Příloha č. 1
k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve
vzdělávání

Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních
vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit
metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených
do inovace ŠVP
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Podpora inovace a implementace ŠVP na školách.
• Spolupráce škol v oblasti inovace, implementace a evaluace ŠVP, včetně
zahraniční spolupráce, včetně spolupráce mezi školami obdobného zaměření
a spolupráce mezi ZŠ a SŠ.
• Inovace a implementace ŠVP s ohledem na požadavky trhu práce, resp.
rozvoj klíčových kompetencí žáků za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti na
trhu práce.
• Spolupráce se sociálními partnery, včetně zaměstnavatelů, oblasti inovace a
implementace ŠVP.
• Podpora aktivit metodických týmů školy při inovaci, implementaci a evaluaci
ŠVP.
• Zvýšení informovanosti v oblasti inovace a implementace ŠVP.
• Prohlubování mezipředmětových vazeb v rámci inovace a implementace ŠVP.
• Inovace a implementace nových vzdělávacích programů využívajících nové
výukové metody.
• Aktivity podporující týmovou práci při inovaci a implementaci ŠVP.
• Podpora diseminace dobrých zkušeností v oblasti inovace, implementace a
evaluace ŠVP.
• Podpora aktivit přispívajících k implementaci problematiky přípravy žáků na trh
práce do ŠVP.

Podporovaná aktivita: Implementace nových kurikulárních dokumentů do
praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy
zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Podpora zavádění jednotlivých prvků kurikulární reformy do praxe.
• Vytváření podmínek pro implementaci kurikulárních dokumentů, resp.
kurikulární reformy na školách a školských zařízeních.
• Spolupráce škol a školských zařízení v oblasti implementace kurikulární
reformy, včetně zahraniční spolupráce.
• Spolupráce škol se zaměstnavateli a sociálními partnery v oblasti
implementace kurikulární reformy, využití jejich poznatků zaměstnavatelů a
dalších sociálních partnerů.
• Podpora implementace kurikulární reformy prostřednictvím zlepšení
komunikace školy s rodiči a veřejností, např. komunikace školy a rodičů
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(veřejnosti) prostřednictvím ICT, posílení informovanosti o implementaci
kurikulární reformy a s tím související osvětová činnost.
Analýza dosavadního stavu implementace kurikulární reformy na úrovni školy,
školského zařízení.

Podporovaná aktivita: Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a
výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů
s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových
kompetencí
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Zavádění nových vyučovacích metod a organizačních forem zaměřených na
podporu rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností žáků, týmové
spolupráce, rozvoj osobnosti žáka, schopnosti formulace vlastního názoru,
schopnosti rozhodování, včetně rozvoje schopnosti analýzy a užití informací,
metod vedoucích ke kritickému myšlení žáka, atd.
• Rozvoj spolupráce škol se zaměstnavateli při zavádění progresivních
výukových metod a organizace výuky.
• Podpora aktivit zaměřených na rozvoj mezipředmětových vazeb, včetně
prohloubení vazeb mezi všeobecně vzdělávacími a odbornými předměty a
odbornými předměty navzájem.
• Tvorba a inovace učebních pomůcek pro žáky za účelem rozvoje klíčových
kompetencí.
• Podpora zavádění a využití metod aktivního učení a realizace průřezových
témat ve výuce (osobnostní a sociální výchova, EVVO, ICT, projektové řízení
apod.).
• Zavádění výukových metod podporujících uplatnitelnost absolventů škol na
trhu práce.
• Podpora žákovských projektů s tématy využívajícími mezipředmětové vztahy.
• Zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových
činností využívajících ICT.
• Zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových
činností v odborných předmětech.
• Spolupráce škol v oblasti zavádění nových výukových metod, organizačních
forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s
důrazem na mezipředmětové vazby.
• Zavádění nových metod, organizačních forem a výukových činností praktické
výuky.
• Podpora aktivit a inovativních metod souvisejících s rozvojem klíčových
kompetencí ve výuce.
• Aplikace nových postupů při přípravě a organizaci výuky.
• Podpora vytváření multimediálních vzdělávacích programů souvisejících
s inovací vzdělávacích metod, podpora zavádění výukových programů a
e-learningových portálů pro dálkové a další formy vzdělávání.
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Zavádění nových volitelných předmětů umožňujících větší specializaci žáků
všeobecných gymnázií s ohledem k jejich budoucí volbě vysoké školy a
povolání.
Podpora aktivního přístupu pedagogů k tvorbě a implementaci nových
výukových programů a jejich ověření v praxi.
Podpora individualizace výuky.

