Šablony II jsou ideálním nástrojem,
jak získat pro naši školu
finanční prostředky

Aby naše škola
obstála před ČŠI, v rámci
revize RVP a při rozvoji
KK žáků, potřebujeme
ze Šablon II zajistit:

Vybavení všech pedagogů
vlastními PC nebo notebooky
Doplnění interaktivní techniky
do všech tříd
Obnovu PC učebny, mobilní
učebnu a výukové aplikace
Finanční prostředky pro správu
a údržbu ICT
Zlepšení kompetencí pedagogů
v oblasti využití ICT výuce

Prostor pro vytvoření bilance projektu Šablony II na míru potřebám naší školy:

MŠMT posílá do všech MŠ, ZŠ, ZUŠ
a SŠ až 7.000.000.000 Kč na
podporu kvalitního vzdělávání
Záleží jen na naší
škole, jak efektivně využije
finanční prostředky

Hodnota zvolených
šablon

Prostředky na ICT

80× DVPP v rozsahu 8 hodin = 4x pro každého pedagoga

278 400 Kč

198 400 Kč

10× Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

169 120 Kč

84 560 Kč

4× Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

110 300 Kč

110 300 Kč

2× Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin

256 000 Kč

256 000 Kč

12× Klub pro žáky ŠD

213 996 Kč

21 996 Kč

10× Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

89 170 Kč

39 170 Kč

4× Projektový den ve škole

17 648 Kč

9 648 Kč

1 134 634 Kč

720 074 Kč

Příklad volby „šablon“ u ZŠ s 250 žáky

Bilance prostředků projektu
Prostředky na administrativu projektu

6 000 Kč

Prostředky pro pedagogy a na DVPP

434 560 Kč

Prostředky využitelné na inovaci výuky

714 074 Kč

Nové „balíčky“ pro šablony „Využití ICT ve vzdělávání“

Hodnota zvolených
šablon

Prostředky na ICT

80× DVPP v rozsahu 8 hodin = 4x pro každého pedagoga

311 680 Kč

231 680 Kč

20× Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

384 000 Kč

236 800 Kč

3× Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin

384 000 Kč

384 000 Kč

5× Doučování žáků ZŠ

47 855 Kč

16 355 Kč

1 127 535 Kč

868 835 Kč

Příklad volby „šablon“ u SŠ s 270 žáky

Bilance prostředků projektu u SŠ s 270 žáky
Prostředky na administrativu projektu

6 000 Kč

Prostředky pro pedagogy a na DVPP

258 700 Kč

Prostředky využitelné na inovaci výuky

862 835 Kč

ITveSkole.cz nám nabízí bezplatnou konzultaci přímo ve škole,
pomoc s optimální volbou šablon a nastavením projektu.
ITveSkole.cz pro nás zajistí komplexní projektovou podporu, tvorbu
všech ZoR a pomoc s vytvořením výstupů za cenu 6.000 Kč / celý projekt.

3PANEL

10x notebook 14“ + interaktivní tabule

20x notebook 14“ + interaktivní displej 3Panel

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

10x odolný notebook Acer B114-21 W10 Pro
1x nabíjecí box iZákladna
Classroom management software
64 výukových scénářů
Instalace, školení pro pedagogy, odborník z praxe
Interaktivní tabule s projektorem EPSON EB-536Wi

Cena: 128 000 Kč

20x odolný notebook Acer B114-21 W10 Pro
1x nabíjecí box iZákladna
Classroom management software
64 výukových scénářů
Instalace, školení pro pedagogy, odborník z praxe
Interaktivní 4K 65“ displej + pojezd 3Panel

Cena: 256 000 Kč

Kontaktujte nás pro domluvení termínu konzultace.

ITveSkole.cz pro vás zajistí

Vy získáte

ITveSkole.cz

skoly@itveskole.cz

800 550 660

Jistotu v podobě
spolehlivého partnera
danou zkušeností
s realizací 1900
projektů

1

Příprava
projektu

Sestavíme s vámi optimální
kombinaci šablon na míru
potřebám vaší školy
Vyplníme vám kalkulačku
indikátorů
Zkompletujeme a odešleme
žádost v MS2014+

VYDÁNÍ
PRÁVNÍHO AKTU

3

To nejlepší vybavení
ověřené ve stovkách
škol a na světové
výstavě BettShow 2019

Čas na výuku
a maximalizaci přínosu
projektu ve prospěch
dětí, žáků a pedagogů

Tvorba
výstupů
projektu

2
Zahájení
projektu

5
Úsporu času
při zajištění
administrativy

Garanci dodržení
všech termínů
a povinností daných
výzvou

Ukončení
projektu

4

Tvorba
zpráv
o realizaci

Na konci projektu
zkontrolujeme splnění všech
výstupů a indikátorů
Připravíme s vámi Závěrečnou
zprávu o realizaci projektu
Pomůžeme zajistit archivaci
výstupů
Vykážeme pokrok
prostřednictvím dotazníku
MŠMT

24 měsíců ZZoR

Překontrolujeme
a zkompletujeme s vámi
všechny výstupy
Vše nahrajeme do MS2014+
Pomůžeme vám se všemi
depešemi, které v rámci
projektu obdržíte
Vytvoříme karty účastníků
a vykážeme rozsah podpory
v ESF ČR

16 měsíců 2. ZoR

Společně zvládneme tvorbu
všech výstupů:
• prostřednictvím balíčků
s výukovými scénáři a 64
tipy pro využití ICT ve výuce,
• s nápadníky pro realizaci
výuky s využitím ICT
Pomůžeme s inspirací pro
pedagogy prostřednictvím
odborníků z praxe
Zajistíme funkčnost dodaného
vybavení prostřednictvím ICT
techniků
Propojíme vás s centry
kolegiální podpory

8 měsíců 1. ZoR

Sestavíme s vámi
harmonogram plnění výstupů
Sestavíme finanční plán
Pomůžeme s přípravou smluv
a nastavením pracovněprávních vztahů
Zajistíme vám odborníky
z praxe a ICT technika
Zprostředkujeme vám DVPP
zážitkovou formou
Pomůže vám s nastavením
a dodržením pravidel VŘ dle
směrnice MŠMT
Pomůžeme s výběrem
mobilních zařízení a jejich
implementací
Nastavíme s vámi pravidla pro
publicitu a archivaci

100 % financí

