Podpora rozvoje studijního prostředí vysoké školy obchodní a hotelové
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008564
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu
Projekt řeší stále nedostačující technickou a informační vybavenost VŠOH. Rychle rostoucí
vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií vyžaduje nezbytné doplnění
a modernizaci. Tato zvýšená dostupnost pro studenty má přímý vliv na kvalitu jejich prací,
vzdělávání a jejich následné uplatnění na trhu práce. Projekt tak řeší aktuální stránky
moderního vzdělání, dle ankety se studenty a řízení rozhovorů s akademickými pracovníky,
a reaguje na trendy moderního vzdělávání. Projekt řeší a zavádí rychlý technický pokrok, ale
i vyšší dostupnost informačních zdrojů do výuky.

Cíle projektu
Projekt směřuje ke zkvalitnění výuky, modernizaci prostředí, inovaci ve výuce v podobě
užívání nových technologií ze strany přednášejících i studentů. Projekt zvyšuje kvalitu výuky
díky možnosti včasných, přesných a především kvalitních informací z nových zdrojů. Budou
pořízeny elektronické a tištěné informační zdroje sloužící vyučujícím i studentům denní
i kombinované formy studia.

Harmonogram aktivit: 1. 5. 2018 - 28. 2. 2019

Klíčové aktivity projektu
Číslo aktivity: 01
Název klíčové aktivity: Řízení projektu
Popis klíčové aktivity:
Žadatel o dotaci a členové realizačního týmu mají zkušenosti s řízením projektů. Před
zahájením projektu byl sestaven realizační tým, který se podílí na přípravě, následně na
realizaci a udržitelnosti projektu. Realizační tým se bude scházet pravidelně na poradách –
minimálně 1x měsíčně a řešit rizika, nastavení a plnění úkolů. Tým má podrobně naplánován
harmonogram prací.

Fotografie ze zasedání

Číslo aktivity: 02
Název klíčové aktivity: Zkvalitnění studijního prostředí
Popis klíčové aktivity:
Cílem aktivity je modernizace a doplnění vybavení VŠ v prostorách využívaných pro výuku,
samostudium, skupinové práce na projektech apod. Většina nákladů bude sloužit k vybavení
počítačových učeben, které jsou využívány všemi studijními programy – všemi studenty.

Fotografie ze zasedání

V rámci této aktivity bylo pořízeno toto vybavení:










Výuková pomůcka – Flambovací servírovací vozík
Projekční plátno
Projektor
Laserová tiskárna
PC sestava a MS office vč. OS windows k PC
Tablet
Digitální kamera
Multifunkční laserová tiskárna
Odborná literatura

Fotografie vybavení

Číslo aktivity: 03
Název klíčové aktivity: Informační zdroje pro výuku
Popis klíčové aktivity:
Cílem aktivity je zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží prioritně pro
výuku a jsou určeny pro studenty. Tato aktivita je zacílena na zajištění a zpřístupnění:




Upgrade LMS Moodle
SW Nutripro
Online zdroje – knihy

Online přístup k informačním databázím VŠOH

Zakoupený software Nutripro

Moodle: e – learningový systém VŠOH

