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Cílem projektu bylo pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání.
Chtěli jsme podpořit cíle naší školy a to zejména posílit výuku žáků odborné školy. Snažíme se žáky
učit takové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v praktickém životě a rozvíjet samostatné
logické myšlení a schopnosti. Moderní škola se musí přizpůsobovat vzdělávacím trendům v Evropě,
proto jsme chtěli rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.
Zkvalitnili jsme vlastní výuku prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií.
Poskytli jsme žákům maximální podporu a zcela vyhovující pracovní prostředí, a proto i pomocí
projektu jsme doplnili IT vybavení školy v návaznosti na nástroj Profil Škola21.Díky projektu jsme
zvýšili kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti a cizích jazyků. Byla
podpořena příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu. Zohlednili jsme moderní trendy
výuky a realizace byla založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Pedagogičtí
pracovníci pro šablonu I/2 vytvořili dvě sady po 32 materiálech, pro šablonu II/2 vytvořili 2 sady po 32
vzdělávacích materiálech a pro šablonu III/2 vytvořili 6 sad po 20 vzdělávacích materiálech. Vznikly
tak šablony 248 pracovních listů. Vše následně bylo ověřeno v praxi v rámci běžné výuky.Byl také
podpořen profesní růst pedagogického pracovníka v oblasti vzdělávacích aktivit zaměřených na
rozvoj cizích jazyků. Chtěli jsme zkvalitnit metodiku výuky cizích jazyků na SŠ a zavádět nové postupy
do jejich výuky. Výstupem tohoto metodického kurzu pro učitele je osvědčení o absolvování DVPP.
Jako indikátory úspěšnosti tohoto projektu byly a jsou vzdělávací výsledky žáků, výsledky u
maturitních zkoušek, prezentace školy, spokojenost pedagogických pracovníků a rodičů, zájem žáků o
studium. Projekt EU peníze středním školám počítal s výrazným využitím moderních technologií jako
nástroje, který není využíván pouze pro rozvoj počítačových dovedností, ale také k výuce běžných
předmětů a zavádění inovativních forem a metod výuky.

