
 
Realizace projektu EU VVV a MŠMT na GSS Mikulov  

Škola realizuje dvouletý projekt Moderní vzdělávání na Gymnáziu a SOŠ Mikulov, hrazený Evropskou 

unií z fondů VVV a MŠMT ČR v celkové výši 1 238 000,- Kč. Cíle projektu vychází z šetření  zřizovatele 

v rámci Krajského akčního plánu tzv. KAP. Projekt vytváří takové aktivity, které poskytují dočasnou 

personální podporu škole, například koordinátor spolupráce se zaměstnavateli, školní kariérový 

poradce. Aktivity jsou také realizovány v oblasti vzdělávání žáků -  podpora odborníků z praxe ve 

výuce, podpora ITC technologií zapojených do výuky, podpora čtenářské a matematické gramotnosti, 

podpora žáků ohrožených neúspěchem, stáže pedagogů u zaměstnavatelů.  

Po dobu dvou let jsou realizovány personální šablony: 

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele  –  v letošním školním roce  proběhlo   celkem 15 

kulatých stolů   s tématy  – spolupráce v realizaci praktického vyučování, zapojení odborníků do 

praxe, zpětné vazby z absolvovaného praktického vyučování, realizace praktického vyučování u 

budoucích zaměstnavatelů. Tato setkávání přináší další náměty pro  práci koordinátora . 

Školní kariérový poradce – mapování žáků ohrožených studijním neúspěchem, tvorba informačního 

prostoru pro inzerci pracovních míst, studia na  VOŠ a VŠ, poradenské pohovory s žáky a rodiči, 

workshopy s žáky – vhodné zaměřeni dalšího studia, kritéria pro úspěšné zvládnutí studia, výběr 

volitelných předmětů vhodných pro zvládnutí MZ a volbu VŠ a další, které vychází z práce 

kariérového poradce s žáky a rodiči. 

Na základě doporučení kariérového poradce byly vytipovány skupiny žáků ohrožené studijním 

neúspěchem a v průběhu školního roku bylo realizováno 7 šablon Doučování žáků SŠ ohrožených 

školním neúspěchem. Každá šablona se realizovala v rozsahu 16 hodin. Bylo podpořeno celkem 38 

žáků a to v předmětech – 4 x matematika, 2 x anglický jazyk a 1 x chemie.  Tyto šablony budou 

pokračovat i v příštím školním roce. Jejich zaměření bude vycházet z výsledků vzdělávání za letošní 

školní rok. 

Aktivita rozvíjející ICT na střední škole umožnila přítomnost ICT technika  přímo ve výuce 

všeobecných i odborných předmětů a snížit tak obavy pedagogů z práce s digitálními technologiemi. 

Žáci využívali v hodinách mobilní zařízení – notebook, tablet, smartphone apod. Byli podpořeni 

celkem čtyři pedagogové a to v předmětech: Biologie, Zeměpis, Chemie, Přírodovědné cvičení – 

projekt, Seminář ze zeměpisu, Seminář z biologie, Seminář z biologie a chemie, Seminář 

společenskovědní, Společenské vědy a Právo. Bylo realizováno celkem 100 vyučovacích hodin 

s podporou ICT technologií. V příštím školním roce bude tato šablona zaměřena na jinou skladbu 

předmětů a jinou skupinu učitelů, kterým se tak prohloubí digitální gramotnost. 

V přípravě jsou šablony pro příští školní rok. Ty se zaměřují na rozšiřování a sdílení zkušeností 

pedagogů z praxe, podporu čtenářské a matematické gramotnosti žáků, získávání odborníků z praxe 

přímo do výuky. 
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