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Stručný popis projektu: 

Projekt řeší pořízení vhodného výukového vybavení jazykové laboratoře na Gymnáziu Vysoké 

Mýto, které bude zapojeno do vyučování, aby si žáci a studenti upevnili a posílili znalosti  

a dovednosti v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích a sekundárně v klíčové 

kompetenci práce s digitálními technologiemi. Nákupem nového a efektivního vybavení 

v objektu vznikne moderní jazyková laboratoř, která umožní žákům a studentům pracovat 

se zařízením, které odpovídá současným trendům ve výuce cizích jazyků a napomůže jim 

zvyšovat kvalitu a zájem o tak důležitý předmět/předměty, kterým cizí jazyky bezpodmínečně 

jsou. Nové výukové vybavení rovněž umožní aplikaci nových metod výuky. 

Cíle a výsledky projektu: 

Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy a zvýšení kvality 

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci komunikace  

v cizích jazycích a sekundárně v klíčové kompetenci práce s digitálními technologiemi  

na základě pořízení nového moderního vybavení jazykové laboratoře namísto současného,  

již zastaralého a nevyhovujícího vybavení. Cíl bude naplněn prostřednictvím nákupu tohoto 

vybavení.  

Výsledkem projektu bude nová moderní jazyková laboratoř = odborná učebna, která bude 

vybavena především technologiemi, které jsou v dnešní době již nezbytnou/běžnou součástí 

výuky cizích jazyků. V rámci projektu bude pořízen například vizualizér, velkoformátový 

displej, jazyková laboratoř (=multimediální katedra), notebooky či tablety. Nákupem nového 

vybavení bude zajištěna kvalitní a intenzivnější výuka cizích jazyků, díky níž budou mít žáci  

a studenti gymnázia větší možnosti při následném uplatnění na trhu práce, či přijímacím řízení 

na vysoké školy. Investice do pořízení vybavení jazykové laboratoře jsou tedy prováděny  

za účelem zvýšení kvality a efektivnosti vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce 

v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, sekundárně v klíčové kompetenci 

práce s digitálními technologiemi). Realizací projektu dojde k technologickému vybavení 

jazykové laboratoře, které přispěje ke zvýšení kvality a úrovně studia na gymnáziu ve Vysokém 

Mýtě. Nové výukové vybavení napomůže rovněž rozvoji, zefektivnění a zatraktivnění výuky 

pro sociálně znevýhodněné cílové skupiny, čímž bude podpořena sociální inkluze. 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. 

 


