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Proiektová fiše
(Popis projektového záměru ,,Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovednostíŽákŮ a

Itv ezvce formou blended

Všeobecné informace
Název příspěvkové orqanizace Střední škola stavební Třebíč
Název projektu nozvoi rndividuálních ústních komunikačních

dovedností Žáků a pedagogů v anglickém jazyce
formou blended learninqu

Program, kam má být proiekt předloŽen operační program Vzdělávání pro

konkurenceschopnost - Oblast podpory 1.1

Zvvšování kvalitv ve vzdělávání, výzva č" 57

Předookládan'ý termín podání proiektu 27.7.2415

Gharakteristika proiektu

Cíl projektu Cílem projektu je prostředniďvím nových metod
a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního
vzdělávání v oblasti cizích jazyků.

Popis projektu (stručný popis proiektu a jeho
aktivit)

Zkvalitnění výúxy ouoe dosaŽeno realizací těchto
aktivit:
Šablona č. 3 počtu 3x - pro 3 učitele
Realizace aktivity spočívá v tom, Že se učitel

vzdělává v rámci svého profesního rozvoje formou
kombinovaného interaktivního rnýukového systému
zaměřeného na osvojování anglického jazyka,
prioritně na rozvoj ústních komunikačních
dovedností.

Šablona Ó.4v počtu 19x, jedna šablona pro 20 ŽákŮ'

Realizace aktivity spočívá v tom, Že škola zavede
do běŽné rlýuky digitální kombinovaný interaktivnÍ

rnýukoqý šystém zaměřený na osvojování
anglicxbho jazyka' prioritně na rozvoj ústních
koňunikačních- dovedností ve formě blended
learningu.

Výstupy (konkrétní, pokud možno
kvantifikované výstupy ěi výsledky proiektu}

výstupv projektu budou následující:
Šablona č. 3
Souhrnná evaluační zpráva ředitele školy za 3

podpořené učitele, z nichŽ každý v rozsahu

'ini*atne 
20 vyučovacích hodin (1 vyučovací

hodina = 45 minut) vyuŽíval vzdělávání formou

kom bin ovaného i nte raktivn ího r4ýu kovéh o systém u'

Šablona č. 4

Souhrnná evaluační zpráva ředitele školy z vyuŽití

šablony Rozvoj individuálních ústních

komunikačních dovedností Žál1q--y__g!g!l9!911

pospichalova
Textový rámeček
RK-24-2015-60, př. 5počet stran: 2



jazyce formou blended learningu včetně jmenného
Seznamu žákť: zapojených do této klíčové aktivity v
počtu 380 Žáků.

Projektový tým
hlavní projektový manaŽer,
projektový manaŽer
finanční manaŽer

Mgr" Alois Novák
lng. Stanislav Macek
lno. DoleŽelová

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo
hlavní partner nebo partner}

Žadatel

Tvo oroiektu (investiění x neinvestiění) Neinvestiční
Trváni projektu

PlánovanÝ začátek proiektu 1. 9. 2015
Plánované ukončení proiektu 31. 12 2015
Finanční rámec
celkové nákladv proiektu 966 972 Kč 100 o/a

Celkové náklady uvedené u příspěvkové
oroanizace

966 972 Kč 1OO o/o

Vlastní zdroie přÍspěvkové orqanizace 0 0 o/o

Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec,
...) vztaŽeno k nákladům u příspěvkové
organ izace (financov ání ze státního rozpočtu,
z kapitolv MSMTI

145 045'80 Kč 15 o/o

Podpora z fondů Eu (EsF) vztaŽeno
k nákladům u příspěvkové orqanizace

821 926,20 Kč 85 o/o

Předpokládané nároky na rozpoěet kraje
(komentář, ve kterém žadatel popíše
očekávané nároky na rozpočet kraje včetně
termínů, např. předfinancování nebo
spoIufinancování projektu)'
případně cizí zdroje (úvěr).

Příjemcům, jejichŽ projekt bude
schválen, bude poskytnuta eX-
ante platba ve výši 10o o/o

schváleného rozpočtu
způsobilých výdajů projektu do
30 kalendářních dnů od vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace'
Na závěr projektu není
stanoveno tzv. ,,zádžné" '
Nepředpokládáme Žádné nároky
na rozoočet kraie.

UdrŽitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano,
rlvést délku udržitelnosti oroiektul

Ne

Tento dokument
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