
 

 
PROJEKT 

 

„Digitalizace vzdělávání na Gymnáziu Česká Lípa“ 
CZ. 1. 07/1.5.00/34.0735 

 

Září 2013 
- Zpracovávání výukových materiálů 
- Ověřování vytvořených materiálů ve výuce a aktivní využívání techniky pořízené 

v rámci projektu. 
- Konzultace s učiteli k problematice citací obrázků používaných ve zpracovaných 

výukových materiálech 
- Oprava monitorovací zprávy MZ03 dle požadavků MŠMT (20. 9. 2013) 
- Schválení monitorovací zprávy (26. 9. 2013) 
- Konzultace k rozsahu a formě zpracovávaných výukových materiálů 
- Konzultace týkající se posuzování kvality vzdělávacích materiálů 

 
PŘIPOMENUTÍ ZÁSAD PRO TVORBU DŮM (digitálních učebních materiálů): 

POWERPOINTOVÉ PREZENTACE 
Rozsah: minimálně 5 textových „snímků“ (slides) při použití 3–5 řádků textu na 1 snímek. (1 snímek =  
1 stránka prezentace).  
Doporučujeme použití obrázků, mapek, grafů, tabulek, diagramů, odkazů na webovou stránku, videa apod. Prezentace 
musí být animovaná. V případě složitých tabulek, grafů a náročné animace, může být po dohodě s vedením projektu 
počet snímků snížen.  

TESTY, KVÍZY, DOPLOOVAČKY, KŘÍŽOVKY    
Určené např. pro procvičování, opakování nebo shrnutí učiva. 
Rozsah: minimálně 3 „wordovské“ stránky textu s min. 15 otázkami, zadáním úkolů, křížovkou s otázkami apod., nebo 
převedené do PowerPointové prezentace.  

RŮZNÉ TYPY PRACOVNÍCH LISTŮ  
Vhodné pro učitelé jazyků, odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. V rámci této šablony musí mít materiál 
elektronickou=digitální podobu. 
Rozsah: Minimálně 3 „wordovské“ stránky textu se zadáním úkolů apod. Velmi vhodné je využití grafických programů. 
V případě složitých aplikací provedených v grafických programech, může být po dohodě s vedením projektu počet 
stránek snížen na 2.  
 
Při tvorbě materiálů ve všech výše uvedených možnostech doporučujeme využívat (v souladu s pokyny 
v příručce„OPVK EU peníze středním školám“ verze 3 ze dne 16. ledna 2012) všechny legální programy používané na 
škole – Microsoft Office, Zoner, SmartBoard, Gimp atd. 

Závěr: 
Veškeré materiály budou zpracovány v elektronické=digitální podobě a v takové formě, aby bylo možno podle nich 
učit v učebnách informatiky na PC, nebo bylo možné je promítnout prostřednictvím dataprojektoru tzn. musí být 
čitelné, srozumitelné a přehledné. 
Odkaz na generování citace obrázků: http://citace.dumy.cz/ 

http://citace.dumy.cz/

