
INFORMACE O PROJEKTU

I. IDENTIFIKACE PROJEKTU

Registrační číslo

Název projektu

CZ.2.17/3.1.00/32718

Trojské trumfy pražským školám

II. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Název subjektu Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o.

Sídlo Trojská 211/110, 17100 Praha

IČ 25142101

III. IDENTIFIKACE PARTNERŮ

Název subjektu Botanická zahrada hl.m.Prahy

Sídlo Nádvorní 134, 17100 Praha

IČ 00064572

Partner s finančním podílem
na rozpočtu (Částka v CZK)

0,00

Název subjektu Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Sídlo U trojského zámku 120/3, 17100 Praha

IČ 00064459

Partner s finančním podílem
na rozpočtu (Částka v CZK)

0,00

IV. POPIS PROJEKTU

Cíle projektu

Prvním z cílů projektu je zmapovat Trojskou kotlinu prostřednictvím žáků Trojského gymnázia  a zaměřit se při
tom na další instituce v regionu poskytující v rámci své činnosti vzdělávací aktivity, Botanickou zahradu hl. m.
Prahy a Zoologickou zahradu Praha. Snahou bude najít co nejvíc prvků, jež mohou být využity ve vzdělávacím
procesu na střední škole. K tomu povede mimo jiné i další vzdělávání pracovníků těchto institucí. Důraz má být
kladen na co nejširší uplatnění a propojování výukových předmětů v rámci všeobecného vzdělávání a posílení
role projektové výuky, která je již nedílnou součástí vzdělávacího programu Trojského gymnázia Svatopluka
Čecha. Kromě přírodovědných předmětů se jedná o geografii, historii, český jazyk a literaturu, cizí jazyky,
estetickou výchovu, informatiku a výpočetní techniku. Dalším cílem je zpracování získaných poznatků a jejich
využití při tvorbě edukačních programů, didaktických pomůcek, metodik a pracovních listů. Nezanedbatelným
cílem je rovněž prohlubování ekologického myšlení žáků a stále se zvyšující potřeba citlivého soužití člověka a
přírody. Po ověření funkčnosti vytvořených programových produktů je nezbytné, aby s nimi byli seznámeni
zástupci pražských středních škol. Ti budou moci po ukončení projektu využívat vzniklé produkty a obohatit
praktické činností svých školních vzdělávacích programů.

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou žáci pražských středních škol, čtyřletých gymnázií a vyšších stupňů víceletých
gymnázií, tj. žáci sekundárního vzdělávání ve věku 15 -20 let, kteří mají ukončeno základní vzdělání. V první a
druhé části projektu (příprava a tvorba programových produktů) půjde o žáky vyššího stupně Trojského
gymnázia, ve třetí části (ověření programových produktů) o žáky dalších spolupracujících škol v projektu
(Gymnázium Na Zatlance, Gymnázium J. Seiferta, o.p.s., Gymnázium J. Palacha Praha 1, s.r.o.,  Vyšší
odborná škola a střední škola Václava Hollara, Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s., aj.) 
V první a druhé části projektu budou zapojeni učitelé přírodovědných předmětů, geografie, historie, estetické
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výchovy, českého jazyka a literatury, cizích jazyků (anglický, německý, francouzský), informatiky a výpočetní
techniky na Trojském gymnáziu Svatopluka Čecha, následně po seznámení s průběhem a programovými
produkty projektu se do třetí části zapojí vyučující spolupracujících škol.

Popis územní způsobilosti cílové skupiny

Cílová skupina - žáci pražských středních škol, čtyřletých gymnázií a vyšších stupňů víceletých gymnázií a
jejich pedagogové splňují 100 % podmínku uzemní uznatelnosti.

