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Moderní výuka na Základní škole Tymákov 

 
Základní škola Tymákov již od června 2009 realizuje projekt „Zavedení interaktivních 
postupů do vzdělávacího procesu na Základní škole Tymákov“, který získala v rámci 
Globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
Základní škola Tymákov je malá škola málotřídního typu - neúplná, s pěti ročníky 1. stupně 
spojenými do třech tříd. Škola je umístěna v budově z r. 1860, která prodělala množství 
přestaveb, oprav a úprav a je neustále podle potřeby modernizována. V posledních letech 
obecní úřad investoval značné množství finančních prostředků do výměny oken, do generální 
opravy střechy a  venkovní omítky, takže škola v současnosti patří mezi nejhezčí objekty 
v obci. Mezi výhody školy patří její rodinné prostředí. Spádové obce jsou blízko sebe a 
obyvatelé se znají. Díky nižšímu počtu žáků ve třídě se osobně znají všichni žáci, pedagogové 
i pracovníci školy. Je možné proto přistupovat individuálně ke každému žákovi, brát ohledy 
na jeho potřeby, dovednosti, možnosti. Naše škola je klidná, rodinná škola, otevřená všem 
dětem a rodičům.Ve škole panuje příznivé sociální klima - přátelská a motivující atmosféra, 
otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie a pocit sounáležitosti 
se školou a obcí. 
 
Cíle projektu, na který škola získala dotaci ve výši 1.153.609,- Kč, vedou hlavně ke zvyšování 
kvality vzdělávání žáků školy. Projektem došlo k vytvoření uceleného programu pro výuku na 
Základní škole Tymákov. Program kladl důraz na zkvalitnění výuky a její atraktivitu pro lepší 
zapojení žáků do vzdělávacích procesů. 

 
V rámci projektu byla na Základní škole Tymákov modernizována ICT technika a vytvořeno 
moderní informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v 
průběhu výuky. Tyto materiály byly částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny 
samotnými pedagogickými pracovníky školy. Žáci tak ve výsledku mohou při studiu využívat 
moderní výukové metody, které díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě 
vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky. Pořízení interaktivní tabule spolu s 
elektronickými výukovými materiály a jejich zapojení do výukových procesů na škole vedlo k 
propojení klasických metod výuky s moderními trendy. Žáci tak jsou kvalitněji připraveni na 
další studium. 
 
V předloženém projektu tři tvůrci výukových materiálů tvořili vlastní elektronické vzdělávací 
objekty pro předměty Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Anglický jazyk, Český jazyk a 
Matematika, jež byly mezi jednotlivé tvůrce rozděleny podle jejich odborného zaměření. Pro 
doplnění a procvičení probíraného učiva byla pro každý předmět vytvořena sada vlastních 
elektronických vzdělávacích podkladů, a to zejména e-kurzy, e-testy, prezentace, 
hypertextové odkazy, elektronické dokumenty - animace, videa, obrázky, atd. Tyto výukové 
materiály jsou zaměřeny na základě zkušeností pedagogů při výuce na problematické pasáže 
učiva. Veškeré vzniklé materiály svou náplní odpovídají a doplňují školní vzdělávací 
program. Pro studijní oblasti Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda byly taktéž zakoupeny 
interaktivní učebnice/výukové programy, které doplnily klasické tištěné učebnice a přinesly 
žákům zpestření výuky díky animacím, video i audio nahrávkám apod. Současně bylo 
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dagogové i pracovníci školy. Je možné proto 
přistupovat individuálně ke každému žáko-
vi, brát ohledy na jeho potřeby, dovednos-
ti, možnosti. Naše škola je klidná, rodinná 
škola, otevřená všem dětem a rodičům.Ve 
škole panuje příznivé sociální klima – přá-
telská a motivující atmosféra, otevřenost 
a partnerství v komunikaci, úcta, toleran-
ce, uznání, empatie a pocit sounáležitosti 
se školou a obcí.

Cíle projektu, na který škola získala do-
taci ve výši 1.153.609 Kč, vedly hlavně ke zvyšování kvality vzdělávání žáků školy. Pro-
jektem došlo k vytvoření uceleného programu pro výuku na Základní škole Tymákov. 
Program kladl důraz na zkvalitnění výuky a její atraktivitu pro lepší zapojení žáků do 
vzdělávacích procesů.

V rámci projektu byly na Základní škole Tymákov modernizovány informační a ko-
munikační technologie a vzniklo moderní informační prostředí umožňující učitelům 
uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Tyto materiály byly 
částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými pedagogickými pracovníky 
školy. Žáci tak ve výsledku mohou při studiu využívat moderní výukové metody, které 
díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení 
probírané látky. Pořízení interaktivní tabule spolu s elektronickými výukovými materiá-
ly a jejich zapojení do výukových procesů na 
škole vedlo k propojení klasických metod výu-
ky s moderními trendy. Žáci tak jsou kvalitněji 
připraveni na další studium.

Při vyučování jsou používány aktivizační 
metody vedoucí k efektivnímu učení. Škola 
se snaží podporovat kritické a samostatné 
myšlení žáků a jejich aktivitu, vede je k práci 
s různými informačními zdroji, včetně interne-
tu. Ve vyučování převažují metody, kdy učitel 
nesděluje hotové poznatky, ale vytváří učební 
situace, v nichž žáci samostatně nebo ve sku-
pinách hledají informace, pracují s nimi, zkou-
mají je a třídí a na základě vlastního přičinění se 
dobírají výsledku.

Získání finančních prostředků z projektu 
s podporou EU umožnilo zvýšit kvalitu výuky 
a zajistit vybavení školy moderními výukovými 
prostředky, aby bylo vyučování pro žáky při-
tažlivější, zajímavější, atraktivnější a z pohledu 
učitele efektivnější.


