vladimír Baginský, který velmi podrobně účastníky
informoval o možnostech úspor elektrické energie v domácnostech i na školách. Čas po
obědové přestávce patřil předsedkyni Klubu ekologické výchovy paní Doc. PaeDr.
RNDr.Miladě Švecové, Csc a RNDr. Kamile Sasíkové PhD., které mluvily o nových trendech
v propagaci škol a evaluaci výchovy k udržitelnému rozvoji v podmínkách škol.
Videonsestřih z konference