Zapojení a motivace cílové skupiny

Přínos pro cílovou skupinu

Žáci vyššího stupně Trojského gymnázia Svatopluka Čecha důkladné poznají místo jejich vzdělávání, jeho
historii, tradice, následný vývoj a jiné možnosti, které skýtá ve vztahu ke školním i mimoškolním aktivitám.
Budou trávit mnoho času při plnění praktických úkolů mimo budovu školy. Kromě vlastních učitelů budou v
průběhu realizace projektu komunikovat s dalšími osobami, které mohou obohatit jejich dosavadní znalosti a
zkušenosti a významně ovlivnit jejich budoucí směřování. Díky aktivnímu podílu na vzniku nových vzdělávacích
programů dojde k výraznému posílení jejich tvůrčích schopností a kreativity. Dojde tak k rozvoji klíčových
kompetencí : k učení (prostřednictvím zadávání zajímavých úloh ke zpracování, díky realizaci vlastních nápadů
a podnětů, zájmu o získání nových informací), k řešení problému (prostřednictvím dokonalého vstřebávání i
následného zpracování a vyhodnocení práce s informacemi, prezentování získaných informací a to jak v
českém, tak i cizím jazyce), komunikativní (díky vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními osobami
zaangažovanými v projektu, zdokonalování schopnosti komunikace v cizím jazyce), sociální a personální
(zejména ve schopnostech spolupráce s ostatními spolužáky a skloubení vlastní práce s prací ostatních
spolužáků a pracovníků v projektu, posíleným důrazem ekologických aspektů).
U žáků spolupracujících škol nastává posilování propojování vědění s praktickým životem. Žáci jsou vedeni k
samostatnému a aktivnímu nalézání souvislostí, k variantnímu řešení problémů, k praktickému a účelnému
rozhodování, tedy k dovednostem, které jsou pro ně podstatné jak v učení, tak v životě. Dojde rovněž k
rozšíření povědomí o jevech v přírodě, přirozené symbióze člověka s přírodou a správnému postoji k okolní
přírodě i ve vztahu k vlastnímu zdraví, k vyhodnocování a vyvozování praktických závěrů pro současnost i
budoucnost.
Učitelé Trojského gymnázia Svatopluka Čecha prohloubí své dosavadní vzdělání.

V. KLÍČOVÉ AKTIVITY

Č. Název klíčové aktivity

řízení a administrace projektu1

průzkum a shromažďování informací, jejich zpracování2

tvorba metodik, pracovních listů, didaktických pomůcek a dalších edukačních programů, tvorba
interaktivní mapy

3

první pilotní ověření vzniklých metodik, pracovních listů, didaktických pomůcek a dalších edukačních
programů

4

seminář k prvnímu pilotnímu ověřování5

druhé pilotní ověření vzniklých metodik, pracovních listů, didaktických pomůcek a dalších edukačních
programů

6

závěrečná konference7

vzdělávání učitelů8

Číslo aktivity 1

Název klíčové aktivity řízení a administrace projektu

Na realizaci se podílí

Náklady na aktivitu 455 870

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Za účelem realizace projektu bude vytvořen realizační tým (RT). Bude složen ze zástupců příjemce dotace -
Trojského gymnázia Svatopluka Čecha, jeho externích spolupracovníků, výtvarníka a grafika projektu, zástupců
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partnerů z BZ hl.m. Praha a Zoo Praha. Členové RT se budou v průběhu trvání projektu scházet pravidelně dle
potřeby 1-2 x za měsíc pod vedením manažera projektu. Užší realizační tým budou tvořit manažer, vedoucí
metodiků a jeden zástupce každého partnera. Budou v permanentním elektronickém, telefonickém a případně
osobním kontaktu. Budou dohlížet na hladký průběh jednotlivých projektových aktivit.

Výstup klíčové aktivity

- zápisy z pravidelných porad realizačního týmu
- monitorovací zprávy
- závěrečná zpráva o projektu
- smlouvy s dodavateli
- oddělené vedení účetnictví projektu
- pracovní výkazy

Číslo aktivity 2

Název klíčové aktivity průzkum a shromažďování informací, jejich zpracování

Na realizaci se podílí Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o.

Náklady na aktivitu 14 000

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Žáci Trojského gymnázia provádí důkladnou rekognoskaci Trojské kotliny. Činnost probíhá v předem
stanovených skupinách pod vedením jednotlivých učitelů. Při práci využívají znalostí a zkušeností všech osob,
které jim v této oblasti mohou poskytnout potřebné informace. Jedná se o starousedlíky v Troji, místního
kronikáře, členy zastupitelstva MČ Troja, pracovníky dalších institucí v regionu (Úřad MČ, Trojská škola a MŠ,
Galerie hl.m. Prahy - Trojský zámek, ČSOP Troja, Sokol Troja, Loděnice Troja, Elektrotechnický zkušební
ústav, Nadace Quido Schwanka, ambasády a velvyslanectví v Troji, firmy a obchodní zastoupení) a odborné
garanty partnerů projektu (BZ hl.m. Prahy a Zoo Praha). Veškerá zjištění následně zpracují a podají návrhy pro
víceúčelové využití získaných informací. Hlavní důraz bude kladen na tvorbu didaktických pomůcek, pracovních
listů a dalších vzdělávacích programů pro jejich následovníky a žáky jiných pražských středních škol. Součástí
této klíčové aktivity je rovněž shromažďování materiálů pro pozdější tvorbu interaktivní mapy regionu.