Podporovaná aktivita: Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a
výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně
e-learningu)
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Podpora využívání ICT pro výuku cizích jazyků, včetně e-learningu, využívání
metod interaktivní výuky cizích jazyků.
• Tvorba nových výukových materiálů v e-learningové podobě pro odborné
předměty s vazbou na zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce.
• Spolupráce škol se školami v zahraničí v oblasti zavádění vyučovacích metod,
organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích
jazyků, např. rozvoj komunikace prostřednictvím ICT, výměna zkušeností
apod.
• Využití e-learningu jako nástroje domácí přípravy žáků do výuky cizích jazyků.
• Podpora zavádění vyučovacích metod zaměřených na praktickou výuku cizího
jazyka.
• Rozvoj a zavádění standardizovaného hodnocení cizích jazyků.
• Podpora tvorby bilingválních výukových materiálů odborných předmětů.
• Podpora zavádění aktivizačních metod výuky v cizích jazycích.
• Zavádění moderního jazykového výukového softwaru do standardního
výchovně vzdělávacího procesu v počátečním vzdělávání.
• Tvorba lekcí jazykové přípravy v profilujících oblastech budoucího uplatnění
žáků.
• Analýza metod, organizačních forem a výukových činností využívaných pro
výuku cizích jazyků na škole.
• Podpora aktivit metodických týmů pro oblast výuky cizích jazyků.
Podporovaná aktivita: Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Podpora výuky jazyků s ohledem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a
zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
• Tvorba specializovaných výukových programů (modulů) pro výuku cizích
jazyků v rámci odborných předmětů.
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Tvorba a implementace modulového víceúrovňového vzdělávání v cizích
jazycích.
Využití mezipředmětových vazeb při výuce cizích jazyků, výuka odborných i
všeobecných předmětů prostřednictvím cizích jazyků.
Podpora aktivit vedoucích k rozšíření možnosti praktického využívání cizího
jazyka žáky a pedagogickými pracovníky škol, včetně spolupráce škol a
školských zařízení se zahraničními školami za účelem praktického využívání
cizího jazyka.
Podpora tvorby bilingválních výukových materiálů odborných a všeobecně
vzdělávacích předmětů.
Aktivity zvyšující motivaci žáků ke studiu cizích jazyků.
Podpora tvorby vlastních studijních materiálů pro výuku cizích jazyků.
Využívání ICT ve výuce cizích jazyků.
Podpora výuky cizích jazyků dle požadavků zaměstnavatelů v regionu.
Spolupráce škol při rozvoji výuky cizích jazyků.
Rozvoj výuky cizích jazyků pro účely přípravy žáků na absolvování
mezinárodních zkoušek, certifikátů apod.

Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně
kvalifikovaných učitelů cizích jazyků
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Dlouhodobé hostování kvalifikovaných učitelů cizích jazyků, zejména pak
rodilých mluvčích a dlouhodobé hostovaní učitelů cizích jazyků požadovaných
na trhu práce.
• Podpora vyhledávání a přípravy zahraničních lektorů pro výuku cizích jazyků.
• Spolupráce škol se sociálními partnery při vytváření podmínek pro dlouhodobé
hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
Podporovaná aktivita: Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky
i učitele, a to i mimo vyučování
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Podpora využívání ICT mimo vyučování vedoucí ke zlepšení uplatnitelnosti
absolventů škol na trhu práce.
• Rozvoj projektové výuky prostřednictví ICT.
• Rozvoj internetových prezentací a portálů škol a školských zařízení a intranetu
jako komunikačního prostředku mezi školou, pedagogy, žáky a rodiči a jako
nástroje pro rozvoj (tvorbu a aplikaci) e-learningových aplikací, tvorba a
zavádění nových školních informačních systémů.
• Vytváření podmínek k přípravě žáků a pracovníků škol a školských zařízení k
získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL.
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Zvyšování dostupnosti výukových podkladů pro žáky a pedagogické
pracovníky prostřednictvím ICT.
Rozvoj spolupráce mezi školami a školskými zařízeními v oblasti využívání
ICT.
Vytvoření podmínek pro využití ICT k rozvoji klíčových kompetencí zvyšujících
uplatnitelnost absolventů na trhu práce, především pak v oblasti technického
vzdělávání.
Implementace ICT do volnočasových aktivit žáků ZŠ a SŠ.
Moderní informační centrum – základ kvalitní přípravy na výuku.
Popularizace ICT u žáků jako informačního prostředku rozvíjející klíčové
kompetence.

