
 

Projektová činnost  

Období školního roku 2020-2021 a 1. pololetí školního roku 2021-2022 

Ve školním roce 2020-2021 v rámci školy probíhaly projekty "šablony II" a "I-KAP I" a v 1. pololetí 

školního roku 2021 - 2022 byl projekt "I-KAP I" vystřídán "I-KAP II". Druhá etapa projektu I-KAP v sobě 

zahrnovala aktivity ze "šablon" a původního "I-KAP I". Projekt "šablony" již tedy nepokračoval                    

3. etapou, ale došlo k plynulému sloučení aktivit obou projektů v projekt "I-KAP II". 

Cílem obou projektů byla podpora nejen profesního vzdělávání pedagogů, ale především podpora  

výchovně-vzdělávacího procesu žáků.   

 

Aktivity v rámci PROJEKTU  "šablony II- NOVÉ  POJETÍ VÝUKY": 

školení pedagogů ve využití polytechnických dovedností a ICT při výuce 

 Pro pedagogy školy byly zorganizovány a následně zrealizovány školení, a to 16 hodin v ICT a 

 8 hodin v polytechnickém vzdělávání. V rámci vzdělávacích cyklů byli pedagogové seznámeni 

 s novými metodami a s modernou technologií, kterou by učitelé mohli při výuce využít, 

 a tak nejen inovovat výuku, zpestřit vzdělávací proces, ale především zefektivnit výukový 

 proces směrem k žákům. 

tandemová výuka 

 Tandemová výuka spočívala ve vzájemné přípravě, výuce a následnému rozboru činnosti 

 dvou pedagogů během společné výukové hodiny. Celkem takto bylo naplánováno, 

 zrealizováno a rozebráno 12 společných hodiny výuky v předmětu psychologie a anglický a 

 německý jazyk.  

projektový den ve škole 

 Pro žáky SŠ a VOŠ byly připraveny odborné 4hodinové přednášky na témata týkající se 

 ochrany lidského zdraví, poskytnutí první pomoci a přednášky, které sloužily k prohloubení 

 vědomostí a dovedností ve zdravotnických oborech.  

projektový den mimo školu 

 V rámci této aktivity byly pro žáky uskutečněny celodenní exkurze, které doplňovaly učivo 

 v předmětu: CJL - exkurze do rodného domu Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově 

   Borové a do Muzea KHB v Havlíčkově Brodě a do Památníku Jaroslava Haška 

   do Lipnice  

   ANJ - filmová produkce filmů v anglickém originále CineStar v Jihlavě 

   BIO - návštěva Zoologické zahrady v Jihlavě a Botanické zahrady v Brně 

   SOM - návštěva Patologického muzea v Brně 

 

 



"doučování" - vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněných rodin, anebo s výchovně vzdělávacími 

problémy 

 Během 16 hodin "doučování" byli vybraní žáci z různých tříd individuálně vzděláváni ve 

 vybraných předmětech (CJL, ANJ, 1. pomoc, ošetřovatelství, psychologie, biologie). 

I-KAP I a I-KAP II 

Projekty I-KAP I a II (Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina - Učíme se ze života pro 

život) se zaměřily na podporu výuky pedagogů,  zpestření a zkvalitnění jejich vyučování formou realizací 

nových metod a forem výuky v odborných i všeobecných předmětech. Pro pedagogy byly vytvořeny 

speciálním metodiky, z nichž se vytvořil soubor a tento uložen na portál projektu Kraje Vysočina. Na 

škole byl určen tým pedagogů, kteří ve svých hodinách ověřovali vybrané metody. Z hodin, ve kterých 

metody byly použity, sepisovali vyučující reflexní zprávy, ve kterých se k metodě vyjadřovali. Dle 

připomínek učitelů byly následně metody upravovány.  

 

Zapsala PhDr. Ivana Odehnalová 