Výstup klíčové aktivity

- podklady pro tvorbu programových produktů - zjištěné informace, brožurky, literární zdroje, obrázky,
fotografie, kroniky, aj. 
- zprávy o průběhu KA, za které zodpovídají metodici
- fotodokumentace

Číslo aktivity 3

Název klíčové aktivity
tvorba metodik, pracovních listů, didaktických pomůcek a dalších edukačních
programů, tvorba interaktivní mapy

Na realizaci se podílí

Náklady na aktivitu 2 554 123

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Při této aktivitě budou zapojeni především učitelé gymnázia v roli metodiků projektu. Navážou na výsledky
klíčové aktivity č. 2 a ve spolupráci se žáky a a odbornými garanty partnerů projektu vytvoří vhodné didaktické
pomůcky, pracovní listy a edukační programy, jež se stanou hlavními programovými produkty projektu. Ve
vztahu k partnerům v projektu budou rozvrstveny dle kontinentů - propojení v obou zahradách a případně i v
jiných částech Troje,  ve vztahu k životnímu prostředí bude hlavním tématem způsob dopravy do atraktivních
míst v regionu Praha - Troja, stranou nezůstanou ani tzv. "uhlíkové diety" (návody, jak se máme chovat šetrněji
k okolní přírodě), ve vztahu k cizím jazykům a zlepšování v komunikaci žáků bude věnována pozornost výzvám
pro návštěvníky regionu, ve vztahu k historii půjde o jednotlivá vývojová stadia v rámci osídlení obce, ve vztahu k
estetické výchově se objeví náměty pro nejrůznější techniky vyhotovení obrazů - olejomalby, grafiky,
perokresby, vodomalby, koláže. Pestrá nabídka pro široký okruh žáků z blízkého i širšího okolí povede ke
zvýšení atraktivity Trojské kotliny. Vzniknou motivační media, která usnadní další orientaci v regionu. Ukážou
na možnosti, které budou mít žáci pražských středních škol k dispozici. Tato klíčová aktivita je považována za
jednu z nejdůležitějších v rámci celého projektu a bude jí věnována značná pozornost. Všechny vzniklé
produkty budou mít dvě varianty - základní a nástavbovou. Základní slouží k zevrubnému poznání, nástavbová
pak k poznání hlubšímu. Bude tak záležet pouze na volbě návštěvníků, pro kterou variantu se rozhodnou.
Důležitým aspektem je také doba, kterou budou při plnění úkolů vyplývajících z metodik žáci v regionu trávit.
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Tomu budou taky odpovídat varianty pracovních listů a edukačních programů. K některým aktivitám, zejména v
objektech na straně partnerů, budou určeni průvodci. Do projektu se v této fázi zapojí také výtvarník a grafik.
Budou přinášet návrhy pro podobu vznikajících produktů, které budou bezprostředně posuzovat členové
realizačního týmu. Celou Trojskou kotlinu se všemi významnými objekty bude obsahovat interaktivní mapa. Po
jejím vyhotovení bude k dispozici na webových stránkách žadatele o dotaci -Trojského gymnázia Svatopluka
Čecha a Úřadu MČ Praha -Troja. Po dohodě může být poskytnuta i dalším trojským institucím. Její tvorba
bude probíhat ve speciálně vybavené učebně. Ta bude sloužit rovněž pro ověřování funkčnosti všech
vytvořených programových produktů v rámci první pilotáže (klíčová aktivita č.5).

Výstup klíčové aktivity

- vytvořené programové produkty - pracovní listy, didaktické balíčky, DVD, interaktivní mapa, edukační
programy
- fotodokumentace

Číslo aktivity 4

Název klíčové aktivity
první pilotní ověření vzniklých metodik, pracovních listů, didaktických
pomůcek a dalších edukačních programů

Na realizaci se podílí Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o.

