
 
 

Anotace projektu 

Název - „Digitální kompetence na SŠ“ 

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

Aktivita 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol 

 

Příjemce: 

Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s. 

se sídlem/místo podnikání Hamerská 314/30, 779 00, Olomouc 

zastoupená: Ing. Janem Liškou, předsedou správní rady 

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 184 

IČ: 26839547 bankovní spojení 2056538036/5500 

 

Navrhovaný rozpočet: 10.000.000,- Kč,    spoluúčast partnerů 0,- Kč 

Začátek projektu: leden 2020 

Ukončení realizace: prosinec 2021 

Celkem 10 partnerských středních škol z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského 

kraje.  

Hlavní cíle projektu: cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a 

integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořených 

vzdělávacích programů (VP) pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Vzdělávací programy budou 

rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence 

pedagogů. Vzdělávání bude realizováno skupinově i individuálně na základě požadavků vedení školy a 

pedagogů. Předpokládaný rozsah školení je 12 hodin prezenčně a 4 hodiny distančně.  Vzdělávání i 

metodická podpora bude probíhat přímo ve škole, výběr zapojených pedagogů i zástupců vedení 

školy je ponechán na rozhodnutí ředitele školy, minimálně však 50% pedagogického sboru.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

KA 1: Administrace projektu – v kompetenci příjemce 

KA 2:  

KA 2.1 

 Vytvoření funkční sítě 10 středních škol – 1. pololetí 2020 

 Nákup digitálních učeben – nakupuje každá střední škola. Příjemce dotace zajistí 

firmu, která bude z každou školou individuálně provádět nákup dle požadavků 

projektu – dokončení nákupu v roce 2020 

 Příjemce bude vytvářet vzdělávací programy  - průběh roku 2020 

 Odborné posudky na vytvořený vzdělávací program 

 

 

KA 2.2 

 Individuální vzdělávání na partnerských SŠ v rozsahu 3 x 4 hodiny prezenčně + 1 

x 4 hodiny distančně. Termíny vzdělávání budou určeny dle vzájemné dohody 

s partnerskou školou a příjemcem dotace.  

 

KA 3: Evaluace - v kompetenci příjemce 

 

 

V Olomouci, dne 21.1.2019 

 

 

                                                                                                                         Ing. Jan Liška 

                                                                                                                   předseda správní rady 
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