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Partner projektu, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, p. o. patří k významnému 
poskytovateli středního vzdělávání v regionu, proto je jeho zapojení do projektu klíčové.  
Klademe důraz nejen na všeobecné, ale také na polytechnické vzdělávání. Našim cílem je 
také rozvíjení gramotností. Zaměřujeme se především na čtenářskou gramotnost a 
v souvislosti s neustálým rozvojem informačních technologií na digitální gramotnost. Cílem 
zapojení do projektu je založení koordinované spolupráce s okolními základními školami, 
rozšíření spolupráce s významnými zaměstnavateli a podporovat a motivovat žáky našeho 
gymnázia i základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. 

Naše škola je zapojena do následujících aktivit: 

KA04 Podpora gramotností 

KA04-2 Čtenářská gramotnost 

Cílem podpory rozvoje čtenářské gramotnosti je zvýšení všeobecné složky vzdělávání 
formami profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím seminářů, workshopů a přímými 
konzultacemi metodikem pro čtenářskou gramotnost. 

KA04-3 Digitální gramotnost 

Digitální gramotnost bude v projektu rozvíjena prostřednictvím rozvoje klíčových 
kompetencí potřebných k aktivnímu uplatnění ve společnosti a na trhu práce. Tyto 
kompetence se mění v závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře využívání digitálních 
technologií ve společnosti a v životě člověka. 

KA05 Podpora odborného a polytechnického vzdělávání 
Cílem klíčové aktivity je podpora odborného a polytechnického vzdělávání prostřednictvím 
zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků. Díky realizaci projektu bude systematicky 
budována spolupráce mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky, jejich vedením 
i samotnými školami. 

KA05-1 Organizace kroužků  

V rámci této aktivity zajišťujeme přípravu, organizaci a realizaci zájmových kroužků pro naše 
žáky: 

Kroužek robotiky, programování a 3D tisku 



 

  

Badatelský klub 

Zájmové kroužky jsou organizovány a realizovány zejména v modernizovaných učebnách, 
laboratořích a prostorách středních škol. 

KA05-2 Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe (mezi SŠ, 

mezi SŠ a ZŠ) 

Realizací této sdílíme své laboratoře partnerské střední, ale také spolupracujících základním 
školám:  

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, 

Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Na Brněnce 1, Ivančice, 664 91 
 

Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov, p. o. 
Růžová 149/7, 664 91 Ivančice 

 
Základní škola Mohelno, p. o. 

Mohelno 232 
675 75 Mohelno 

 
Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov, p. o. 

Hlavní 43 
664 12 Oslavany 

 
Střední zahradnická škola Rajhrad, p. o. 

Masarykova 198 
664 61 Rajhrad 

 
Cílem projektu je podpořit projektovými aktivitami co nejvíce pedagogů a žáků, kteří mají 
zájem a předpoklady pro polytechnické vzdělávání. 

 
 

 