Náklady na aktivitu 77 600

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Po dobu jednoho školního roku budou ověřovat vzniklé programové produkty žáci Trojského gymnázia
Svatopluka Čecha pod vedením svých vyučujících - metodiků projektu. O výsledcích budou pravidelně
informováni členové realizačního týmu. Činnosti zahájí rovněž průvodci při ověřování programových dokumentů v
objektech partnerů (BZ hl.m. Prahy a Zoo Praha). Pro tyto účely budou vytvořeny 3 skupiny žáků - 2
experimentální a 1 běžná. První experimentální v počtu 15 bude ověřovat produkty v základní (jednodušší) verzi,
druhá experimentální rovněž v počtu 15 pak produkty v nástavbové (složitější) verzi. Běžná skupina (taktéž 15
žáků) nebude zainteresována na pilotním ověřování. Všechny tři skupiny budou po dobu trvání této klíčové
aktivity 3x testovány v oblasti jejich vědomostí, poprvé na počátku (září), podruhé v průběhu (leden, únor) a
potřetí v závěru (květen). Všichni budou v rámci testování řešit vždy stejné úlohy. Lze předpokládat, že žáci,
kteří budou ověřovat složitější programové produkty, by měli při testování dosáhnout zejména v závěru
nejlepších výsledků, u žáků běžné skupiny se očekávají nejslabší výsledky. Vše bude po každém testování
řádně vyhodnoceno a názorně zpracováno v grafech.

Výstup klíčové aktivity

- připomínky žákovských skupin k programovým produktům
- závěry z diskuzí se žáky
- zprávy o plnění KA
- monitorovací listy
- fotodokumentace

Číslo aktivity 5

Název klíčové aktivity seminář k prvnímu pilotnímu ověřování

Na realizaci se podílí

Náklady na aktivitu 7 140

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Proběhne v závěru předchozí klíčové aktivity (květen 2011). Bude určen učitelům spolupracujících škol v
projektu, kteří se se svými žáky budou účastnit další fáze projektu - druhého pilotního ověřování. Semináře se
rovněž zúčastní kromě členů realizačního týmu další zástupci příjemce dotace a partnera, kteří jakkoliv
participují na projektu (učitelé Trojského gymnázia, kteří nepůsobí v roli metodiků, průvodci v BZ hl.m. Prahy i
Zoo Praha, odborní kurátoři, zástupce obce Praha - Troja a jiných zúčastněných institucí). Budou zde
představeny dosavadní výsledky práce a nastíněn další průběh a nezbytné kroky pro další pokračování
projektových aktivit. Učitelé spolupracujících škol budou seznámeni s konkrétním způsobem druhého pilotního
ověřování vzniklých programových produktů. Pořadatelem semináře je Trojské gymnázium Svatopluka Čecha
ve spolupráci s oběma partnery v projektu.
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Výstup klíčové aktivity

- evaluační dotazník s postřehy účastníků
- monitorovací listy účastníků
- nástin harmonogramu druhé pilotní části
- didaktické materiály pro účastníky 
- fotodokumentace

Číslo aktivity 6

Název klíčové aktivity
druhé pilotní ověření vzniklých metodik, pracovních listů, didaktických
pomůcek a dalších edukačních programů

Na realizaci se podílí

Náklady na aktivitu 35 700

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Po dobu druhého celého školního roku budou ověřovat vzniklé programové produkty žáci spolupracujících šesti
pražských gymnázií a středních škol. Jedná se o Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o., Gymnázium Na
Zatlance, Gymnázium Jaroslava Seiferta,o.p.s., Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola,o.p.s., Střední
průmyslová škola stavební v Dušní, Vyšší odborná škola a střední škola Václava Hollara.
Aktivita probíhá obdobně jako první pilotní ověření, avšak s daleko větším množstvím již vytvořených produktů.
Významnou roli sehrávají opět průvodci v objektech partnerů. Doprovázející učitelé jednotlivých žákovských
skupin vyplní po každé návštěvě speciální dotazník, který bude sloužit členům realizačního týmu pro úpravy a
vylepšení vyhotovených programových produktů. Koordinaci návštěv žákovských skupin v rámci druhého
pilotního ověření zajišťuje manažer projektu, za uplatnění připomínek učitelů spolupracujících škol odpovídá v
této fázi vedoucí skupiny metodiků projektu.