Podporovaná aktivita: Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných
předmětech
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Tvorba a zavádění výukových programů podporujících využívání ICT ve
všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
• Vytvoření podmínek pro vzdělávání prostřednictvím ICT, především
dostupnými zdroji informací jako jsou multimediální výukové programy,
encyklopedie, interaktivní kurzy a testy apod.
• Aktivity podporující efektivnější využití ICT v rámci výuky.
• Rozvoj prezentačních dovedností prostřednictvím ICT ve všeobecně
vzdělávacích a odborných předmětech včetně vytváření podmínek pro rozvoj
těchto dovedností.
• Tvorba metodických příruček pro efektivní využití ICT ve výuce všeobecně
vzdělávacích a odborných předmětech.
• Podpora rozvoje interaktivní výuky všeobecně vzdělávacích a odborných
předmětů a komunikace mezi pedagogem a žákem, např. prostřednictvím
zvýšení využití interaktivních tabulí ve výuce s příslušným programovým
vybavením atd.
• Využití odborných grafických a jazykových programů ve výuce.
• Tvorba multimediálních výukových programů, podpora převodu klasických
didaktických pomůcek do multimediální podoby, digitalizace výukových
materiálů.
• Aktivity podporující využívání ICT ve výuce v technických a přírodovědných
předmětech.
• Implementace výukových software v odborných předmětech do výuky s cílem
zabezpečit flexibilní reakci na potřeby trhu práce.
• Příprava nových modulových výukových programů a souvisejících materiálů.
• Projekty zaměřené na aplikaci moderního didaktického software a moderních
technologií do výuky jednotlivých předmětů, pořizování pomůcek, metodických
materiálů, vytváření vlastních aplikací apod.
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Využívání e-learningu pro výuku všeobecně vzdělávacích a odborných
předmětů.
Implementace využití ICT do ŠVP.
Analýza stávajících výukových metod a zpracování koncepce využití ICT ve
výuce.

