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PROJEKT JAZYKOVÁ UČEBNA - ZŠ SVĚTICE
Projekt JAZYKOVÁ UČEBNA - ZŠ SVĚTICE, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016229
byl realizován na jaře 2022 a jeho cílem je vybavení jazykové učebny v Základní škole
Světice. Jazyková učebna a její vybavení umožní učitelům plně využít metody
moderní výuky cizích jazyků spojených s digitálními technologiemi.
Jazyková učebna byla vybavena za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích
jazycích a práce s digitálními technologiemi. Součástí projektu jsou i úpravy
veřejného prostranství nad 100 m2 na pozemku č. 383/1.
Jazyková učebna je nyní vybavena celkem 24 chromebooky pro žáky včetně
sluchátek. Současně byl chromebook včetně příslušenství pořízen i celkem 6
učitelům.
Škola se rozhodla pro výběr chromebooků, protože je to další krok k efektivnějšímu
používání Google Workspace na škole. Chromebooky škola začala používat při výuce
již před rokem a je s nimi velice spokojena. Výhodou je jejich poměrně rychlý start
operačního systému Chrome, ale také odolnost před zásahem uživatele do
operačního systému. Tedy správa administrátora je podstatně méně častá.
Administrátoři mohou zároveň zařízení spravovat na dálku. Veškeré aktualizace OS
nezdržují ve výuce, neboť běží na pozadí. Navíc škola nemusí řešit antivirový
program. Chromebook je uživatelsky přívětivý, ovládat ho umí žák i učitel poměrně
rychle.
Další velkou inovací ve škole je mobilní interaktivní panel s dotykovým ovládáním.
Učení jazyku pomocí videí v ZŠ Světice přináší plody. Studenti to čím dál víc žádají.
Proto v rámci jazykové učebny škola pořídila vlastní materiál pro natáčení videí. Je to
velká motivace a pomáhá k větší pozornosti a zájmu při učení. Dává i studentům
příležitost nejen procvičovat jazyk, ale posunout své komunikační schopnosti v
angličtině, španělštině a němčině.
Projekt byl realizován dodavatelem ATLAS Copy s. r. o. za celkovou cenu 693 372,Kč a veřejnou zeleň dodal Bc. Jaroslav Fantura za 205 525,- Kč.
Projekt je z 95% spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj a 5 % jsou financovány ze zdrojů zřizovatele školy
obce Světice.
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