Výstup klíčové aktivity

- připomínky žákovských skupin k programovým produktům
- dotazníky
- monitorovací listy
- fotodokumentace

Číslo aktivity 7

Název klíčové aktivity závěrečná konference

Na realizaci se podílí

Náklady na aktivitu 71 400

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Při této příležitosti bude zmíněn průběh a vyhodnoceny výsledky jednotlivých projektových činností. Členové
realizačního týmu seznámí zástupce učitelů pražských středních škol a pedagogické veřejnosti s možnostmi,
které se budou po ukončení projektu nabízet jejich žákům, ostatním kolegům i jim samotným. Konference
bude rozdělena do dvou částí, během první, teoretické, budou účastníci seznámeni s průběhem a dosaženými
výsledky, vystoupí rovněž zástupci partnerů i spolupracujících škol v projektu. Druhá část, praktická, bude
věnována praktickým ukázkám vytvořených programových produktů na základě volby účastníků. Pro vyhotovení
závěrů z konference bude sloužit dotazník, o jehož vyplnění budou požádáni účastníci konference.
Pořadatelem bude Trojské gymnázium Svatopluka Čecha s využitím zázemí jednoho z partnerů v projektu (Zoo
Praha). Praktická část proběhne v bezprostřední blízkosti pořádání konference. Vzhledem k období konání
(květen) budou moci po dohodě s manažerem projektu vyzkoušet fungování programových produktů i další
učitelé se svými žáky. Vhodné je využití období před koncem školního roku.

Výstup klíčové aktivity

- zpráva o konferenci
- doprovodné materiály
- monitorovací listy
- dotazníky pro účastníky
- fotodokumentace

Číslo aktivity 8

Název klíčové aktivity vzdělávání učitelů
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Na realizaci se podílí

Náklady na aktivitu 130 900

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

V rámci výuky podle nového školního vzdělávacího programu školy pro 2. cyklus gymnázia je zapotřebí
důkladné proškolení učitelů v řadě oblastí. Škola hodlá pokračovat v projektové výuce, a aby se učitelský sbor
zdokonalil v praktické přípravě projektů, je nutný i širší teoretický základ a seznámení s praktickými
zkušenosti jiných škol. Hodláme proto navázat na základní seminář Projektové výuky ze září 2008, který vedl
Mgr. Dlabola ze společnosti Erudic, dalšími dvěma pokračovacími semináři pro učitele.
Nový švp je neodmyslitelně spjat s novými formami a metodami práce. Domníváme se, že je potřebné proškolit
zejména naše začínající učitele v aktivních metodách práce s žáky, které nabízí společnost Kritické myšlení,
s.r.o. Pracovní listy pro návštěvu BZ, které vznikly ve spolupráci s BZ Praha v rámci projektu Křížem krážem..
a jsou určeny pro výuku botaniky interaktivními metodami práce, jsou postaveny právě na modelu KM. V duchu
zásad KM chceme pokračovat při tvorbě výukových materiálů i v rámci nového projektu. Čtvrtina sboru již
prošla základním kursem KM v roce 2007/8, další část sboru by měla být proškolena v následujícím školním
roce, u některých učitelů se nabízí možnost dalšího prohlubování vzdělávání v této oblasti.
Při  přechodu na nový švp je pro většinu učitelů nutné i doplnění pedagogicko-psychologických poznatků
uplatnitelných při řešení situací, kterým je učitel vystaven ve své každodenní pedagogické praxi a které není
možné jako v minulosti zvládat direktivním způsobem, ale je nutný respektující přístup k žákům. Mnozí učitelé
se musí tento respektující přístup naučit.
Vzdělávacích seminářů se zúčastní většina učitelů Trojského gymnázia, tj. 16 až 18 osob. Na výjezdové
semináře počítáme s účastí 15 osob.Ke vzdělávácím seminářům budou využity většinou prázdninové dny.
Proběhne celkem 8 celodenních vzdělávacích seminářů a 2 dvoudenní výjezdové semináře, a to v roce 2010 v
březnu, červnu, srpnu a říjnu, v roce 2011 v únoru, dubnu srpnu a říjnu a v roce 2012 se uskuteční v únoru a
dubnu. Semináře se budou realizovat ve škole v učebně, která bude v rámci projektu vybavena. Pouze srpnové
vzdělávací výjezdy se budou konat mimo prostory školy, k tomuto účelu budou pronajaty vhodné konferenční
prostory mimo Prahu.

