
Úvodní zpráva
V měsících červenec až srpen loňského roku byl  pedagogickými pracovníky školy 
vypracován projekt Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole v rámci 2. výzvy 
globálního grantu Zvyšování  kvality  ve vzdělávání  v Plzeňském kraji.  Schvalovací 
řízení projektů probíhalo až do konce ledna letošního roku. Náš projekt byl vybrán 
k finanční podpoře v této 2. výzvě.
Usnesením  zastupitelstva  Plzeňského  kraje  ze  dne  11.3.2010  byla  naše  žádost 
schválena pro financování. Projekt byl  k financování schválen v plné výši uvedené 
v žádosti – 2 562 000 Kč. 
Předkládaný projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky na škole vytvořením podmínek 
pro zavedení a aktivní  využívání  informačních a komunikačních technologií  (ICT), 
konkrétně interaktivního  systému,  hlasovacího  zařízení  a  další  techniky do výuky 
vybraných předmětů. V rámci projektu bude pořízeno nezbytné ICT vybavení a sada 
interaktivních  učebnic,  pedagogický  sbor  bude  proškolen  pro  aplikování  těchto 
moderních výukových nástrojů  při  vyučování  a  několik  pedagogů absolvuje  kurzy 
zaměřené  na  vlastní  tvorbu  interaktivních  výukových  aplikací.  Následovat  bude 
metodická  příprava  interaktivní  výuky  ve  vybraných  7  předmětech,  která  bude 
završena  pilotním  ověřením  připravených  podkladů  ve  výuce.  Hlavními  výstupy 
projektu  budou  komplety  vlastních  aplikací  pro  interaktivní  systém  a  hlasovací 
zařízení pro 7 předmětů. Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci školy,  kteří 
budou do jeho realizace aktivně zapojeni. 
V současné době jsou ICT součástí každodenní reality většiny žáků základních škol. 
Žáci jsou schopni počítače a další ICT samostatně využívat k vyhledávání informací 
a  zpracovávání  různých materiálů,  čímž se  zvyšují  jejich  nároky  na  komplexnost 
podávaných informací ve škole, ale především jejich formu. Je tedy nutné, aby škola 
v souvislosti s rozvojem klíčových kompetencí žáků rozvoj ICT znalostí a dovedností 
žáků podporovala  a dokázala  přizpůsobit  výuku  (zdroje,  metody,  formu materiálů 
apod.)  současným  trendům.  Vzhledem  k  tomu,  že  na  naší  škole  probíhá  výuka 
informatiky už od 5. ročníku, jsou žáci na 2. stupni již poměrně zkušenými uživateli 
aplikací a ze zkušenosti víme, že někteří z nich rádi ve volném čase sami připravují 
různé prezentace na výuku. Příprava interaktivních materiálů bude dalším stupněm v 
jejich práci, s níž už částečné zkušenosti mají nejen žáci, ale i učitelé, protože škola 
již vlastní dva interaktivní systémy. 
Využití  interaktivní  tabule  nebo  jiného  systému  v  prezenční  výuce  je  jedním  z 
přístupů,  který reaguje na velký zájem žáků o ICT nástroje  a  multimédia a který 
naplňuje zásadní didaktické funkce využitelné ve školství. Používání těchto metod s 
využitím moderních technologií zaujme i žáky, kteří nemají vzdělání jako prioritu.
V  současné  době  na  trhu  existuje  základní  nabídka  interaktivních  výukových 
programů  a  učebnic,  určených  pro  výuku  jednotlivých  předmětů.  Pro  úspěšné 
zapojení interaktivních nástrojů do výuky je však především nutné zlepšit schopnost 
pedagogických pracovníků  plnohodnotně je  využívat.  Prostřednictvím  projektu  tak 
škola  pedagogům  umožní  získat  potřebné  dovednosti  nejen  pro  využívání 
interaktivních  výukových  programů,  ale  hlavně  pro  vlastní  tvorbu  interaktivních 
aplikací.
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Projekt podporuje dvě cílové skupiny.  Primární skupinu tvoří  všichni žáci 4. až 9. 
ročníku základní školy. Druhou skupinu tvoří pedagogové základní školy, kteří žákům 
zprostředkují moderní metody výuky.
Předpokládá se oslovení minimálně 60% žáků školy. Z celkového počtu 9 pedagogů 
ZŠ bude z projektu podpořeno 55% pedagogů. V případě, že o práci s interaktivními 
médii  projeví  zájem  další  pedagogové,  bude  jim  toto  umožněno.  Pedagogičtí 
pracovníci  absolvují  sérii  odborných  školení  ke  zvýšení  svých  odborných 
pedagogických kompetencí, konkrétně využití ICT (především interaktivní tabule) při 
prezenční výuce. Prostřednictvím projektu získají pedagogové metodickou podporu 
při inovování své výuky i výukových materiálů, které přispějí ke zvýšení atraktivity 
výuky a větší motivaci žáků ke vzdělávání a dalšímu studiu.
Hlavním  přínosem  pro  žáky  je  zvýšení  kvality  výuky  ve  vybraných  předmětech 
zapojením  ICT  (interaktivní  systém,  hlasovací  zařízení,  vizualizér).  Zapojení 
moderních postupů, metod a aplikací do běžného chodu školy je nutné především 
proto, aby její absolventi obstáli v dalším studiu na středních školách, kde jsou IC 
technologie  běžnou  součástí  každodenního  vyučování.  Díky  IC  technologiím  pak 
bude žákům umožněno využívat vytvořené aplikace bezplatně i doma, což může v 
mnoha ohledech nahradit nákladné tištěné učebnice. Škola tak vyhoví současným 
trendům, což bude přínosné pro všechny žáky. Vytvořená metodika pro využití ICT a 
tematické plány jsou zárukou, že tyto trendy budou na škole udrženy dlouhodobě (a 
dále rozšiřovány) a žáci budou moci ve vytvořeném standardu projít výukou ve všech 
ročnících 2. stupně. 
Hlavním přínosem pro pedagogy je především zvýšení jejich odborných kompetencí 
směrem, který sami považují pro kvalitu vzdělávání za důležitý.
Znalosti  získané  prostřednictvím  odborných  kurzů  a  zkušenosti  nabyté  při  tvorbě 
vlastních interaktivních aplikací dále pedagogové zúročí při výuce všech předmětů a 
předpokládá se jejich další rozvíjení i v následujících letech.
Po ukončení financování z ESF budou pedagogové a žáci školy dále při výuce, či pro 
její přípravu aktivně využívat pořízené ICT vybavení (interaktivní komplety, hlasovací 
zařízení, notebooky, digitální fotoaparát, videokameru a tiskárnu).
Věříme, že do projektu se aktivně zapojí i sami žáci a zkušenosti, které získají, zúročí 
při dalším studiu. Pedagogové využijí nabyté zkušenosti v následujících letech, kdy 
se chceme zapojit do projektu Peníze školám – tzv. „Šablony“.
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