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Tři příspěvkové organizace – svitavské základní školy Riegrova, Felberova a ZŠ a MŠ Sokolovská 
- se staly partnery projektu INTERES - Informační technologie realizované spoluprací, jehož 
realizátorem je Masarykova univerzita Brno a z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost získají nemalé finanční prostředky.  

Cílem projektu je:  

1. Poskytnout mentorskou podporu a prezenční vzdělání v konkrétních oblastech ředitelům škol.  

2. Realizovat vzdělávací prezenční aktivity pro pedagogické pracovníky.  

3. Vytvořit ke všem prezenčním vzdělávacím aktivitám e-learningové metodické podpory a 
poskytnout je cílovým skupinám.  

4. Reflektovat průběžně všechny vzdělávací aktivity výzkumnými nástroji a vytvořit výzkumné 
publikační výstupy.  

5. Vytvořit hned na počátku projektu znalostní portál pro sdílení, informovanost a budování odborné 
komunity. 

Všechny tři školy získají značné finanční prostředky (ZŠ Felberova 835 736 Kč, ZŠ Riegrova 
608 586 Kč a ZŠ a MŠ Sokolovská 668 536 Kč) na pořízení tabletů, software a proškolení 
učitelů. (Pozn.: Tablety mají všechny střední školy ve Svitavách a podobnou cestou jako 
zmíněné základní školy ji získá i ZŠ na nám. Míru za cca 600 tis. Kč.) 

Aktivity:    

Na počátku projektu vytvoří realizační tým webový znalostní portál pro poskytování kontaktů, vzájemnou 
komunikaci, publikaci dílčích výstupů a sdílení napříč partnery i realizačním týmem. Dále realizační tým 
uspořádá konferenci Ředitel pro školu 21. století, která bude programem seminářů a odborných přednášek 
reflektovat témata definovaná ve výzvě a odstartuje síťování ředitelů. Dále lektoři týmu připraví prezenční a 
souběžně e-learningové vzdělávací moduly pro aktivity 2-8 včetně fakultativní aktivity Metodik ICT. Poté ve 
spolupráci s koordinátory škol vznikne harmonogram a bude zahájeno a realizováno individualizované 
vzdělávání v jednotlivých školách na míru oborovým potřebám pedagogů. Zájemci absolvují e-learningovou 
část kurzu DVPP Koordinátor ICT. Nakonec proběhne druhé kolo evaluace, které bude reflektovat stav 
oblasti znalostí a využívání dotykových ICT v partnerských školách. Evaluace bude zpracována do výzkumné 
zprávy, zpřístupněna partnerům a publikována. 
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