Pilotní projekty jsou převážně určeny na podporu
regionálního školství a předpokládají široké zapojení krajů při jejich realizaci.
Zvolený model zajišťuje celou řadu funkcí, které není možno
z pozice ministerstva zajistit. Jde zejména o znalost reálných
podmínek regionu, podmínek studia i aktivit škol i podporu
malých i velkých škol podle projektových podmínek. Zároveň působí na rozvoj regionálních forem státní informační
politiky, přesně v duchu I. etapy Realizace Státní informační
politiky ve vzdělávání.

Pilotní projekty
při zavádění ICT do výuky

Financování projektů u škol přímo řízených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy a škol církevních je řešeno
samostatně v jednotlivých částech metodického pokynu.

informace pro školy
Pilotním projektem rozumíme veškeré aktivity školy, které
jednoznačným způsobem podporují využití výpočetní techniky ve vlastní výuce a které jsou snadno využitelné na škole
stejného typu. Právě přenositelnost projektu je jeho základním rysem.
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Co jsou pilotní projekty?

SPRING
STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA
VE VZDĚLÁVÁNÍ

03/2003

Kde a jak se přihlásit

Součásti žádosti

Základní rysy pilotního projektu

Plný text metodiky pilotních projektů je k dispozici na
www.e-gram.cz. Krajské úřady vyhlásí termíny v krajích
v rámci svých kompetencí.

Žádost musí mít tyto náležitosti:
– Průvodní dopis
– Kopie zřizovací (zakladatelské, společenské smlouvy)
listiny nebo společenské smlouvy
– Vyplněný formulář žádosti o dotaci
– Rozhodnutí o zařazení školy nebo školského
zařízení do sítě škol

•

Cílem tohoto metodického pokynu je podpora pilotních projektů zavádění ICT do výuky na základních, středních a speciálních školách a školských zařízeních zařazených do sítě škol,
bez ohledu na zřizovatele,
a to v následujících
okruzích:
Okruh A – Implementace výukového
softwaru na I. stupni
základní školy
Okruh B – Implementace výukového softwaru na
II. stupni základní školy a víceletých gymnáziích
Okruh C – Implementace výukového softwaru na středních
školách
Okruh D – Implementace výukového softwaru na speciálních školách
Okruh E – Informační gramotnost veřejnosti

Dokdy podávat žádost o projekt
Žádost o dotaci na příslušný kalendářní rok předkládá statutární orgán školy nebo školského zařízení ve dvojím tištěném
vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (formát MS
Word) nejpozději do 30. června pro letošní rok a pro roky
další do 30. dubna.
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Řeší implementaci výpočetní techniky
do výuky.

•

Přináší měřitelné a přenositelné výsledky na školu
podobného typu.

•
•

Plně vychází z profilu školy.
Je realizováno vstřícné financování.
30 % nákladů celého projektu musí být vlastních.

Náležitosti projektu
Popis pilotního projektu musí být zaslán také v elektronické
podobě (nejvýše 4 strany textu formátu A4). Pilotní projekt
bude posuzován jako celek ve vzájemné souvislosti s ostatní
činností školy. Z popisu pilotního projektu musí proto být zcela
zřejmé, jak je zasazen do vzdělávacího programu školy. Nelze
předkládat samostatné pilotní projekty bez kontextu s prací
školy. Zároveň doporučujeme připravit návrh projektu tak, aby
poskytoval dostatek podkladů pro posouzení pilotních projektů podle všech kritérií. Podrobný popis pilotního projektu:
– cíl (účel) projektu a jeho zdůvodnění
– stručný popis současného stavu problematiky, kterou
pilotní projekt řeší
– souvislost s ostatní činností školy; vymezení okruhů,
které bude pilotní projekt realizovat
– rozsah záměru (počet občanů, žáků, působnost v regionech ČR; jiné údaje)
– rámcový časový a pracovní harmonogram realizace pilotního projektu a jeho částí
– materiální a personální zabezpečení
– veškeré další podstatné údaje o pilotním projektu
– celkový rozpočet na realizaci pilotního projektu a rozpočet požadované dotace rozpracovaný v položkovém
členění rozpočtové skladby, zpracovaný minimálně
v rozsahu uváděných částí, případně jednotlivých akcí
– zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména
podrobné zdůvodnění osobních nákladů

•

Všechny úspěšné projekty budou zveřejněny
a budou inspirací ostatním školám v další práci.
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