Podporovaná aktivita: Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a
výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi
školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Rozvoj partnerství, síťování (včetně zahraniční spolupráce) mezi školami
(školskými zařízeními) stejného (obdobného) typu nebo oborového zaměření,
mezi školami z různých stupňů vzdělávací soustavy za účelem výměny
zkušeností v oblasti vzdělávání.
• Vytvoření podmínek pro rozvoj partnerství a síťování na národní i mezinárodní
úrovni mezi školami, školskými zařízeními a dalšími institucemi v oblasti
vzdělávání, jako doplňkovou aktivitu v rámci projektu lze podpořit i výměnné
pobyty žáků škol a školských zařízení v rámci ČR i zahraničí, včetně vytvoření
podmínek pro tyto výměny a Výměnné pobyty pedagogických pracovníků
v rámci ČR i zahraničí, včetně vytvoření podmínek pro tyto výměny.
• Podpora aktivit vedoucích k zintenzivnění spolupráce mezi školami (školskými
zařízeními) a vysokými školami v rámci ČR i zahraničí (pozn. studenty VŠ
nelze zahrnovat mezi podporovatelnou cílovou skupinu).
• Rozvoj partnerství za účelem společného zavádění a ověřování nových
vzdělávacích předmětů, nových výukových metod a forem pedagogické práce.
• Rozvoj partnerství a síťování škol a školských zařízení v oblasti praktické
výuky žáků za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, zejména pak
na regionální úrovni.
• Podpora přímé komunikace žáků a pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení, především prostřednictvím ICT, např. v oblasti inovace
ŠVP.
• Pořádání pravidelných setkání pedagogických pracovníků zaměřených na
výměnu zkušeností.
• Podpora pravidelného setkávání vedoucích pracovníků škol a školských
zařízení Olomouckého kraje.
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Podporovaná aktivita: Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na
regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností
uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u
zaměstnavatelů)
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Spolupráce škol s aktéry regionálního trhu práce za účelem posílení zájmu o
technické vzdělávání.
• Posílení spolupráce škol se zaměstnavateli v oblasti výkonu odborného
výcviku, resp. praktické výuky.
• Aktivity přispívající k většímu zapojení zaměstnavatelů do vzdělávacího
procesu, především zainteresování zaměstnavatelů na tvorbě výukových
programů a možnost ovlivňování vzdělávacího procesu, účast zástupců
zaměstnavatelů ve vzdělávacím procesu – předávání znalostí a dovedností z
praxe, exkurze u zaměstnavatelů.
• Podpora stáží žáků a pedagogických pracovní u zaměstnavatelů.
• Aktivity podporující motivaci institucí počátečního vzdělávání ke spolupráci s
aktéry regionálního trhu práce.
• Spolupráce zaměřená na zpřístupnění nejnovějších poznatků praxe v rámci
vzdělávání.
• Systematizace spolupráce škol a školských zařízení se zaměstnavateli, včetně
tvorby databáze zaměstnavatelů ochotných spolupracovat.
• Analýza trendů trhu práce, průzkum trhu s cílem zjištění nedostatkových
profesí a hodnocení uplatnitelnosti žáků školy na trhu práce s cílem
implementace výsledků za účelem zkvalitnění vzdělávacího procesu.
• Spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti rozvoje motivace žáků o získávání
praktických zkušeností s trhem práce v rámci vzdělávacího procesu, např.
rozvoj stipendijních programů pro žáky účastnící se odborného výcviku, resp.
praktické výuky.
• Podpora pořádání veletrhů pracovních příležitostí pro žáky SŠ.
Podporovaná aktivita: Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a
regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních
forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje)
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Podpora dlouhodobých i krátkodobých stáží žáků v institucích státní správy a
samosprávy.
• Podpora komunitního pojetí vzdělávání (zejména na venkově), škola jako
středisko obce.
• Spolupráce škol a školských zařízení se samosprávou na regionálních akcích
(kulturních či sportovních) prostřednictvím zapojení žáků a pedagogických
pracovníků.
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Zainteresování státní správy a samosprávy do vzdělávacího procesu –
inovace ŠVP, účast zástupců státní správy a samosprávy na vzdělávání žáků
apod.
Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému při zvyšování
znalostí a dovedností žáků a pedagogických pracovníků.
Rozvoj spolupráce škol a školských zařízení s úřady práce (za účasti
zaměstnavatelů) v otázce přípravy žáka na vstup na trh práce.
Podpora spolupráce škol a hospodářských komor.
Spolupráce v oblasti informovanosti o možnostech studia na SŠ pro žáky ZŠ.

Podporovaná aktivita: Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně
vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem
ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a
rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Rozvoj kariérového poradenství na školách v kontextu trendů trhu práce a
požadavků zaměstnavatelů.
• Podpora informačních aktivit, které budou směřovat k rodičům a žákům ZŠ,
vedoucích k zatraktivnění oborů vzdělávání požadovaných na trhu práce,
např. technických oborů.
• Podpora rozvoje činnosti školních psychologů, resp. specializovaných
pedagogů, zaměřených na poradenství v oblasti trhu práce.
• Rozvoj spolupráce výchovného poradce s žáky, učiteli a rodiči, zvýšení
informovanosti o činnosti výchovného poradce.
• Implementace problematiky kariérového poradenství do ŠVP.
• Vytvoření podmínek pro nové formy, metody a obsah poradenské činnosti na
školách.
• Aktivity podporující systematizaci v rozvoji kariérového poradenství na škole,
např. vznik informačního centra kariérového poradenství pro žáky a rodiče.
• Rozvoj kariérového poradenství ve školách a DDM a SVČ s informačními
centry.
• Tvorba volitelného předmětu zaměřeného na kariérové poradenství a jeho za
vedení do výuky SŠ (ZŠ).
• Podpora spolupráce s odbornými institucemi v oblasti kariérového
poradenství.
• Projekty zaměřené na vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo
předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační
činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další
vzdělávací cesty.
• Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o profesích žádaných na trhu
práce, podpora rozvoje analýz a prognóz trhu práce.
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Podpora vzdělávání výchovných poradců zaměřená na oblast informací o trhu
práce, rozvoj spolupráce výchovných poradců s aktéry na trhu práce a tvorba
(inovace) a implementace koncepce práce výchovného poradce.

