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Závěrečná zpráva - zhodnocení projektu 

1. Cíle projektu 

Hlavním cílem bylo zvýšit kvalitu výuky matematiky a IKT vytvořením a pilotáží nových interaktivních 

vzdělávacích materiálů a tím zvýšit šance žáků jak u maturitní/závěrečné zkoušky, tak hlavně později 

na trhu práce.  

2. Průběh projektu 

Projekt byl rozdělen do čtyř aktivit: 

1. Příprava techniky a podpora lidských zdrojů pro použití interaktivní tabule a e-learningu při 

výuce: 

- v ní jsme nakoupili notebooky pro učitele, 2 interaktivní tabule a proškolili jak učitele v oblasti 

tvorby učebních materiálů, tak žáky v oblasti práce s e-learningem a sešity pro interaktivní tabuli. 

Zároveň jsme umožnili žákům navštěvovat pod odborným dohledem učebny IKT a konzultovat 

případné nejasnosti. 

2. Tvorba sešitů pro interaktivní tabuli a e-learningu: 

- kolegové, učitelé matematiky a IKT vytvořili během školního roku 2012/2013 dva produkty: 

a) E-learningový kurz pro výuku matematiky (zahrnující i sešity pro interaktivní tabuli) - celkem 20 

lekcí 

b) E-learningový kurz pro výuku IKT (zahrnující i sešity pro interaktivní tabuli) - celkem 20 lekcí ve 4 

částech 

Materiály jsou přístupné široké veřejnosti na adrese: 

https://portal.sirava.cz/moodle2/course/index.php?categoryid=2 

3. Aplikace sešitů pro interaktivní tabuli a e-learningu ve výuce: 

- během školního roku 2013/2014 byly vytvořené materiály ověřeny ve výuce a podle potřeby 

doplněny a modifikovány. Materiály jsme ověřili u celkem více než 300 žáků školy. 

4. Vyhodnocení projektu: 

- jak učitelé, tvůrci a ověřovatelé materiálů, tak žáci jako cílová skupina byli dotazováni a výsledkem je 

informace o průběhu projektu a jeho přínosu pro cílovou skupinu. Dotazování se zúčastnilo 5 kolegů - 

tvůrců a ověřovatelů sešitů a e-learningu a 203 žáků z cílové skupiny zapojené do projektu. 
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3. Splnění cílů projektu 

Pro dosažení hlavního cíle projektu byla vytvořena banka elektronických materiálů, která obsahuje 

sešity pro práci s interaktivní tabulí a studijní opory ve formě e-learningu. Tyto jsou zdroji pro 

nestandardní, opakovací, doplňkové a rozšiřující způsoby efektivní výuky v oblasti matematiky a IKT 

zároveň posilují kladnou motivaci žáků. 

Zároveň jsme zlepšili vybavení školy interaktivní technikou a posílili schopnosti učitelů technických 

předmětů v oblasti tvorby a použití digitálních učebních materiálů. 
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