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Manažer projektu: Bc. Monika Jirásková, jiraskova@ccvpardubice.cz, tel.: 466 301 173

Regionální projektový manažer: Mgr. Kateřina Kábelová, kabelova@ccvpardubice.cz, tel.: 466 536 530
(region Pardubice, Chrudim)

Regionální projektový manažer: Michaela Boková, bokova@ustinadorlici.cz, tel.: 465 529 669
(region Ústí nad Orlicí, Svitavy)

Partneři projektu:
Základní škola  Hrochův Týnec, Nádražní 253, Hrochův Týnec
Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11, Ústí nad Orlicí
Základní škola Pardubice – Polabany,  Npor. Eliáše 344, Pardubice
Základní škola Jevíčko, U Zámečku 784, Jevíčko
Základní škola Holice, Komenského 100, Holice
Základní škola Choceň, Sv. Čecha 1686  Choceň
Základní škola Třemošnice, Internátní 217,Třemošnice
Základní škola Seč, Sídl. 9. května 298, Seč

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví, Sokolovská 148, Rybitví
Integrovaní střední škola technická, Mládežnická 380, Vysoké Mýto
Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405, Moravská Třebová
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Štefánkova 325, Pardubice
Střední automobilní škola Holice, Nádražní 301, Holice
Střední odborné učiliště Svitavy, Nádražní 1083, Svitavy
Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Dukla 313, Ústí nad Orlicí
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, Lanškroun
Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim, Čáslavská 973,
Chrudim

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvoření modulového vzdělávacího cyklu pro školní týmy a vyškolení celých týmů 
pedagogů  zapojených  škol.  Celkově  projekt  usiluje  o  zkvalitnění  a  podporu  implementace  školních 
vzdělávacích  programů v úplných základních a středních školách v Pardubickém kraji.  Současně je  cílem 
projektu rozvinutí spolupráce mezi školami stejného stupně s cílem předávání zkušeností a příkladů dobré 
praxe a  rozvinutí spolupráce mezi ZŠ a SOŠ.
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Podstatou  projektu  je  vytvoření  sítě  inovujících  základních  a  středních  škol,  které  se  obohacují  o nové 
teoretické a aplikační poznatky. Jejich hlavní oporou budou kvalifikovaní odborní lektoři, kteří  vytvoří  nástroje 
a  program  pro  cílené  změny  v  odbornosti  učitelů  a  zprostředkují  je   týmům  učitelů  zúčastněných  škol. 
Klíčovými aktivitami projektu je výběr a vytváření obsahů 11 vzdělávacích modulů, jejich akreditace, tvorba 
metodických  materiálů,  vzdělávání  pedagogických  sborů,  příklady  dobré  praxe  –  workshopy  a  metodická 
setkávání.


