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Zhodnocení projektu „Zavedení interaktivních postupů do vzdělávacího 

procesu na Základní škole Tymákov“ 
 
 

Číslo kola výzvy: 01 

Číslo a název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji 

Vyhlašovatel (ZS): Plzeňský kraj 

Žadatel: Základní škola Tymákov 

Název projektu: 
Zavedení interaktivních postupů do vzdělávacího procesu na 
Základní škole Tymákov 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.12/01.0045 

 
 
Základní škola Tymákov od června 2009 do července 2010 pracovala na projektu „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. 
 
Díky projektu bylo možné modernizovat informační a komunikační technologie. Škola pořídila 
interaktivní tabuli včetně příslušenství, nové žákovské počítače, notebooky pro pedagogy - tvůrce 
elektronických vzdělávacích materiálů a také zakoupila interaktivní učebnice. Pedagogové v rámci 
projektu vytvořili množství vlastních elektronických výukových materiálů pro jednotlivé předměty. 
 

V současné době již učitelé aktivně využívají 
moderní techniku při výuce a vytvořené 
materiály postupně ověřují ve vyučovacích 
hodinách. Díky projektu bylo vybudováno i 
vzdělávací prostředí včetně úložiště výukových 
podkladů, které žákům umožňuje přistupovat 
ke vzdělávacím materiálům elektronickou cestou 
pomocí internetu. Žáci jsou s novým moderním 
způsobem výuky velmi spokojeni, na využití e-
learningových materiálů ve výuce se vždy velmi 
těší. 
 
Získání finančních prostředků z projektu 
s podporou EU umožnilo zvýšit kvalitu výuky a 

zajistit vybavení školy moderními výukovými prostředky, aby bylo vyučování pro žáky přitažlivější, 
zajímavější, atraktivnější a z pohledu učitele efektivnější. 
 
Mezi největší přínosy realizovaného projektu, dle názorů tvůrců výukových materiálů, patří:  
 
1. zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků vzdělávat se 
2. významná pomoc při dosažení srovnatelné úrovně vzdělání v naší malé venkovské škole s úrovní 

vzdělání ve velkých městských školách 
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3. zpestření výuky, hodiny jsou zábavnější, děti spíše udrží pozornost při výuce a procvičování, než 
při klasickém vyučování 

4. pro děti je práce s projektem jistou formou nenásilného učení – mladší žáci berou práci na počítači 
jako hru, ale když pracují s projektem = nutně na počítači, nedojde jim, že se vlastně učí, ony 
prostě jsou na počítači a tím si "hrají" 

5. děti si v projektu snadno porovnají své znalosti pomocí testů = výhodné výsledky v procentech: 
např. v hodinách se připraví na probranou látku test, děti se rozdělí do skupin a zkoušejí si test 
udělat a tak zjistit, co vše si zapamatovaly. Výsledek se pak porovná a zapíše např. do celoroční 
soutěže. Děti tak mají okamžité vzájemné srovnání a je jasné, kdo dával lepší pozor ve výuce 
(samozřejmě s využitím interakt. tabule a připravených kurzů ve vzdělávacím prostředí) 

6. nenásilné učení se práci na internetu – mladší školní děti se musí pomocí internetu dostat na 
stránky vzdělávacího prostředí, musí spustit program, přihlásit se, najít příslušný test či kurz +  při 
tvorbě některých kurzů bylo využíváno také vhodných hotových cvičení z internetu (HTML 
stránky s odkazy), tím se žáci dostanou na určitou internetovou stránku a zkoumají a hledají nad 
rámec projektu 

7. výrazné zlepšení práce s ICT technikou u pedagogických pracovníků i u žáků  
8. potvrzení a využití mimořádné pracovitosti a tvořivého potenciálu pedagogických pracovníků 
9. zlepšení vzájemné spolupráce v kolektivu pedagogických pracovníků 
10. skutečné využití a používání získané ICT techniky (počítače, notebooky, interaktivní tabule) 
 
S ohledem na důkladné prověření zavedení interaktivních způsobů do vzdělávacího procesu 
pedagogičtí pracovníci školy shledali následující možnosti zlepšení moderního způsobu výuky: 

 
1. častěji zařazovat výstupy projektu do výuky 
2. maximálně využít vytvořené e-learningové 

kurzy a testy, aktualizovat je, inovovat, 
obohacovat obrázky, animacemi, doplňovat 
podle zkušeností, které vyplynou z výuky 

3. pracovat s dětmi při výuce individuálně, ale 
na druhé straně využívat projektových testů 
k ověřování znalostí žáků pomocí 
skupinových celoročních soutěží 

4. zapojit rodiče, např. jim na speciální schůzce 
ukázat, jak s dětmi ve vzdělávacím prostředí 
pracovat 

5. vést nadále evidenci o práci ve vzdělávacím 
prostředí ve vyučování 

6. klást také velký důraz na samostatnou individuální práci v e-learningu v rámci domácí přípravy 
žáků (např. najít v určeném textu určitou informaci: Žáci 2. roč. dostanou domácí úkol zjistit, ve 
kterém přísloví se mluví o jídle. Najdou si ve studijních materiálech ČJ 2 - čtenářské dovednosti a 
zde kurz Přísloví. V kurzu vyhledají správné přísloví a zjistí, o jaké se jedná. K tomu mohou 
dostat doplňkové úkoly - namalovat přísloví, zapamatovat si jej, umět jej vlastními slovy vysvětlit, 
vymyslet jiná známá přísloví o jídle aj. Zvládnou úkol hravě samy, bez pomoci rodičů a úkol bude 
zábavný, odlišný od klasického) 

7. žáci se mohou sami aktivně pokusit vytvořit kurz: naučit je v rámci předmětu Informatika  
vyhledávat na internetu obrázky, pracovat s nimi (zmenšovat, posouvat,..) a stahovat do Wordu. 
Vyhlásit téma – např. Kurz o bezobratlých a současně soutěž o nejlepší práci. Vybrat pak nejlepší 
práce a použít je při tvorbě kurzu o bezobratlých 

8. pokud ve vzdělávacím systému vzniknou i jiné možnosti testů vhodných pro mladší žáky, např. 
přiřazování, křížovky, puzzle, pexesa, využít je pro další tvorbu a rozšíření výstupů projektu 
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Výše uvedené možnosti na zlepšení interaktivní 
výuky budou zahrnuty do plánu realizovaných 
činností v rámci udržitelnosti projektu. 
Pedagogičtí pracovníci budou všechny výstupy 
projektu využívat minimálně v následujících pěti 
letech, budou inovovat a doplňovat vytvořené e-
learningové materiály podle potřeb nových žáků 
a zkušeností z výuky.  
 
Projekt „Zavedení interaktivních postupů do 
vzdělávacího procesu na Základní škole 
Tymákov“ splnil očekávání a naplnil dané cíle.  
Byla zkvalitněna výuka na škole, žáci jsou 
vtahováni do vzdělávacích procesů pomocí 

interaktivních technologií a pomůcek, čímž se výrazně zvýšila jejich konkurenceschopnost. Celý nový 
vzdělávací systém je na škole považován za významný přínos a stal se součástí běžné výuky. 
 
 
 
 


