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Koncem února 2013 byla zahájena tvorba vzdělávacích materiálů do výuky anglického 
jazyka v 5. roč. a tvorba materiálů do výtvarné výchovy v  5. roč. určená pro aplikaci 
metody CLIL ve výuce (metodik 3).  Do konce dubna 2013 již bylo vytvořeno 15 
vzdělávacích materiálů do anglického jazyka a 5 materiálů do výtvarné výchovy. Od března 
vznikají obdobné vzdělávací materiály pro žáky 4. roč. (metodik 2) - do konce dubna bylo 
vytvořeno 11 materiálů do výuky anglického jazyka a 5 materiálů pro výuku metody CLIL. 
Postupně začínají vznikat rovněž materiály k aplikaci anglicky psané beletrie ve výuce 
anglického jazyka v 8. a 9. roč. a e-learningové materiály pro stejné ročníky. V dubnu byla 
zahájena tvorba vzdělávacích materiálů do německého jazyka pro žáky 9.roč.. Tyto 
materiály jsou určeny pro realizaci miniprojektů v rámci výuky. Do německého jazyka 
vznikají také e-learningové materiály určené pro publikování na školním webu. Ty jsou 
určeny pro opakování a upevňování probraného učiva. Metodici 4 a 5 zahájí tvorbu svých 
materiálů až v červenci 2013.

V měsíci březnu byla vyhlášena 2 výběrová řízení.  První z nich bylo zaměřeno na dodávku 
interaktivních sestav, prezentační techniky a související ho HW a SW. Vítězem tohoto VŘ se 
stala firma Consulta Bürotechnik, s.r.o. V rámci tohoto výběrového řízení  byly  2 učebny 
vybaveny interaktivními sestavami (1 učebna na 1 stupni a 1 učebna na 2. stupni) včetně 
vizualizérů. V dalších 3 učebnách byl nainstalován dataprojektor. Součástí vybavení těchto 
je rovněž stolní počítač a projekční plátno.

Druhé výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky včetně SW bylo v prvním kole 
zrušeno. Po drobné úpravě zadávacích podmínek bylo vyhlášeno znovu. Vítězem tohoto 
výběrového řízení  se stala firma FPO s.r.o.  Díky této dodávce obdrží pedagogové zapojení 
do realizace projektu služební notebook a budou pořízeny 2 multifunkční zařízení pro tisk a 
archivaci vzdělávacích materiálů.

Dva pedagogové absolvovali školení s akreditací MŠMT zaměřená na moderní metody výuky 
či konverzaci v cizím jazyce.


