
 

 

PŘEHLED DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ | ANOTACE JEDNOTLIVÝCH 

OBLASTÍ DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ  

 

Tato škola byla zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost - projekt OPVK 1.5 EU - peníze do škol.  

 

Doba realizace projektu: 1. dubna 2012 - 31. března 2014  

 

Název projektu: Moderní škola pro 21. století  

 

Rozpočet projektu: 684 256,- Kč  

 

Projekt financuje: Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR  

 

Za projektové prostředky bylo aktualizováno hardwarové vybavení školy (notebooky, PC, 

server, apod.). 

V projektu se vytvářely digitální učební materiály v těchto šablonách:  

 

SEZNAMY DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 

 

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  

 

Český jazyk a literatura - Umění jako specifická výpověď o skutečnosti (Mgr. Věra Pellyová) 

 

http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=431&Itemid=384#_2
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=432:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=432:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=432:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.skola21.cz/
http://www.academiamercurii.cz/downloads/VY_32_INOVACE_CJL_01ANOTACE.pdf


Český jazyk a literatura - Národní obrození (Mgr. Věra Bartošová) 

 

Dějepis - Starověk (Mgr. Věra Bartošová) 

 

Francouzský jazyk - Poznatky o zemích  (Mgr. Michaela Hanzlová) 

 

Francouzský jazyk - Poznatky o zemích - část B (Mgr. Michaela Hanzlová) 

 

Zeměpis - Regionální geografie České Republiky  (Mgr. Lenka Pošepná) 

 

Ekonomika - Podstata fungování tržní ekonomiky  (Ing. Jaroslava Teuberová) 

 

Právo - Ústavní právo (Ing. Karla Pomezná) 

 

Účetnictví - Dlouhodobý majetek (Ing. Karla Pomezná) 

 

Český jazyk a literatura - Vznik a počátky literatury - písmo a civilizace (Mgr. Věra Pellyová) 

 

Zeměpis - Úvod do přírodních sfér (Mgr. Lenka Pošepná) 

 

Základy společenských věd - Politologie (Mgr. Věra Pellyová) 

 

 

ICT II/2 - Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách 

Anglický jazyk - Literatura anglicky mluvících zemí (Mgr. Dana Sharplesová) 

Anglický jazyk - reálie anglicky mluvících zemí (Mgr. Dana Sharplesová) 

 

 

IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků 

středních škol 

Matematika - Funkce (Mgr. Josef Sršeň) 

 

Matematika - Rovnice (Mgr. Josef Sršeň) 

 

Tyto učební materiály jsou k dispozici na vyžádání u vedení školy. 

http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=486:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=452:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-ii&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=453:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-iii&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=487:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=454:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-iv&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=455:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=488:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=489:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=462:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=463:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=464:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=527:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=528:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=529:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=529:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202
http://www.academiamercurii.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=530:anotace-digitalnich-uebnich-material-dum-v&catid=3:newsflash&Itemid=202

