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Stručný popis průběhu realizace projektu 

Projekt „Vzdělávání na dotek“ byl zaměřen na podporu rozvoje matematické, přírodovědné a 
čtenářské gramotnosti studentů GJP prostřednictvím inovace obsahu výukových předmětů, 
rozšířením mezipředmětových aktivit a projektového vyučování, tvorby a inovace učebních materiálů 
a rozšířením pouţívání elektronických výukových pomůcek.  

Cílovou skupinou byli studenti všech ročníků GJP. Jednalo se o skupinu, která náleţí ke generaci 
s klesající úrovní výše zmíněných gramotností. Aktivity byly zaměřené na rozvoj výše uvedených 
gramotností inovací obsahu předmětů a posílením projektového vyučování. K inovované výuce byly 
vyuţívány moderní elektronické výukové pomůcky (iPad), které jsme vzhledem k investiční náročnosti 
nemohli pořídit z vlastního rozpočtu. Tyto výukové pomůcky slouţí pro zobrazování e-knih a pro práci 
se specializovanými aplikacemi pro podporu výuky přírodovědných předmětů. K rozvoji matematické 
gramotnosti jsme vyuţili běţně dostupné programy. 

Mezi základní výstupy projektu patří inovované předměty Český jazyk a literatura a předmětu 
Matematika, předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Dále byl pořízen informační 
systém GJP pro podporu projektového vyučování, kde byly vloţena zadání skupinových studentských 
projektů, a byla vytvořena databáze studentských projektů. 

 

Realizované klíčové aktivity: 

KA1 - Zajištění realizace projektu 

 Realizační tým pracoval na jednotlivých aktivitách.  

 Byla zajištěna publicita projektu. (Viz IV. PUBLICITA) 

 Byly zajištěny výkazy práce jednotlivých členů realizačního týmu. 

 Byly koordinovány ostatní KA. 

 Byl upraven rozpočet. 

 Bylo sledováno naplnění cílů 

 Byly zpracovány monitorovací zprávy 

 Byla vyhodnocena realizace projektu 

 

Projektový tým pracoval bez problémů a zdárně projekt zrealizoval a ukončil. 

 

KA2 - Zaškolení týmu vývoje 

Cílem této aktivity bylo proškolení tvůrců inovovaných předmětů v obsluze a moţnostech vyuţívání 
elektronických výukových pomůcek (tabletu), laboratorního vybavení a specializovaných programu 
(Wolfram Mathematica).  

 

Dle ţádosti bylo plánováno: 

A) Zaškolení tvůrci v obsluze elektronických výukových pomůcek (tabletů)  

B) Zaškolení tvůrci v obsluze a moţnostech programu Wolfram Mathematica   



C) Zaškolení tvůrci v moţnostech vyuţití a práce s laboratorními pomůckami v jednotlivých 
předmětech  

D) Alespoň 5 podpořených osob patřící do sekundární cílové skupiny. 

 

Jednotliví pedagogové navštívili několik kurzů věnující se problematice vyuţívání tabletů při výuce. 
Pedagogové se vzdělávají také v pouţívání zdrojů na různých internetových portálech, které se věnují 
výuce s iPady a projektové výuce, účastnili se online konferencí, kurzů MOOC. 

 

Celkem bylo zaškoleno 14 pedagogů, kteří aktivně vyuţívají iPady ve výuce.  

 

Výstupem aktivity je 14 podpořených osob a to i úspěšně. 

 

KA3 - Vývoj nástrojů podpory výuky 

Cílem této aktivity je vývoj a následná implementace nového informačního systému GJP 

 

Dle ţádosti bylo plánováno: 

A) Vyvinutý nový informační systém k podpoře projektového vyučování. 

B) Úspěšná implementace systému do stávajícího IT řešení školy 

C) Vytvořená zadání jednotlivých skupinových studentských projektů (minimálně 10)  

D) Vytvoření databáze studentských projektů a jejich postupné vypisování v IS 

 

Byl vytvořen a implementován IS GJP externím dodavatelem, který se tak stal nedílnou součástí 
chodu školy. Je s ním denně pracováno. Veškeré informace pro výuku jsou zaznamenávány do 
tohoto systému, jsou zde veškeré výstupy a materiály výuky. Ţáci zde naleznou zadání projektů a 
zpracované projekty jsou zde také dostupné. Jedná se o velice efektivní prostředek projektové výuky 
a sdílení informací. 