Výstup klíčové aktivity

- certifikáty o absolvování školení
- zprávy ze vzdělávacích aktivit
- monitorovací listy
- hodnotící dotazníky
- fotodokumentace
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VI. HARMONOGRAM

302928272625242322212019181716151413121110987654321

řízení a administrace
projektu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

průzkum a shromažďování
informací, jejich zpracování

xxxxxxx

tvorba metodik, pracovních
listů, didaktických pomůcek a
dalších edukačních
programů, tvorba interaktivní
mapy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

první pilotní ověření
vzniklých metodik,
pracovních listů, didaktických
pomůcek a dalších
edukačních programů

xxxxxxxxx

seminář k prvnímu pilotnímu
ověřování

x

druhé pilotní ověření
vzniklých metodik,
pracovních listů, didaktických
pomůcek a dalších
edukačních programů

xxxxxxxxxx

závěrečná konference x

vzdělávání učitelů xxxxxxxxxx

VII. REALIZAČNÍ TÝM

Složení realizačního týmu

Název pozice Úvazek Forma

externí odborní pracovníci 10,00 DPP

manažer projektu 53,00 DPČ

metodici projektu 160,00 DPČ

odborní garanti 72,00 DPP

průvodci 40,00 DPP

vedoucí skupiny metodiků 53,00 DPČ

výtvarník, grafik 40,00 DPP

Manažerské a administrativní pozice

Název pozice manažer projektu

Název subjektu Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o.

Forma DPČ

Úvazek 53,00 Jednotka hodin

Sazba 200,00 Jednotka za hodinu

Sestavu vytvořil Kateřina Kalousková, dne 02.02.2010 15:45:02 7 / 11Sestava vytvořena IS Monit. Strana



Pracovní náplň

Manažer projektu předává pravidelně účetní projektu podklady pro vedení účetnictví projektu, je zodpovědný za
dodržování rozpočtu projektu. Manažer projektu vyhotovuje pravidelné monitorovací zprávy, vykazuje
monitorovací ukazatele a předkládá žádosti o platbu. Vychází při tom z podkladů, které mu poskytují účetní
projektu, vedoucí skupiny metodiků a další členové realizačního týmu. Svolává pravidelné porady realizačního
týmu. Koordinuje návštěvy žákovských skupin v rámci prvního i druhého pilotního ověřování programových
produktů. Zajišťuje kontakty a spolupráci mezi žadatelem a partnery. Uzavírá smlouvy s dodavateli, sleduje
kvalitu dodávaných služeb. Odpovídá za publicitu projektu  v souladu s pravidly ESF, je zodpovědný rovněž za
správnou archivaci projektových dokumentů.

Odborné pozice

Název pozice externí odborní pracovníci

Název subjektu Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o.

Forma DPP

Úvazek 10,00 Jednotka hodin

Sazba 200,00 Jednotka za hodinu

Pracovní náplň

Poskytují informace a zkušenosti potřebné pro rekognoskaci regionu (Trojské kotliny)a tvorbu programových
produktů. Zúčastní se besed se žáky a prací v terénu. Jsou k dispozici metodikům projektu v rámcu
konzultací.

Název pozice metodici projektu

Název subjektu Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o.

Forma DPČ

Úvazek 160,00 Jednotka hodin

Sazba 194,00 Jednotka za hodinu

Pracovní náplň

Metodiky budou učitelé Trojského gymnázia v počtu pěti osob, kteří zastupují jednotlivé vzdělávací oblasti v
projektu (Člověk a příroda, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Informační a
komunikační technologie). Vedou žákovské skupiny v rámci KA č. 2. Vytváří ve spolupráci s žáky a s
odbornými garanty programové produkty. Podílí se na prvním pilotním ověřování těchto produktů. Ve fázi
druhého pilotního ověřování zapracují připomínky spolupracujících škol k již vytvořeným produktům. V rámci KA
č.5 a č.7 předávájí účastníkům zkušenosti získané při tvorbě programových produktů. Aktivně se zapojí do
organizace výše jmenovaných KA.

Název pozice odborní garanti

Název subjektu Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o.

Forma DPP

Úvazek 72,00 Jednotka hodin

Sazba 300,00 Jednotka za hodinu

Pracovní náplň

Tuto pracovní pozici bude zajišťovat 6 osob - vedoucí výchovně vzdělávacích oddělení obou partnerů, dva
odborní kurátoři a dva vedoucí průvodců. V průběhu KA č.2 a č.3 poskytují odborné konzultace metodikům.
Dohlíží na odbornou kvalitu vytvořených programových produktů. Úzce spolupracují s vedoucím metodiků.
Podávají podněty k výtvarnému a grafickému zpracování programových produktů.

Název pozice průvodci

Název subjektu Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o.

