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Certifikáty kvality  Členství  

Společnost AV MEDIA, a.s. vyhlašuje pro základní a střední školy v České republice dotační program „Zapojte 
žáky moderními technologiemi“, jehož účelem je podpora digitálního vzdělávání a posunu interaktivní výuky 
od aktivního pedagoga k zapojenému žákovi. 

 

Cíl programu 
Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout školám možnost pokračovat v systematickém vzdělávání 
pedagogů v oblasti interaktivní výuky s moderními technologiemi s důrazem na zapojení žáka. Škola musí 
nejenom vyučovat s pomocí digitálních technologií, ale musí naučit učit se s pomocí digitálních technologií 
žáky (Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, MŠMT, 2014). Dotace tak umožňuje lepší využití 
moderních technologií, včetně žákovských zařízení, a především napomáhá rozvoji výukových metod a 
většímu zapojení žáků.  

 

Předmět programu  
Předmětem dotačního programu je systematické vzdělávání a podpora rozvoje pedagogů v oblasti 
interaktivní výuky s využitím moderních technologií. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci systému 
DVPP a vedou učitele k efektivnímu využití digitálních nástrojů ve výuce a předávají didaktické a metodické 
informace a praktické tipy. Důležitou součástí je mentoring. Část dotace může být využita pro vzdělávání ICT 
koordinátorů a ICT metodiků, případně vedení škol. 
 
Na základě dodaného plánu vzdělávání v oblasti, kterou podporuje, tj. interaktivní výuky od aktivního 
pedagoga k zapojenému žákovi, bude školám poskytnutá dotace ve výši 80 % z celkové částky dané součtem 
tržních cen příslušných kurzů DVPP. 

 

Podmínky programu, postup při podání žádosti, příjemci podpory a udělení dotace 
Požádat o tuto dotaci může každá základní a střední škola v ČR (včetně Hlavního města Prahy). Podmínkou 
pro udělení dotace je správně a kompletně vyplněná žádost, doručená AV MEDIA, a. s. do 31. 10. 2015. 
 
Součástí žádosti je: 

 Plán vzdělávání pedagogů 

 Plán rozvoje ICT ve výuce 
Plány dle přiložených vzorů zpracuje škola ve spolupráci s obchodním konzultantem či mentorem AV MEDIA. 
 
Úplné a přesně vyplněné žádosti o dotaci doručte nejpozději do 31. 10. 2015 svému konzultantovi AV MEDIA 
nebo na e-mail: interaktivnivyuka@avmedia.cz. Postačující je odeslání žádosti v elektronické podobě (zejm. 
u příloh preferujeme).  
 
Na základě vyplněných žádostí rozhodne AV MEDIA o přidělení dotace ve výši 80 % celkové částky dané 
součtem tržních cen vybraných kurzů DVPP. Při posuzování žádostí bude pohlíženo na to, jak dodané plány 
korespondují s cílem programu a zohledněno časové pořadí přijatých žádostí. Přidělení dotace není 
podmíněno žádným nákupem HW či SW. Dotace budou poskytovány v rámci disponibilních zdrojů AV MEDIA, 
a.s. až do vyčerpání limitu cca 200 podpořených škol. Na dotaci podle tohoto programu není právní nárok a 
AV MEDIA, a. s. si vyhrazuje právo program kdykoliv změnit či ukončit.   
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Certifikáty kvality  Členství  

Z dotace je možné hradit pouze vzdělávací aktivitu zajišťovanou společností AV MEDIA. Přehled nabízených 
kurzů je k dispozici na portále www.veskole.cz. Doporučujeme využití mentoringu v rozsahu min. 2 hod. na 
pedagoga. Dotaci lze použít pouze na úhradu vzdělávací aktivity, nikoliv doprovodných nákladů (cestovné, 
suplování atd.). Vzdělávací aktivity musí proběhnout nejpozději do konce února 2016. Dotace bude 
poskytnuta formou slevy z celkové fakturované částky. 

 

Požadované výstupy 
Škola – příjemce dotace připraví krátkou závěrečnou zprávu obsahující stručné vyhodnocení programu spolu 
s revizí plánů (za podpory konzultanta AV MEDIA). Požadavkem na každého zapojeného pedagoga je pouze 
1 inspirativní výukový materiál, jehož základ si připraví na oborovém školení a po ověření ve výuce a 
konzultaci s mentorem ho zveřejní na portále VeŠkole. 

 

Termíny 
Vyhlášení dotačního programu:  1. 9. 2015 
Příjem vyplněných žádostí:  do 31. 10. 2015 
Rozhodnutí o přidělení dotace: průběžně, nejpozději do 10. 11. 2015  
Realizace vzdělávacích aktivit:  1. 11. 2015 – 29. 2. 2016 
Závěrečné zprávy, vyhodnocení:  do 31. 3. 2016 

 

Přílohy 
 Žádost o zařazení do dotačního programu Zapojte žáky moderními technologiemi 

 Plán vzdělávání pedagogů 

 Plán rozvoje ICT ve výuce 

 

Konzultace a dotazy: 
Pro konzultace ohledně podání žádosti a přípravy plánů kontaktujte svého regionálního konzultanta AV 
MEDIA (viz kontakty na www.avmedia.cz).  
 
Obecné dotazy k programu a kurzům: Ing. Ivana Melíšková, e-mail: ivana.meliskova@avmedia.cz, tel.: 
702 018 748.  
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