V rámci projektové řízení za dobu realizace projektu bylo vytvořeno 23 zadání projektů a ke kaţdému 
zadání byl vypracován projektu, tzn. výstupem je 23 projektů. Tyto projekty jsou sdíleny v IS GJP. 
Projekty jsou ve formě powerpointové prezentace, pdf soubory či videa.  

 

Výstup KA jsou tedy 2 nové/inovované produkty  

1) Informační systém GJP, který bude slouţit zejména pro podporu projektové výuky. 

2)   Nové a/nebo Inovované projekty pro studenty - rozvoj projektové výuky na GJP 

      - Vytvořená zadání jednotlivých skupinových studentských projektů 

      - Vytvoření databáze studentských projektů a jejich postupné vypisování v IS 

 

KA4 - Vývoj inovovaných předmětů 

Cílem této aktivity je vývoj inovovaných předmětů k rozvoji čtenářské, matematické a přírodovědné 
gramotnosti. 

 

Dle ţádosti bylo plánováno: 

A) Inovovaný obsah předmětu Česká jazyk a literatura. 

B) Inovovaný obsah předmětu Matematika. 

C) Inovované obsahy vybraných přírodovědných předmětů. 

D) Připravený plán projektové výuky za podpory nového informačního systému GJP. 

E) Seznam aplikací pro elektronické výukové pomůcky (tablety) k nákupu a instalaci. 

F) Tablety s nahranými aplikacemi pro podporu výuky a knihami ze seznamu literárních děl. 

G) Proškolení členové profesorského sboru v inovovaných předmětech a vyuţívání elektronických 
tabletů se všemi relevantními aplikacemi pro jejich výuku.  

 

Pedagogové umí sami vyhledávat aplikace a také postupy práce, které podpoří jejich výuku. Většinou 
si umí aplikace i sami nainstalovat. Připravili si pro potřeby výuky s iPady připravili výukové materiály. 
Nové postupy se promítly do předmětů český jazyk a literatura, chemie, fyzika, matematika, biologie, 
zeměpis. Zároveň byla podpořena čtenářská gramotnost. 

 

Výstupem této klíčové aktivity je: 



A) Inovovaný obsah předmětů Český jazyk a literatura. 

- celkem bylo vytvořeno 7 vzdělávacích materiálů 

+10 materiálů čtenářské gramotnosti 

B) Inovovaný obsah předmětu Matematika. 

- celkem bylo vytvořeno 7 vzdělávacích materiálů 

Inovované obsahy vybraných přírodovědných předmětů. 

- celkem bylo vytvořeno 21 vzdělávacích materiálů 

D) Připravený plán projektové výuky za podpory nového informačního systému GJP. 

- bod úzce souvisí s KA3. Ţáci se připravovali a zpracovávali zadané projekty v IS GJP. Celkem za 
projekt bylo pracováno na 23 projektech. 

E) Seznam aplikací pro elektronické výukové pomůcky (tablety) k nákupu a instalaci. 

Pouţívané aplikace: Quick Graph, Safari, Mathematica, Math Solver, Calculator, Math Pad, Equation, 
Equation Solver, Educreations, Super math, TriGoTan, Golden Ratio, Wofram Alpha, Mathway, 
Recorder Plus, Quizlet, Explain Everything, Felexibooks, Pulse, iBook, Pages, Padlet, Keynote, 
Pearltrees, Comics Creator, Comics Life, Chemist, Fungus, Dobrodruţství s němčinou, Insectarium 
HD, Anatomy and Physiology - Learn Anatomy, Chemical Reaktions, iMovie, Poplet, Adventure 
German, Advanced English, Molecules, Geometry Pad, program Mathematica Wolfram 10, Probability 
Quiz, Algebra Free, Your Teacher´s Math, GCSE Maths: Geometry Revision Lite, Learn Statistic and 
Probability, History maps of World, World History Atlas HD, Skitch, Haiku deck. 

 

F) Tablety s nahranými aplikacemi pro podporu výuky a knihami ze seznamu literárních děl. 

- Vyuţití iPadů v hodinách a pouţití materiálů je nyní součástí Školního vzdělávacího programu GJP – 
zapsáno u témat, kde byla takto výuka inovována. 

G) Proškolení členové profesorského sboru v inovovaných předmětech a vyuţívání elektronických 
tabletu se všemi relevantními aplikacemi pro jejich výuku. 

- Pedagogové vyuţívali poznatky z dřívějších školení a ze samostudia k inovaci svých předmětů za 
pouţití moderních technologií – iPadů a IS GJP. Probíhaly individuální konzultace, kdy pedagogové 
vyhledávali vhodné aplikace a učili se je pouţít.  

 

Výstup KA jsou tedy 3 nové/inovované produkty  

1. Inovovaný obsah předmětu Česká jazyk a literatura. 

2. Inovovaný obsah předmětu Matematika 

3. Inovované obsahy předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

 

 

KA5 - Výuka inovovaných předmětů 

Jejím cílem je zajištění výuky a výuka inovovaných předmětů ve 2. pololetí školního roku 2013/2014 a 
1. Pololetí školního roku 2014/2015. 

 

Dle ţádosti bylo plánováno: 

A) Výuka inovovaných předmětů skrz všechny ročníky gymnázia. 

Podpořeno bude minimálně 150 studentů, tj. těch, kteří dané předměty budou navštěvovat. Úspěšně 
podpořeno bude minimálně 135 studentů, tj. těch, kteří předměty zdárně dokončí a budou hodnocení 
některou známkou ze stupně 1-4. 

B) Provedení a vyhodnocení evaluace inovovaných výukových hodin 

C) Realizovaná projektová výuka 

D) Vybrané příklady dobré praxe z projektové výuky, zveřejněné na webu projektu. 

 

Výstupy této klíčové aktivity jsou následující: 

A) Výuka inovovaných předmětů skrz všechny ročníky gymnázia. 

Podpořeno je 226 studentů, tj. těch, kteří dané předměty navštěvovali, z toho 223 úspěšně 
podpořených. 

Pedagogové inovovali své vyučovací hodiny pomocí nových technologií, především tabletů. Provedli 
záznam do ŠVP GJP, kde v poloţce „realizace“ uvedli, ţe v daném tématu pouţívají tablety, případně 
konkrétní aplikaci.  

B) Provedení a vyhodnocení evaluace inovovaných výukových hodin. 

- pedagogové vpracovali hodnocení práce s tablety v jednotlivých předmětech. Z nich je patrný 



obrovský přínos pro výuku a její interaktivitu. Zvýšila se čtenářská gramotnost a celková pozornost a 
zapojení ţáků v jednotlivých předmětech. Také bylo dotazováno ţáků a učitelů a celkový přínos 
projektu a vyuţívání tabletů pro výuku. 

C) Realizovaná projektová výuka. 

V IS GJP byly zaloţeny vedle projektové výuky z minulého roku i další předměty – především 
semináře – které ulehčují komunikaci se studenty a hlavně předávání materiálů, domácích úkolů i 
testování. (Projektové týdny proběhly v minulých obdobích – 06/2014 (12 projektů), 09/2014 (12 
projektů). Po skončení projektu byl IS vyuţit pro další projekty v období 06/2015. 

Vybrané příklady dobré praxe z projektové výuky, zveřejněné v IS GJP. 

- 2 nejlepší projekty byly umístěny na webové stránce projektu 

http://www.gjp1.cz/new/index2.php?l=3075  
 

Výstupem je 226 podpořených osob – ţáků, z toho 223 úspěšně podpořených ţáků. 3 nebyli úspěšně 
podpořeni, jelikoţ do projektu vstoupili aţ v jeho závěru. 

 

 

 

Dosažené cíle projektu 

Základním cílem projektu bylo vytvořit nástroje podpory rozvoje matematické, přírodovědné a 
čtenářské gramotnosti u studentů ţadatele. Toho bylo dosaţeno prostřednictvím inovace obsahu 
výukových předmětů a zavedením projektového vyučování, tak i prostřednictvím zavedení 
elektronických výukových pomůcek. 
 
Specifické cíle projektu: 
A) Inovace obsahu předmětů Český jazyk a literatura a předmětu Matematika, předmětů v rámci 
vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 
B) Realizovat výuku vedoucí ke zvýšení čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti za 
pomocí elektronických aplikací a pomůcek v inovovaných předmětech. Podpořeno bylo touto výukou 
úspěšně 223 studentů. 
C) Rozšíření mezipředmětové aktivity a projektové vyučování u všech studentů ţadatele za podpory 
informačního systému (IS GJP) a dalších nástrojů podpory projektové výuky. 
D) Úspěšné podpořeno 14 učitelů školy v pouţívání moderních nástrojů ve výuce. 

 

Splněním veškerých stanovených cílů projektu došlo také ke splnění cílů OPPA. Zkvalitněním 
vzdělávání na GJP došlo k přizpůsobení výuky ve vztahu k poţadavkům trhu práce. Ţáci získali širší 
rozhled znalostí praktickou a zábavnou formou, zároveň podpořili schopnosti práce s IT 
technologiemi. Neméně důleţité pro splnění cílů OPA bylo zvýšení šancí studentů na úspěch v 
přijímacích řízeních na vysoké školy. 

 

 

 

http://www.gjp1.cz/new/index2.php?l=3075


Zpětná vazba od cílových skupin 

Zpětná vazba od cílové skupiny byla poskytována průběţně a také na závěr projektu. 

 

Průběţná zpětná vazba: 

Ţáci školy poskytovali zpětnou vazbu při inovaci vzdělávacích programů a jejich pilotního ověření, tzn. 
při ověřování vytvořených inovovaných učebních plánů a dalších materiálů v průběhu výuky. Ţáci byli 
dotazováni v průběhu výuky, kde mohli vyjádřit svůj názor, který byl poté zapracován do podkladů. 

 

Zpětná vazba byla cílovou skupinou poskytována v průběhu výuky a realizaci aktivit projektu. 

 

Pedagogové poskytovali zpětnou vazbu na pravidelných poradách RT. 

 

Zpětná vazba byla velice pozitivní, ţáci neustále projevují zájem o další aktivity. Větší zájem o 
modernizaci a aktualizaci výuky také potvrzují jednotliví učitelé.  

 

Závěrečná zpětná vazba:  

Na závěr projektu byla zpracována tato souhrnná informace s vyhodnocením projektu. 

 

V průběhu celého projektu se podařilo udrţet nejen motivaci cílové skupiny na účasti při aktivitách, ale 
také jejich další aktivní přístup k plánování jejich dalšího rozvoje. 

 

 

 

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů 

Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota 

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 5 5 

Počet podpořených osob - celkem 155 240 

Počet úspěšně podpořených osob 140 237 

 

 

Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot 

Veškerých hodnot bylo dosaţeno. 

 

 

 

Publicita projektu 

Cílová skupina i veřejnost byli informováni o projektu a jeho průběhu na webových stránkách školy 
www.gjp1.cz a na informační tabuli v prostorách školy. Pedagogové byli informováni o průběhu 
projektu a z něho vyplývajících úkolech na informačních schůzkách a poradách. Veřejnost byla dále 
informována během dnu otevřených dveří, které gymnázium pořádá minimálně třikrát během školního 
roku. 
Na třídních schůzkách byli informováni rodiče ţáků. Veřejnost byla zároveň informována v rámci 
inzerce v tisku a reklamních médií, i na sociálních sítích. Informace o projektu byly publikovány 
průběţné.  
 

