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Tisková zpráva projektu: 
  
 V rámci Projektu ,,Rovnocenné podmínky ve vzd�lávání všem d�tem pomocí ICT" jsme ve 
škole  
z�ídili zcela novou Multimediální u�ebnu, vybavenou v 1.fázi interaktivní dotykovou tabulí  
SMART Board, dataprojektorem, ozvu�ením k tabuli SMART a bezdrátovým tabletem 
SMART  
Airliner (pomáhá zapojit žáky s t�lesným postižením) a v 2.fázi vizualizérem a hlasovacím  
systémem (k ov��ování znalostí žák� zábavnou formou s využitím p�irozené hravosti  
a sout�živosti u d�tí). Pro zlepšení celkového dojmu u�ebny jsme tuto u�ebnu samoz�ejm�  
zrekonstruovali a vybavili novým nábytkem.  
  
Po seznámení a proškolení se celý tým realizátor� vrhnul na vytvá�ení nám p�edepsaných  
výukových hodin. Nakonec se nám poda�ilo vytvo�it 59 t�chto hodin, které jsme zve�ejnili  
na našich webových stránkách. Tyto hodiny jsme tvo�ili pr�b�žn� a vždy po vytvo�ení jsme  
je p�edstavili našim žák�m. Naši žáci byli s t�mito hodinami velmi spokojeni, práce s tabulí  
je velice zajímala, byl to pro n� nový impuls pro výuku. Veškeré za�ízení multimediální 
u�ebny  
se d�tem líbilo a velice se o n� zajímaly, a� už to byli prv�á�ci nebo žáci devátého ro�níku.  
  
Na záv�r letošního kalendá�ního roku byla pozvána i ov��ující organizace, v našem p�ípad� 
ZŠ  
a MŠ, Ukrajinská 19. Bylo jim p�edvedeno n�kolik našich hodin. Tito žáci i pedagogové byli 
velmi  
nadšeni, naše hodiny se jim líbily. Na tento podn�t jsme se s paní �editelkou domluvili 
na další  
spolupráci a p�edvedení jiných hodin.  
  
Vyu�ující byli velmi spokojeni se zapojením i zdravotn� postižených žák� (autist� a d�tí  
na invalidním vozíku), nap�íklad se jim líbila možnost, kdy žák na invalidním vozíku využívá  
bezdrátový tablet pro psaní na tabuli.  
  
U�itelé, vyu�ující ve speciálních t�ídách velice ocenili názornost, barevnost, jednoduchost 
práce  
s interaktivní tabulí, kde práv� žáci s léka�skou diagnózou autismus byli velice aktivní, u�ivo  
je velmi zaujalo. 
  
 Nové za�ízení multimediální u�ebny nadchlo rodi�e a p�átele školy, kdy byla p�edvedena tato  
tabule v rámci Dne otev�ených dve�í naší školy.  
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P�íjmení, jméno a podpis statutárního zástupce,      Mgr. Petr Neshoda, v.r. 
otisk razítka.  



  


