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Výzva č. 56 byla vyhlášena v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářství a 

čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a 

technických oborů.  

 

Projekt se realizoval prostřednictvím čtyř „šablon“ klíčových aktivit: 

 

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

Finanční prostředky byly využity pro zavedení Čtenářských dílen a k nákupu více než sta kusů 

knih, které svým charakterem odpovídají čtenářskému zájmu a věku žáků podpořených formou 

Čtenářských dílen. Dále byly nakoupeny elektronické čtečky.  

 

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

Škola tuto šablonu projektu využila pro financování krátkodobého intenzivního jazykového kurzu 

v zahraničí pro jednu vyučující španělského jazyka. Jazykový kurz se uskutečnil na jazykové 

škole v Madridu a byl zaměřen na zlepšení jazykových kompetencí.  

 

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a 

technických předmětů v zahraničí 

Na týdenní stínování (shadowing) bylo vysláno pět vyučujících školy. Čtyři vyučující se 

zúčastnily zahraniční stáže na partnerských školách na Slovensku, jeden vyučující absolvoval 

stínování na jazykové škole v Barceloně.  

 

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Díky projektovým financím škola během měsíce října a listopadu 2015 vyslala do zahraničí na 

jazykové kurzy celkem 40 žáků. Deset němčinářů absolvovalo jazykový a poznávací kurz 

v Salzburgu, deset španělštinářů vycestovalo na kurz španělštiny do Barcelony a dvacet žáků 

absolvovalo jazykový kurz angličtiny v Londýně.   

 

Gymnázium na projektové aktivity získalo celkem 884.785 Kč. Cílem školy bylo alokovat 

finanční prostředky tak, aby mohli být v maximální možné míře podpořeni naši žáci. 

Na podporu vyučujících (jazykový kurz a stínování) tak bylo vynaloženo pouze 101.675 Kč, 

na podporu žáků (nákup knížek a čteček, jazykové a poznávací zájezdy včetně dalších služeb) 

bylo vynaloženo 783.110 Kč. 

  