Forma DPP
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Úvazek 40,00 Jednotka hodin

Sazba 194,00 Jednotka za hodinu

Pracovní náplň

Jedná se o 4 osoby, 2 z BZ, 2 ze Zoo. Realizují návštěvy žákovských skupin v areálu partnerů projektu. Vše
probíhá na základě metodik a v souladu s vytvořenými programovými produkty. Jejich činnost je řízena
vedoucím průvodců.

Název pozice vedoucí skupiny metodiků

Název subjektu Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o.

Forma DPČ

Úvazek 53,00 Jednotka hodin

Sazba 200,00 Jednotka za hodinu

Pracovní náplň

Koordinuje práci skupiny metodiků, sleduje a a průběžně vyhodnocuje KA č. 2 a  č.3. Aktivně se zúčastňuje
řízení a administrace projektu. Je členem užšího realizačního týmu, zúčastňuje se všech pravidelných porad
tohoto týmu. Na porady přináší informace o průběhu projektu a naplňování dílčích cílů. Sleduje soulad průběhu
projektu s nastaveným harmonogramem. Organizačně má na starosti KA č.8 vzdělávání učitelů. Sestavuje
aktuální  přehled vytvořených programových produktů, který pravidelně předkládá na poradách užšího
realizačního týmů.

Název pozice výtvarník, grafik

Název subjektu Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o.

Forma DPP

Úvazek 40,00 Jednotka hodin

Sazba 300,00 Jednotka za hodinu

Pracovní náplň

jedná se 2 osoby zajišťující výtvarné a grafické zpracování vzniklých programových produktů, jejich práce bude
zahájena v únoru 2011 a bude pokračovat až do konce realizace projektu

VIII. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Vliv na rovné příležitosti

Pozitivní k rovným příležitostem

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti, není však soustředěn především na jejich podporu.
Podpořenými osobami v projektu jsou žáci a učitelé pražských středních škol a gymnázií bez rozdílu pohlaví,
rasy, národnosti, náboženského vyznání a věku u učitelů. Vzhledem k možnostem bezbariérových vstupů do
mnoha míst, v nichž se projekt odehrává, nevylučuje se ani možnost účasti tělesně postižených osob. Ve
vztahu k míře obtížnosti při práci s programovými produkty je možno zapojit rovněž žáky se specifickými
poruchami učení.
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Vliv na udržitelný rozvoj

Projekt má pozitivní dopad na udržitelný rozvoj

Popis a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj

Projekt je částečně zaměřen na podporu udržitelného rozvoje, má pozitivní dopad na udržitelný rozvoj.
Podpořené osoby se při řešení úkolů zabývají problematikou udržitelného rozvoje, zejména ve vztahu k
životnímu prostředí.
U žáků dochází k rozšíření povědomí o jevech v přírodě, přirozené symbióze člověka s přírodou a správnému
postoji k okolní přírodě i ve vztahu k vlastnímu zdraví, k vyhodnocování a vyvozování praktických závěrů pro
současnost i budoucnost. Je na to myšleno v rámci klíčové aktivity č. 3 při tvorbě programových produktů,
ekologické aspekty budou zdůrazňovány i v rámci dalších klíčových aktivit projektu, zejména při ověřování
vzniklých programových produktů. Pozadu nezůstává ani vzdělávací oblast - klíčová aktivita č.8, během níž
bude zdůrazněno hledisko nutnosti trvale udržitelného rozvoje. Projekt si klade za cíl rovněž podporování
sociálních a personálních klíčových kompetencí, jejichž nedílnou součástí je uvažování v souladu s udržitelným
rozvojem.

IX. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Název indikátoru Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Plánovaná hodnota 50,000

Komentář

1 interaktivní mapa, 20 pracovních listů, 10 didaktických balíčků, 10 vzdělávacích seminářů, 6 DVD, 3 edukační
programy

Název indikátoru Počet podpořených osob - celkem

Plánovaná hodnota 380,000

Komentář

žáci Trojského gymnázia - 50
žáci ostatních škol - 270
učitelé Trojského gymnázia - 18
učitelé ostatních škol - 12
účastníci konference + 30

Název indikátoru Počet úspěšně podpořených osob

Plánovaná hodnota 350,000

Komentář

žáci Trojského gymnázia - 50
žáci ostatních škol - 270
učitelé Trojského gymnázia - 18
učitelé ostatních škol - 12

