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Olomouc, 2. března 2009 – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická ve 
spolupráci s partnery projektu Střední průmyslovou školou elektrotechnickou z Mohelnice, 
Střední průmyslovou školou z Přerova, Střední odbornou školou průmyslovou a Středním 
odborným učilištěm z Prostějova, Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ze 
Šumperka zahájila realizaci grantového projektu s názvem Digitální škola: ICT ve výuce 
technických předmětů, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.04/01.0137.  
 
Základním cílem projektu je zavádění nových podmínek využívání ICT pro studenty a pedagogy 
jak ve výuce, tak v rámci mimoškolních aktivit. Budou vytvářeny nové digitální učební pomůcky 
(inovované učební texty se zaměřením na čtyři vybrané technické předměty, digitální učebnice, 
elektronické opory, prezentace a videoprezentace a další), webový portál pro přístup žáků 
z technických oborů k digitálním materiálům a hlavně provedeno nezbytné vybavení 160 žáků a 
20 pedagogů notebooky pro každodenní výuku. Nedílnou součástí projektu bude také školící fáze 
počítačové gramotnosti. Všemi těmito aktivitami bude dosaženo hlavního cíle – implementace 
ICT do výuky a využívání nových digitálních výukových zdrojů s požadavkem na moderní 
metody a postupy ve výuce technických oborů. Spolu s individuálním přístupem k vyššímu 
využívání digitálních výukových materiálů v běžných hodinách, systematickou podporou ICT, 
nejnovějším technickým vybavením, důrazem na zisk online informací ve výuce, podporou 
kreativity žáků a individuality jednotlivce bude dosaženo strategických cílů projektu. 
 
Dle slov manažera projektu, PaeDr. Jiřího Michala, se žákům dostává unikátní možnost zapojit 
se do systému digitální výuky, který funguje v mnoha evropských zemích. Projekt čerpá inspiraci 
ve Švédsku, kde na některých školách každý žák dostane vlastní notebook pro každodenní ICT 
přizpůsobenou výuku.  
 
Informace o dalších fázích naleznete v nejbližší době na webových stránkách jednotlivých 
zapojených partnerů, po tvorbě webového portálu bude vydána samostatná tisková zpráva 
informující o spuštění tohoto informačního zdroje. 
 


