
Tisková zpráva – rok 2010

V průběhu  roku  2010  začala  na  Základní  škole  a  mateřské  škole  Měčín  –  p.o. 
realizace projektu Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole. Celkový rozpočet 
projektu je 2 562 000 Kč. Cílem projektu je rozvoj interaktivních způsobů výuky ve 
škole.  Do  projektu  je  zapojeno  5  učitelů  základní  školy,  kromě  pedagogů  jsou 
podpořenými osobami především žáci základní školy od 4. do 9. ročníku. 
Z důvodu zdlouhavého schvalovacího řízení započala realizace projektu až v květnu 
2010 oproti původnímu záměru začít již v dubnu. Bylo vypsáno výběrové řízení na 
dodání technického vybavení nutného pro realizaci projektu. V rámci projektu byly do 
školy  zakoupeny  3  interaktivní  systémy,  které  umožňují  interaktivní  vyučování,  3 
sady  hlasovacího  zařízení,  3  vizualizéry,  5 notebooků,  multifunkční  tiskárna 
s kopírkou  a  skenerem,  dále  kamera  a  fotoaparát,  které  slouží  mimo  jiné  i  pro 
dokumentaci  realizace  projektu.  Kromě  toho  byly  součástí  dodávky  i  interaktivní 
učebnice pro předměty, v nichž je projekt realizován. Ve výběrovém řízení zvítězily a 
zařízení dodaly celkem tři firmy – AV Media, Kinetic a Nakladatelství Fraus. 

V průběhu července a srpna bylo do školy postupně dodáno a nainstalováno veškeré 
technické  vybavení,  aby  mohlo  být  využíváno  hned  od  počátku  školního  roku 
2010/2011.  Tři  učebny  byly  kompletně  vybaveny  interaktivními  systémy  včetně 
ozvučení a vizualizéru. Hlasovací zařízení je přenosné a dá se tedy využít v jakékoliv 
učebně vybavené počítačem. 

Pedagogové zapojení do projektu se účastní školení, kde se seznamují s využitím 
interaktivní  a IC techniky při  výuce.  Kromě toho probíhají  pravidelné schůzky,  na 
kterých si  navzájem představují  vytvořené prezentace a konzultují  spolu možnosti 
využití IA a IC techniky při vyučování. 

Interaktivní prezentace budou pedagogové vytvářet po celý školní rok 2010/2011 a 
budou ihned využívány při  výuce.  Během následujícího  školního roku budou tyto 
prezentace dotvářeny a doplňovány a ověřovány ve výuce. 
Pro prezentaci projektu slouží i internetové stránky, které jsou součástí internetových 
stránek školy, na nich jsou také postupně vzniklé prezentace uveřejňovány.
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