X. DALŠÍ INFORMACE

Konkrétní opatření pro zajištění publicity

Publicita a informovanost

O projektu bude informovat žadatel o dotaci - Trojské gymnázium Svatopluka Čecha i jeho partneři (Botanická
zahrada hl.m. Prahy a Zoo Praha) na svých www stránkách, dále ve venkovní vitríně u hlavního vstupu do
budovy školy a u všech vstupů do areálů na straně partnerů. Průběžně budou poskytovány informace redakci
měsíčníku v regionu Praha -Troja (časopis "Troja"). V době před konáním semináře v květnu 2011 bude
zveřejněn článek v Učitelských novinách a  Moderním vzdělávání . Největší publicita bude věnována výsledkům
projektových činností v rámci závěrečné konference v květnu 2012. Dojde k inzerci v pražských denících a
odborných periodikách. Informace o výsledcích projektu a programové produkty budou volně k dispozici a ke
stažení na  webových stránkách žadatele o dotaci a prostřednictvím odkazu i u jeho partnerů. O publicitu se
bude průběžně starat manažer projektu.
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Rizika

Rizika projektu

Časové zaneprázdnění a skluz v činnostech ze strany partnerů, obměny ve složení realizačního týmu v době
trvání projektových činností, metodické chyby při pilotních ověřováních vzniklých programových produktů,
technické komplikace a nedodržení časových lhůt při dodání zařízení a  materiálů, dodržení harmonogramu,
dodržení rozpočtu projektu.

Popis opatření

Partneři se zaváží v partnerských smlouvách, že nebudou klást překážky při tvorbě programových produktů, v
případě nutného výpadku svých pracovníků poskytnou žadateli o dotaci kvalifikovanou náhradu. Díky této osobě
budou pak moci plynule pokračovat projektové činnosti. Časté obměny ve složení realizačního týmu vedou k
poklesu efektivity v projektových činnostech. Již nyní došlo k předběžným jednáním o projektovém záměru,
jichž se účastnili stěžejní členové realizačního týmu. Prokázali, že mají eminentní zájem o účast na projektu.
Stejně zodpovědně budou obsazovány další posty v realizačním týmu. I zde je nezbytně nutné, aby existovala
možnost alternování členů realizačního týmu, případně možnost pokračování v projektových činnostech i při
změně v hlavním zaměstnání (nástupem na mateřskou dovolenou, plněním jiných funkcí na základě kariérního
postupu). Chybám budou předcházet vlastní tvůrci programových produktů, podají přesný návod, jak s nimi
pracovat. Skutečnost budou průběžně ověřovat členové užšího realizačního týmu ve formě kontrolní činnosti
(manažer projektu, vedoucí skupiny metodiků a v případě činností v areálu partnerů pak i jeho hlavní zástupci).
Činnosti, které budou konány s podporou technických zařízení, budou díky partnerům s kvalitním technickým
zázemím zajištěny. Nedodržení časových lhůt v případě dodání nezbytných materiálů (pomůcek k realizaci
projektu, zařízení a vybavení, tiskovin ve větším rozsahu zejména pracovních listů a jiné) bude ošetřeno na
základě potvrzené objednávky s datem dodání. V případě delší časové prodlevy bude objednatel po dodavateli
žádat adekvátní náhradu.
Harmonogram je promyšlený od okamžiku jeho sestavení a tvoří vysokou prioritu členů užšího realizačního
týmu. V případě nutných změn z objektivních příčin jsou připraveny jiné varianty, které však rozhodně neovlivní
celkovou délku trvání projektu.
Rozpočet byl sestaven po konzultaci s uznávaným ekonomem, působícím v oblasti finančních operací.

Udržitelnost projektu

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Vzniklé a ověřené programové produkty budou dány k dispozici všem školám a učitelům pražských středních
škol, budou volně dostupné na webových stránkách příjemce dotace i jeho partnerů. Příjemce dotace bude
zajišťovat i nadále poskytování veškerých informací všem zájemcům ze strany škol. Oba partneři zařadí
činnosti s nově vzniklými programovými produkty do své nabídky služeb pro školy. Trojské gymnázium využije
veškeré vzniklé programové produkty a získané zkušenosti a vědomostí na základě vzdělávacích aktivit ve
prospěch výuky na škole v dalších letech po ukončení projektu. Dojde tak k výraznému zvýšení kvality školního
vzdělávacího programu "V trojské kotlině jako v rodině". Budou rovněž upevněny vazby a spolupráce s partnery,
vytvořená partnerství mohou přetrvávat i po další roky v rámci jakýchkoliv dalších aktivit v oblasti výchovy a
vzdělávání.
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