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Věc: Tisková zpráva – úspěšné ukončení projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků
s využitím multimediální techniky a e-learningu CZ.1.07./1.3.06/01.0016 v rámci Operačního

programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Vážení a milí kolegové,
dovolujeme si Vás informovat, že naše škola úspěšně  ukončila projekt z  Operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost z oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení v Jihočeském kraji  s názvem  „Další vzdělávání pedagogických pracovníků
s využitím multimediální techniky a e-learningu“, reg. číslo projektu CZ.1.07./1.3.06/01.0016, který
byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt byl předložen v rámci vyhlášení 1. výzvy, kterou vyhlásil  Jihočeský kraj vyhlásil ve dnech
26. 5. - 7. 7.  2008 . Projekt byl schválen k realizaci dne 22.12.2008 na jednání Výběrové komise a
Usnesení Jihočeského kraje č. 46/2008/ZK-2.
Cílem projektu bylo zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro
pedagogické pracovníky škol s využitím ICT a dalších moderních metod zvyšující kvalitu a efektivitu
vzdělávání.
Vzdělávání se  realizovalo jednak prostřednictvím klasických školení, ale protože obecně je časově
náročné, bylo záměrem projektu školení převést také do e-learningových kurzů, které byly využívány
tzv. on-line.
Vzdělávání proběhlo formou tří kurzů po 40 hodinách (2h týdně, 8h měsíčně) v období 5 měsíců v
těchto termínech:
1. kurz od 1.9.2009 do 31.1.2010, 2. kurz od 1.2.2010 do 30.6.2010, 3. kurz od 1.9.2010 do 31.1.2011.
Každý kurz. byl  realizován a členěn na fyzické školení pro  vzdělávání a vyškolení především
pedagogů žadatele a na on-line školení,  pro přihlášené pedagogy z jiných škol.
Předkládáme přehledné výsledky projektu:

- 104 podpořených osob  - klientů služeb (z toho 15 mužů a 89 žen) v  rámci realizace projektu, kteří
byli odběrateli služeb (z toho 32 osob klasické vzdělávání a 72 v e-learningovém kurzu),
- 94 úspěšně podpořených osob, které v rámci projektu získaly jakoukoli formu podpory  a ukončily
kurz předepsaným způsobem,
 - 6 podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb,
- 3  nově vytvořené produkty - vzdělávací programy  a aplikace e-learningu pro vzdělávání
pedagogických pracovníků

- 1  nově vytvořený produkt s komponentou ICT - aplikace e-learningu
Všechny cíle, které si projekt na začátku realizace stanovil v monitorovacích indikátorech byly
splněny.

Specifikace projektu:
Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím multimediální

  techniky a e-learningu
Reg. číslo projektu:  CZ.1.07./1.3.06/01.0016
Celková výše rozpočtu: 1 069 992,33 Kč
Dotace z OPVK: 1 069 992,33 Kč
Datum zahájení projektu: 1. 3. 2009
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2008
Datum ukončení projektu: 1. 1. 2011
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Realizátor projektu a příjemce dotace: 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690,
    okres Písek

V případě zájmu bližší informace k projektu poskytne pan PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy, tel.:
382524459, e-mail: skola@zsmilevsko.cz

V Milevsku  dne 4.3.2011
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