Podporovaná aktivita: Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních
nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality
vzdělávání
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Podpora využití a implementace praxí ověřených evaluačních nástrojů na
školách a školských zařízeních.
• Systém hodnocení uplatnitelnosti budoucích absolventů (střední) školy na trhu
práce, vytvoření systému reflexe zpětné vazby od aktérů trhu práce.
• Tvorba a implementace nových evaluačních nástrojů pro hodnocení žáka,
včetně hodnocení rozvoje klíčových kompetencí.
• Vytváření podmínek pro využití ICT v oblasti evaluace žáků školy.
• Podpora aktivit přispívajících k zainteresování rodičů do hodnocení žáka.
• Podpora organizování vědomostních soutěží.
• Tvorba vlastních testovacích materiálů a programů pro zjišťování kvality
zvolených výukových metod (autoevaluační nástroje).
• Podpora spolupráce škol a školských zařízení v oblasti diseminace dobrých
zkušeností se školním evaluačním systémem.
• Podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy a využití
evaluačních nástrojů.
Podporovaná aktivita: Podpora informačních center ve školách, včetně
marketingové podpory
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Podpora rozvoje školy jako informačního centra s ohledem na zvyšování
uplatnitelnosti žáků na trhu práce.
• Rozvoj školy jako informačního centra prostřednictvím ICT (internetové
informační centrum apod.), rozvoj publikační činnosti v oblasti informací pro
žáky.
• Podpora možností využití školních knihoven jako informačních center pro
žáky, zejména pak s ohledem na možnosti získávání informací souvisejících
s trhem práce.
• Trvalé vytváření optimálních podmínek pro práci určených členů informační
skupiny z řad profesorů pro trvalou komunikaci s výchovnými poradci na ZŠ
v rámci spádové oblasti.
• Rozvoj informačních center ve školských zařízeních (DDM a SVČ).
• Zřízení informačního centra ve škole s důrazem na informace související
s udržitelným rozvojem a rozvojem venkova.
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Podporovaná aktivita: Rozvoj podnikatelských
dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ)

