TZ – Vzdělávací projekty pro školy v regionu Vysočina
Od listopadu 2009 zahájila Vysočina Education 4 vzdělávací projekty, které byly předloženy
v rámci 2. výzvy kraje Vysočina k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekty (Příprava na zavedení jazykové
certifikace na ZŠ a SŠ kraje Vysočina, Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ CLIL, Málotřídky společně, Efektivní využití interaktivní tabule ve výuce na ZŠ a SŠ) jsou
zaměřeny na podporu výuky angličtiny, na efektivní využití interaktivní tabule ve školách a
vzdělávání ředitelů málotřídních škol v kraji Vysočina.
Projekty jsou spolufinancovány z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního
rozpočtu ČR v celkové výši 7 169 516,- Kč. Partnery projektů jsou základní a střední školy a
2 Vysoké školy (Masarykova univerzita v Brně a ČVUT Praha).
Projekty mají dobu trvání 2 resp. 3 roky a celkově se do nich zapojí cca 50 základních a
středních škol kraje Vysočina.
Vysočina Education je v rámci výsledků stejné výzvy rovněž partnerem v projektech
„Vzpruha“ SPŠ Třebíč a „Mozaika nových inspirací“ MŠ Mozaika v Jihlavě.
Podrobnější informace o všech projektech – www.vys-edu.cz.
Mgr. Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education

TZ – Projekt „Vzdělávání ředitelů SŠ v kraji Vysočina“
V rámci výzvy MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních (IPo)
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 Počáteční
vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení byl
schválen projekt Vysočina Education s názvem „Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina“.
Obecným cílem projektu je zvýšit kompetence řídících resp. vedoucích pracovníků středních
škol v kraji Vysočina v oblasti řízení a personální politiky formou jejich dalšího vzdělávání.
Projekt se rovněž zaměří na „Zvyšování manažerských kompetencí vedoucích pracovníků
prostřednictvím inovovaného vzdělávacího programu „Zvyšování manažerských kompetencí
s implementací inovativních prvků do manažerského vzdělávání" a "Kurzů rozvoje
manažerských dovedností", které jsou zaměřeny na rozvoj praktických dovedností v práci s
učiteli a které následně povedou ke zvyšování kvality poskytování vzdělávacích služeb.
V rámci projektu bude také nabídnuta metodická podpora od expertní skupiny z řad ředitelů
SŠ kraje Vysočina, kteří budou poskytovat ostatním poradenské a konzultační služby formou
e-learningu a osobních konzultací ostatním ředitelům škol kraje Vysočina.
V neposlední řadě bude kladen důraz na výměnu zkušeností školních týmů a jejich vedení v
oblasti přípravy, implementace a evaluace v oblasti ŠVP a řízení škol. Tuto aktivitu bude
realizovat kraj Vysočina, jako finanční partner projektu prostřednictvím Odboru školství,
mládeže a sportu. Projekt získal 10% bonifikaci díky tomu, že byl zařazen do IPRM
(Integrovaného plánu rozvoje města) a skončil v celkovém hodnocení všech 28
individuálních projektů, které v rámci této výzva uspěly v celé ČR na 3. místě.
Projekt bude zahájen v březnu 2010 a ukončen v únoru 2013.
Celkový rozpočet projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR je 5 333 140,- Kč.

Mgr. Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education

