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TŘI ROKY PROJEKTU „IVOŠ“
KLEMENT Milan, ČR
Resumé
Článek představuje postup řešení a hlavní výsledky řešení projektu IVOŠ – zvýšení
kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol (CZ.1.07/1.1.04/01.0154), který
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky.
Klíčová slova: interaktivní tabule, aktivity projektu, metodická příprava, vzdělávací moduly,
interaktivní výuková hodina.
THREE YEARS OF THE PROJECT „IVOŠ“
Abstract
The article presents a solution procedure and main results of the project IVOŠ
- improving the quality of the training process by introducing interactive teaching to schools
(CZ.1.07/1.1.04/01.0154), which is funded by the European Social Fund and the Czech state
budget.
Key words: interactive whiteboards, project activities, systematic training, training modules,
interactive lesson.
1 Úvod
Hlavním cílem realizovaného projektu „IVOