
     
 
 
 
 
 

 
 

Tisková zpráva 

 
Svitavské gymnázium se v rámci dvou evropských 

projektů vybavilo novými informačními technologiemi 
 

 
Svitavské gymnázium se zapojilo do dvou projektů EU „Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OPVK)“.  
 
První má název Šablony Gymnázia ve Svitavách, vznikl v rámci programu „EU peníze středním 
školám“, realizovat se bude v letech 2012 - 2014 a škola na něj získala celkem Kč 1.120.792 Kč. 
V rámci tohoto projektu vznikne zásluhou pedagogů školy několik set digitálních učebních materiálů 
na podporu výuky téměř ve všech na škole vyučovaných předmětech a na podporu čtenářské a 
matematické gramotnosti. Škola z prostředků investuje také do nové výpočetní techniky, vybaví 
učebny interaktivními tabulemi. Škola z prostředků projektu vybavila učitele notebooky, které jim 
poslouží i jako elektronické třídní knihy.  
 
Druhý projekt vznikl také v rámci OPVK a nese název Katedra – inovace výuky přírodovědných 
a technických předmětů na gymnáziu. Škola v rámci tohoto projektu získala Kč 3.553.051 Kč, 
projekt bude realizován v letech 2012-2015 a jeho výsledkem bude obdobně jako ve výše 
jmenovaném projektu vytvoření sady elektronických výukových materiálů, tentokrát však na 
podporu přírodovědných a technických předmětů. Vznikne speciální portál, který bude v závěru 
projektu přístupný i veřejnosti, zejména pedagogické, učitelé budou mít k dispozici databázi 
výukových materiálů. I v rámci druhého projektu škola nakoupila novou výpočetní techniku, nový 
software. Dosud škola využívala interaktivní tabule ve třech učebnách, nyní bude interaktivní výuka 
moci probíhat celkem ve třinácti učebnách. Gymnázium využilo prázdnin k instalaci nové techniky 
 
Svitavské gymnázium je zapojeno do několika dalších projektů OPVK, a to na úrovni partnerství. To 
znamená, že není přímo příjemcem dotace, ale čerpá prostředky využitelné na pořízení techniky, 
pomůcek a na podporu výuky a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků od jiných organizací. 
Tento přístup má mj. tu výhodu, že pro školu je při velkém efektu minimálně administrativně 
náročný. Škola tak spolupracuje např. s Vodními zdroji Chrudim na projektu „GEOVĚDY“, 
s Ústavem pro studium totalitních režimů na projektech „Dotkni se 20. století“ nebo „Velké a malé 
příběhy moderních dějin“, s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje a Univerzitou Pardubice na 
projektu „TROJLÍSTEK - podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 
15 let“ apod. Významnou spolupráci uzavřela vloni škola s výzkumným pracovištěm Contipro  
v Dolní Dobrouči, které realizuje projekt OPVK „FYBICH - Pojďte dělat vědu s námi“.  
 
Svitavské gymnázium je navíc partnerskými školami Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity 
Hradec Králové. Také z těchto oficiálně uzavřených partnerství vyplývá pro školu mnoho 
užitečného, neboť univerzity jsou zapojeny do mnoha velkých projektů OPVK a nabízí partnerským 



školám spoluúčast na výstupech z projektů – zejména v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků nebo některých vzdělávacích aktivit určených pro žáky. 
 
Škola přistupuje k uvedeným projektům tak, že veškerá nová technika, vytvořené výukové materiály 
výstupy z projektů jsou pouze prostředkem k zkvalitnění výuky, ne však cílem výuky. 
 

 
 

 
 

 
 
Fotografie z instalování nových interaktivních tabulí na svitavském gymnáziu (foto M. Báča, červenec 2012) 


