
Stručný obsah projektu: 
 
Podstatou projektu je vytvoření unikátního vzdělávacího kurzu se zaměřením na lesnické a další 
příbuzné obory rozděleného do 10 programů. Náplň projektu je velmi specifická a projekt je jedním z 
mála svého druhu v ČR. 
Dosud neexistuje ucelený vzdělávací kurz v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) pro pedagogy středních lesnických škol a pedagogy vyučujících na školách s přesahem do 
lesnických oborů v oblasti odborných předmětů a v oblastech rozvoje jazykových a počítačových 
kompetencí. Cílovou skupinou budou středoškolští pedagogičtí pracovníci středních odborných škol se 
zaměřením na lesnictví, zemědělství a zahradnictví. Kurz umožní toku nových poznatků z vědy a 
výzkumu do učiva na středních školách, rozšíření znalostí pedagogů umožní následnou lepší přípravu 
studentů a jejich větší uplatitelnost. Projekt umožní vznik systému dalšího vzdělávání pedagogických 
disciplínách. Vytvořený systém bude funkční i po ukončení řešení projektu a bude dále veřejně 
nabízen. 
Popis zapojení partnera: 
Pedagogičtí zaměstnanci partnera jsou cílovou skupinou předkládaného projektu. V rámci instituce 
bude zřízeno kontaktní místo, které bude zahrnovat odborný úvazek v rámci klíčových aktivit Silva 
Start, Silva Learning a Silva Practise a jehož úkolem bude koordinovat aktivity související s projektem 
na instituci - komunikace s příjemcem projektu, práce s webovým portálem projektu, studium potřeb 
cílové skupiny, zajištění přístupu k distančním formám vzdělávání (e-learning, Skype konzultace, 
určovací klíče, výuková videa apod.), kordinace cílové skupiny při distančním způsobu - konzultacích. 
Součástí kontaktního místa bude dle požadavků partnera notebook, dataprojektor, multifunkční 
zařízení a headset. 
 
Rozpočet projektu podle subjektů 
Subjekt       Podíl na nákladech   Procenta 
 
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická 
škola Bedřicha Schwarzenberga 
       504 592,00    6,41 
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, 
Bělíkova 1387, příspěvková organizace 
       953 843,00    12,12 
 
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 447  546,00     5,68 
 
Mendelova univerzita v Brně 4     635 282,76    58,88 
 
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola 
a vyšší odborná škola 
       534 323,00    6,79 
Střední odborné učiliště lesnické a rybářské, 
Bzenec, Přívoz 735 
       358 353,00    4,55 
 
Střední lesnická škola Žlutice     439 110,00    5,58 
 
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Číslo oblasti podpory: 7.1.3 
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
 
Název projektu anglicky: Education in the Forestry Disciplines 
Název projektu: Vzdělávání v lesnických disciplínách 

Projekt 
Předpokládané datum 
zahájení projektu: 01.01.2012  
Předpokládané datum 
ukončení projektu: 31.12.2014 
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36,0 
Celkové způsobilé náklady projektu: 7 873 049,76 


