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Z á v ě r e č n á  t i s k o v á  z p r á v a  

 
Dne 30. června 2012 skončila realizace projektu Rozvoj interaktivních způsobů 

výuky ve škole CZ.1.07/1.1.12/02.0013. Tento projekt byl od května 2010 realizován 
na Základní škole a mateřské škole Měčín – p.o. Cílem projektu bylo zvýšení 
využívání interaktivní techniky při výuce. ICT je běžnou součástí života a vyskytuje se 
ve všech oblastech běžného života, proto je důležité, aby se s ní seznamovali žáci už 
na základní škole a aby tvořila běžnou součást výuky. Díky projektu Rozvoj 
interaktivních způsobů výuky ve škole byla škola vybavena moderní technikou, která 
byla hojně využívána při výuce. Mezi podpořené osoby v rámci projektu patřili jak 
pedagogové, tak i žáci této školy. Podpořeno bylo celkem 5 pedagogů a 399 žáků 
školy. 

Mezi výstupy projektu patří úvodní motivační prezentace, upravený Školní 
vzdělávací program, Metodika pro práci s IAS a především interaktivní materiály 
využívané přímo ve výuce. 

Úvodní motivační prezentaci vytvořily metodičky přípravy a jejím cílem bylo 
motivovat žáky pro práci s ICT technikou a  představit tuto techniku. S prezentací byli 
také seznámení pedagogičtí pracovníci školy a na společné schůzce i rodiče žáků. 

1. cílovou skupinu tvořili žáci školy od 4. do 9. ročníku. Tito žáci absolvovali 
vyučovací hodiny, ve kterých byly využívány vytvořené interaktivní materiály. Projekt 
byl realizován v desíti předmětech: matematika, cvičení z matematiky, anglický jazyk, 
dějepis, přírodopis, chemie, přírodověda, vlastivěda, přírodovědný seminář a 
výtvarná výchova. V průběhu realizace projektu vzniklo velké množství interaktivních 
materiálů, především pro interaktivní tabule SmartBoard, ale i v dalších formátech. 
Tyto prezentace byly plotně ověřeny přímo ve výuce výše uvedených předmětů a 
následně upraveny do finální podoby.  

2. cílovou skupinu projektu tvořili pedagogové školy, do projektu bylo zapojeno 5 
učitelů ZŠ a MŠ Měčín. Tito pedagogové se v rámci projektu zúčastnili několika 
školení, jejichž úkolem bylo seznámit učitele s možnostmi využití ICT při výuce. 
V rámci těchto školení byli učitelé seznamováni s možnostmi tvorby interaktivních 
materiálů. Každý z pedagogů absolvoval několik školení, jedno bylo společné 
základní a další pak byla rozšiřující. Na základě těchto školení a kurzů, pod vedením 
metodiků přípravy, metodiků a ověření a ICT metodika, pak sami učitelé zpracovávali 
prezentace, které ověřili přímo ve výuce a po té upravili do konečné podoby. Tyto 
materiály patří mezi hlavní výstupy projektu, jsou uveřejněny na internetových 
stránkách školy a jsou tak k dispozici žákům pro jejich domácí přípravu, ostatním 
učitelům školy, ale i dalším zájemcům pro další využití.  

Dalším výstupem projektu je pak upravený Školní vzdělávací program, kam byly 
implementovány poznatky z realizace projektu. S těmito poznatky byli seznámeni i 
další pedagogové školy. Současně byla metodiky přípravy ve spolupráci 
s manažerem projektu vypracována metodika pro práci interaktivními systémy, která 
byla dána k dispozici všem pedagogům školy.  

Díky projektu se výrazně zlepšilo vybavení školy interaktivní technikou, ve všech 
kmenových učebnách tříd zapojených do projektu byla instalována interaktivní 
technika (interaktivní systém, vizualizér), která byla využívána nejen pro potřeby 
projektu ale i v dalších hodinách. Mezi další zařízení pořízené z prostředků projektu 
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patří hlasovací zařízení, fotoaparát a kamera. Hlasovací zařízení je využíváno ve 
výuce, kamera a fotoaparát měly sloužit především k dokumentaci projektu, ale byl 
také využity přímo ve výuce, především anglického jazyka.  

Můžeme říci, že interaktivní technika je na škole běžnou součástí práce při všech 
vyučovacích hodinách a patří mezi základní didaktickou techniku využívanou ve 
vyučovacím procesu. Projekt byl kladně hodnocen nejen pedagogy zapojenými do 
projektu, ale i ostatními učiteli školy. Velmi kladně byl přijat i rodiči. Vybavení školy a 
práci s interaktivní technikou ocenila i Česká školní inspekce, která provedla 
pravidelnou kontrolní návštěvu v dubnu 2012.  

Můžeme říci, že po projekt přinesl více kladných zkušeností než těch záporných.  
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