Webové stránky projektu http://www.gjp1.cz/new/index2.php?l=tablety  

 

 

http://www.gjp1.cz/new/index2.php?l=tablety


Udržitelnost projektu 

Po ukončení financování projektu z veřejných zdrojů budou v následujících letech vyuţívány všechny 
produkty vývoje. Budou vyuţívány veškeré inovované předměty a jejich obsahy, plánujeme dále 
vyuţívat výhod projektové výuky a to v maximálním moţném rozsahu. Proškolení učitelé budou na 
škole působit i nadále, samozřejmě však nemůţeme vyloučit jistou fluktuaci v učitelském sboru. 
Inovované náplně předmětů budou slouţit tak dlouho, dokud si nevyţádají další inovace z důvodů 
modernizace. Vyuţívány budou veškeré elektronické pomůcky pořízené z projektu a to tak dlouho, jak 
to umoţní jejich hardwarová ţivotnost a míra opotřebení při vynaloţení veškeré péče řádného 
hospodáře. Aplikace k podpoře výuky budou vyuţívány trvale. Informační systém bude vyuţíván 
výhledové aţ do doby, neţ si vývoj a pokrok v ICT vyţádá revizi či změnu systému. 
Lze tedy shrnout, ţe vyvinuté inovované obsahy předmětů, elektronické výukové pomůcky, výukové 
aplikace a IS budou vyuţity i v letech po skončení financování projektu. Výuka a téţ správa a provoz 
elektronických pomůcek budou financovány z vlastních zdrojů ţadatele. 

 

 

 

Problémy při realizaci 

V projektu nevznikly větší problémy, které by ohrozily realizaci projektu. 

 

 



 

Horizontální témata 

 

Rovné příležitosti 

Projekt měl pozitivní dopad na rovné příleţitosti. Studenti gymnázií (respektive budoucí absolventi), 
kteří tvořili cílovou skupinu, jsou na trhu práce skupinou znevýhodněnou a to zejména věkem a niţší 
úrovní podporovaných gramotností. Rozvojem čtenářské gramotnosti jsme zvýšili jejich šance na 
úspěch v přijímacích řízeních a pohovorech. Neméně důleţité bylo pro studenty gymnázií i zvýšení 
jejich šancí na úspěch v přijímacích řízeních na vysoké školy. Zejména v testech všeobecných 
studijních předpokladů je perfektní čtenářská gramotnost nutnou a nezbytnou podmínkou pro 
úspěch. Rozvoj matematické gramotnosti podpořilo úspešnost studentů na pracovním trhu nejen na 
specializovaných pozicích, ale zajistilo jejich celkové lepší uplatnění z hlediska příjmu, zastávané 
pozice i kariérního růstu.  
Přírodovědná gramotnost pak podpořila absolventy na trhu práce ve specifických oborech a/nebo 
specifických vysokých školách. Všeobecnému uplatnění budoucích absolventů (pracovníků) na 
pracovním trhu napomohlo zlepšením schopnosti studentů aplikovat teoretické znalosti do praktické 
činnosti, a to zejména pomocí projektové výuky. 
Studenti byli během všech výukových hodin vedeni k toleranci, snášenlivost a respektu vůči rozdílům 
jednoho kaţdého z nás. 

 

Udržitelný rozvoj 

Projekt Vzdělávání na dotek byl zaměřen na podporu udrţitelného rozvoje. Elektronické výukové 
pomůcky ve formě tabletu byly vyuţívány jako zobrazovací zařízení pro e-knihy a další texty a 
studijní a pracovní materiály školy. Prostřednictvím zavedení těchto elektronických pomůcek do 
výuky jsme významně sníţili spotřebu papíru ve formě textu, knih, kopií zadání a příkladů do hodin. 
Dopad byl významný zejména v rámci výuky Českého jazyka a literatury, kdy naši studenti mohli 
vyuţívat elektronické knihy. Obdobné platilo i o informačním systému, který umoţnil odstranit mnohá 
řešení, dosud realizovaná v papírové podobě. Součástí rozvoje přírodovědní gramotnosti byla také 
snaha, prostřednictvím poznání chemických a biologických informací a zákonitostí, dovést studenty k 
takovému stavu, kdy se kaţdý student byl schopen v ţivotě rozhodovat s ohledem na principy trvale 
udrţitelného rozvoje a vybírat takové pracovní postupy a prostředky, které co nejméně zatěţují 
ţivotní prostředí. 
Mezi projekty v rámci výuky patřil téţ projekt externí výuky mimo areál školy zaměřený na 
ekologickou výchovu studentu druhého ročníku gymnázia. 
Při realizaci projektu ţadatel dbal na efektivní a úspornou spotřebu materiálu. Byli jsme motivováni 
nejen principy udrţitelného rozvoje a ekologie, ale téţ ekonomickým tlakem na sniţování nepřímých 
nákladů v rámci provozu projektu. 

