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Popis plnění udržitelnosti projektu: V rámci projektu byla vybudována nová grafická dílna - 

tato učebna slouží plně potřebám žáků především oboru Reprodukční grafik, ale je využívána 

také žáky oboru Grafika na PC. Grafická dílna je žáky využívána v průměru 7 hodin denně. Žáci 

v této dílně využívají moderní technologie v rámci svého oboru a na moderních strojích se 

naučí činnosti, které jsou potřebné pro praxi, což by bez realizace projektu nebylo možné. 

Rovněž jsou aktivně využívány 3 grafické pracovní stanice (PC včetně grafického software). Na 

počátku došlo k zaškolení odborných pedagogických pracovníků na využívání nového vybavení 

učebny. Na zaškolení se podílel technik ICT. Dále v rámci projektu byly vybaveny PC dvě 

počítačové učebny - jedna učebna je vybavena standardně PC a je využívána nejen žáky oboru 

Reprodukční grafik, ale také ostatními žáky školy. Druhá učebna je mimo PC vybavena 

virtuálním pracovištěm pro správu sítě a je využívána primárně žáky oboru Grafika na PC, ale 

také ostatními žáky školy. Počítačové učebny jsou plně využívány každý den v průměru 6 

vyučovacích hodin denně. V rámci udržitelnosti projektu spolupracujeme také s partnerskými 

školami, jejichž žáci mohou využívat otevřených kroužků grafiky a Robotgame. Nejčastěji 

využívají učebny PC žáci ZŠ Galaxie, kteří je využívají i v rámci své klasické výuky. Žáci 

partnerských středních škol mají možnost účastnit se ukázek praktického využití grafické dílny. 

Spolupráce se rozvíjí i na poli pedagogickém, kde dochází ke vzájemnému předávání 

zkušeností v oblasti ICT. Součástí projektu bylo také zajištění konektivity školy. Realizací prvků 

konektivity škola získala kvalitní připojení, ale i kvalitní pokrytí počítačových sítí a internetu. 

Konektivitou je zajištěna bezpečnost ze strany uživatele a poskytovatele. Součástí projektu 

byla i revitalizace atria školy. Pracovníci školy i žáci školy tím získali příjemné prostředí, které 

je možno využít i k odpočinku.  

Dne 24.9.2018 došlo k slavnostnímu otevření grafické dílny, která byla vybudována v rámci 

projektu. Na toto slavnostní otevření byli pozváni zástupci spolupracujících škol, ostatních 

vzdělávacích a odborných institucí. O slavnostním otevření informovala regionální TV POLAR. 

O projektu a jeho výstupech jsme informovali v rámci burzy středních škol v roce 2018 i 2019. 

Rovněž veřejnost mohla vybudované učebny navštívit v rámci Dnů otevřených dveří v roce 

2018 i 2019. Grafickou dílnu a učebny PC mohli shlédnout i účastníci 7. ročníku konference 

Rozvoj Novojičínska dne 17.5.2019. Využití grafické dílny je naplánováno v projektu Grafein 

Education, který je realizován v rámci programu ERASMUS+ a účastní se ho zástupci středních 

škol ze Slovenska a Portugalska - viz zpráva v Novojičínském deníku 21.11.2019. Výsledky 

projektu prezentujeme i v našich propagačních materiálech. 