znalostí,

schopností

a

V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků a jejich
implementace do ŠVP.
• Spolupráce škol a školských zařízení s aktéry trhu práce v oblasti rozvoje
přístupu k podnikatelství u žáků škol a školských zařízení.
• Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností prostřednictvím
podpory rozvoje fiktivních firem, aktivity podporující simulaci prostředí
skutečné firmy a zapojení žáků školy.
• Podpora vzdělávání v oblasti podnikatelství s ohledem na regionální trh práce,
resp. potřeby regionální ekonomiky.
• Podpora aktivit zpřístupňujících žákům praktické zkušenosti z podnikatelského
prostředí, např. v rámci odborného výcviku (praktické výuky), besedy a
přednášky s (mladými) podnikateli z regionu, spolupráce se zaměstnavateli
v oblasti stáží žáků apod.
• Tvorba vzdělávacích modulů zaměřených na rozvoj podnikatelských znalostí,
schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (např. ve spolupráci s
hospodářskými komorami či úřady práce), osvojení si základních návyků a
získání kompetencí v oblasti podnikatelství.
• Tvorba a inovace výukových metod za účelem získání podnikatelských
znalostí, schopností a dovedností.
• Pořádání žákovských workshopů zaměřených na orientaci v problematice
podnikání.
Podporovaná aktivita: Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve
vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně
realizace praktických (environmentálních programů)
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný
rozvoj s důrazem na environmentální oblast.
• Rozvoj vzdělávacích programů podporujících rozvoj znalostí, schopností a
dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj, resp. EVVO na SVČ.
• Podpora realizace školních (celoročních, dlouhodobých) projektů EVVO (jako
doplňkovou činnost lze podpořit realizaci jednodenních nebo vícedenních
pobytů ve střediscích ekologické výchovy nebo v jiných vhodných objektech).
• Rozvoj EVVO prostřednictvím realizace praktické výuky, např. výuka ve
školních zahradách apod.
• Spolupráce škol a školských zařízení a dalších institucí se státní správou a
samosprávou v oblasti rozvoje znalostí, schopností a dovedností žáků ve
vzdělávání pro udržitelný rozvoj, resp. EVVO.
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Tvorba a implementace vzdělávacích programů rozvíjejících informovanost
žáků (znalosti, schopnosti a dovednosti) o problematice udržitelného rozvoje,
resp. EVVO.
Podpora rozvoje environmentálního poradenství na školách a školských
zařízeních.
Zvýšení nabídky dostupných volnočasových aktivit zaměřených na vytváření
vztahu k životnímu prostředí, resp. udržitelnému rozvoji.
Spolupráce škol a školských zařízení se středisky ekologické výchovy v oblasti
EVVO.
Rozvoj koncepce udržitelného rozvoje, resp. environmentálního chování školy,
školského zařízení, tvorba a implementace školního plánu EVVO.
Implementace moderních výukových metod v oblasti rozvoje znalostí,
schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj, resp.
EVVO.
Analýza stavu rozvoje udržitelného rozvoje (EVVO) na škole, školském
zařízení.
Implementace principů udržitelného rozvoje, resp. EVVO do inovace ŠVP
v rámci kurikulární reformy.
Spolupráce (včetně zahraniční) škol a školských zařízení v oblasti
udržitelného rozvoje, resp. EVVO.
Aktivity přispívající k propojení teorie a praxe v oblasti vzdělávání pro
udržitelný rozvoj, resp. EVVO.

Podporovaná aktivita: Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů,
včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Aktivity podporující motivaci žáků ke vzdělávání v technických oborech, využití
spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli a veřejnou správou v oblasti motivace
žáků ke vzdělávání v technických oborech, např. vytváření a realizace
stipendijních programů pro žáky technických oborů.
• Podpora projektů společných seminářů, umožňujících výměnu zkušeností
mezi pedagogy odborných škol stejného zaměření a zaměstnavateli jejich
absolventů, spojených s návštěvami výrobních pracovišť.
• Spolupráce škol, zaměstnavatelů a veřejné správy v oblasti podpory rozvoje
technického vzdělávání.
• Podpora zatraktivnění výuky předmětů podporujících zájem o technické
vzdělávání (matematika, přírodovědné předměty, informační a komunikační
technologie, praktická výuka v dílnách apod.), zavádění nových výukových
metod (např. interaktivní výuka) v těchto předmětech atd.
• Podpora rozvoje výuky předmětu pracovní činnosti na ZŠ.
• Podpora výuky žáků prostřednictvím experimentální výuky v přírodovědných
oborech.
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Inovace výuky technických předmětů na odborných školách s cílem zvýšit
zájem žáků o technické obory.
Rozvoj vzdělávacích programů (včetně modulových) v oborech strojírenství,
elektrotechnika, stavebnictví a přírodovědných oborech.
Využívání ICT ve výuce jako prostředku zvyšování zájmu o technické obory.
Podpora zainteresování zaměstnavatelů do inovace ŠVP.
Podpora rozvoje mezipředmětových vazeb za účelem posílení technicky, resp.
přírodovědně zaměřeného učiva v rámci různých předmětů.
Podpora rozvoje vzdělávání přispívajícího ke zvýšení zájmu o technické
vzdělávání ve SVČ.
Rozvoj spolupráce škol z různých stupňů vzdělání v oblasti podpory rozvoje
technického vzdělávání.

V rámci každé z podporovaných aktivit je jako jeden z typů činnosti umožněna
podpora DVPP. DVPP jako primární výstup projektu lze realizovat v rámci
GG 1.3, proto tento typ činnosti v rámci GG 1.1 je třeba chápat pouze jako
doplňkový, tedy DVPP je pouze prostředkem k úspěšné realizaci projektu
zaměřeného především na žáky škol a školských zařízení.
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