 

Projekt měl pozitivní dopad na udrţitelný rozvoj. 



Výstupy/produkty projektu 

 Typ* Název Stručný popis Dostupnost* 

1 výuková multimedia IS GJP Informační systém GJP, který 
slouží zejména pro podporu 
projektové výuky 

WWW 

2 výukový materiál Česká jazyk a 
literatura 

Inovovaný obsah předmětu 
Česká jazyk a literatura  

– 7 inovovaných hodin 

Téma: Bible, Borovská a 

Němcová, Česká renesance, 

Mácha, Neruda, Odborný styl a 

jeho útvary, Sametová revoluce 

CD/DVD 

3 výukový materiál Matematika Inovovaný obsah předmětu 
Matematika 

– 7 inovovaných hodin 

Téma: Algebraické rovnice, 

Exponenciální rovnice, 

Kombinatorice, Kvadratické 

rovnice, logaritmické úlohy, 

Pravděpodobnost, Stereometrie 

CD/DVD 

4 výukový materiál Člověk a příroda Inovované obsahy předmětů v 
rámci vzdělávací oblasti Člověk 
a příroda 

– 7 inovovaných hodin 

Téma: Akustika, Atomy 

hybridizace orbitalů, Atomy 

stavba orbitalu, Buněčná 

biologie, Dynamika, 

Elektromagnetická indukce, 

Fotosyntéze animace, Hmyz, 

Hydrosféra Česka, Chemické 

reakce, Krevní skupiny, 

Mechanické kmitání, 

Nebezpečné chemické látky, 

Nemoci oběhové soustavy - 

nemoci srdce, Potrava, P-prvky 

skupiny dusíku – hnojiva, Stavba 

a funkce hub, Stavba a funkce 

protist a chromist, Systém a 

evoluce rostlin – řasy, Udržitelný 

rozvoj ekologické projekty, 

Udržitelný rozvoj odpady 

CD/DVD 

5 informační materiál Projektová výuka Nové a/nebo Inovované projekty 
pro studenty - rozvoj projektové 
výuky na GJP 

      - Vytvořená zadání 
jednotlivých skupinových 
studentských projektů 

      - Vytvoření databáze 
studentských projektů a jejich 
postupné vypisování v IS 

 

Byla vytvořena zadání a 

CD/DVD 



zpracované studentské projekty 
v níţe uvedených tématech: 

 Intimní ţivot Barbory Novotné 

 Derivovat a integrovat – jak a 
také taky proč 

 Pábitelské hrabalování v 
Nymburce 2014 

 PPP aneb Prokrastinačně 
Poetický Projekt 

 Blíţ přírodě 

 S Pepou a Honzou na kolech 

 Kurz sochařství - Ťuky ťuk 

 V honbě za kulatým nesmyslem 

 Jádro pudla aneb německou 
literaturu vidět, slyšet, ztvárnit 

 S úsměvem jde všechno lépe 

 Propaganda 

 Gastrohrátky 

 Vyhraj (si)! 

 BioFarma Deutschland 

 Prahou po královské cestě (část 
2.) 

 Josef Hlávka 

 Studentem v protektorátu 

 Pop-art 

 Literární stopy v praţských 
zahradách a parcích 

 Bořeňovice: pracovně-
relaxačně-meetingový pobyt 

 Místní pověsti a legendy 

 Scooby doopy loopy! 

 The History of Games and 
Gambling 

 
* Z číselníku vyberte odpovídající poloţku a všechny ostatní odstraňte (pomocí tlačítka „Odstranit“, které je na dialogovém okně 
zobrazeném při editaci) nebo odpovídající poloţku umístěte pomocí šipek na první místo v seznamu. 


