
IROP – výzvy pro SŠ

hardware – součástí dodávky (v libovolném počtu kusů / v kombinaci):
 pro žáky: notebook / tablet, myš, sluchátka, dokovací stanice / dobíjecí skříň 
 pro učitele: supervisor notebook s příslušenstvím, interaktivní tabule
 pro školu: infrastruktura / posílení internetového připojení jazykové laboratoře

služba – součástí dodávky:
 instalace a zprovoznění výše uvedené techniky včetně připojení k internetu
  spolupráce se školním administrátorem sítě kvůli provázanosti s již existující  

lokální sítí
 zaškolení pro administrátora a učitele před použitím

Dotační program hradí vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben 
pro cizí jazyky. 

Financovat lze nákup vybavení pro odborné učebny (výukové prostory) a kabinety ve vazbě 
na cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi – elektroniku, hardware a software vybavení. 
Do žádosti o dotaci lze zahrnout i stavební úpravy a modernizaci budov, nákup nábytku 
a vybavení, zajištění vnitřní konektivity školy a bezbariérového přístupu k učebnám. 
Rozpočet projektu činí 1–99 mil. Kč, dotace ve výši 90–100 % způsobilých výdajů (výše 
dotace je určena regionem a právní formou školy). 

Nabídka vybavení jazykových laboratoří:
– platí pro všechny typy SŠ
– výhradně pro jazyky: němčina, španělština a/nebo ruština
–  IROP – dotace pro střední školy na podporu zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí 

jazyky a pro práci s digitálními technologiemi 
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Upozorňujeme, že interaktivní portály mCourser a IZZI neobsahují nahodilou zásobárnu 
různých aktivit řazených dle jazykových úrovní. Výukové materiály na těchto portálech 
(s volitelným propojením s tištěnými učebnicemi) jsou určeny k výuce cizího jazyka na 
středních školách a jsou postaveny na propracovaném a komplexním metodickém systému. 

Z naší strany nelze dodat, ale může být financováno z dotace:
 nábytek, židle a jiné vybavení jazykové laboratoře
 cokoliv, co bude vyžadovat rekonstrukci nebo úpravu vnitřních prostor / budovy 
 poplatky, např. měsíční poplatek za internet, Office 365 aj.

výukový software – součástí dodávky
  kompletní interaktivní podpora pro výuku německého, španělského a/nebo 

ruského jazyka pro jazykové úrovně A1–B1
 přizpůsobeno žákům středních škol a vyšších stupňů víceletých gymnázií
  platformy mCourser (včetně mobilní aplikace mLibro) a IZZI úspěšné  

v evropských zemích
 návaznost na učebnice Klett nakladatelství (všechny opatřeny doložkou MŠMT):

 – němčina: Direkt interaktiv & d.leicht (tržní podíl přes 65 %)
 – španělština: Aventura nueva (tržní podíl přes 85 %)
 – ruština: Snova Klass (tržní podíl přes 55 %)
 integrované poslechy a videa, velké množství rozšiřujících cvičení
  včetně Klett Learning Management System, tj. možnosti tvorby virtuálních tříd, 

zadávání úkolů žákům, správy a vyhodnocování výsledků jednotlivých žáků
 přístup k Teacher Premium a aktivitám Kahoot!
 možnost procvičování slovní zásoby a gramatiky pomocí online cvičení
 včetně přístupu k online testování slovní zásoby
  školní multilicence pro všechny učitele a žáky daného jazyka s dobou 

platnosti 7 let


