
 
 

Hodnotící zpráva 
z hodnotícího semináře projektu 

 
 Identifikace projektu: 

Program:  Hodnotící seminář 

Název projektu:   Standardizace ICT výuky 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.04/02.0039 

 
Datum konání  14. 9. 2011 

Čas konání  9:00 – 15:00 

Místo konání  VOŠ a  SPŠE Olomouc 

 
Závěrečný hodnotící seminář projektu Standardizace ICT výuky proběhl za účasti řešitelů 

projektu (učitelů) ze všech partnerských škol a členů řídícího výboru ve středu 14. září 2011 v 

prostorách VOŠ a SPŠE  Olomouc. (viz prezenční listina) 

 

1) Přivítání hostů a zahájení semináře provedl Dr.Jiří Michal, koordinátor projektu na VOŠ 

a SPŠE  Olomouc, který také seznámil účastníky s programem, harmonogramem a 

organizací celého semináře. 

 

2) Hlavní manažer projektu Ing. Petr Vepřek celkově zhodnotil projekt s důrazem na široké 

uplatnění standardizace výuky ICT nejen pro partnerské školy, ale i pro ostatní školy 

Olomouckého kraje. Výstupy projektu tvořící modulovou výuku různých oblastí ICT 

vhodně doplňují RVP, mohou pomoci jak při tvorbě maturitních okruhů profilové části, 

tak i při přípravě na společnou část státních maturit. Výsledné produkty navíc obsahují i 

praktické a ověřovací moduly.  

 

3) Koordinátor projektu Ing. Petr Šíma popsal postup prací při řešení projektu a výsledky 

celého řešení standardizace výuky ICT, naplnění monitorovacích indikátorů. Upozornil 

na problémy, které projekt provázely, na potíže s financováním a opožďováním plateb, 

na problematiku administrace. Vyzvedl dobrou spolupráci všech řešitelů i partnerských 

škol. 

 

4) Hlavním bodem hodnotícího semináře pak byly referáty jednotlivých vedoucích aktivit, 

kteří s pomocí připravených sladů informovali ostatní účastníky o náplni, problematice a 

výsledcích práce svých pracovních týmů:  

Tvorba šablon dokumentů  - Ing. Baslar, VOŠ a SPŠ Šumperk (v zastoupení) 



Katalog znalostí a dovedností  - Ing. Hochmanová, VOŠ a SPŠ Šumperk 

Školení – tvorba produktů výukových modulů  - Mgr. Švecová, SPŠE Mohelnice 

Tvorba výukových modulů – studijní moduly  - Ing. Diviš,  SPŠE Mohelnice 

Tvorba výukových modulů – praktické moduly  - Ing. Henkl, VOŠ a SPŠE Olomouc 

Tvorba výukových modulů – ověřovací moduly  - Mgr. Šima, VOŠ a SPŠ Šumperk 

Školení – pilotní výuka  - Mgr. Březinová, SPŠ Přerov 

Pilotní výuka a její vyhodnocení  - Mgr. Müllerová, VOŠ a SPŠ Šumperk 

Výstupní DVD  - Mgr. Šima, VOŠ a SPŠ Šumperk 

 

5) Neformální diskuse mezi účastníky probíhala v přátelském pracovním duchu, kde se 

probírala například následující témata: 

 -  není dokončena výroba výstupního DVD, předání všem partnerům, zájemcům a        

vedení MŠMT OK 

   -    propagace projektu na web stránkách škol včetně fotodokumentace 

   -    umístění výstupních produktů na portál, práce s nimi, přístupy na portál 

   -    odevzdávání pracovních výkazů a proplácení odměn 

   -    předání dokumentace a třídních knih z pilotní výuky 

   -    předání účetních dokladů a podkladů pro závěrečnou monitorovací zprávu příjemci 

   -    zkušenosti vyučujících s pilotní výukou 

   -    atd. 

 

Hodnotící seminář projektu proběhl v přátelské a pracovní atmosféře v délce 6 hodin podle 

časového harmonogramu, kdy byl také naplánován pracovní oběd a drobné občerstvení 

objednané u cateringové společnosti.  

 

Tato akce byla medializována na www stránkách školy. 

 

 

 

 

V Olomouci dne 16. 9. 2011 

 

 

 

                                                        Dr. Jiří  Michal 

      (člen řídícího výboru a školní koordinátor) 


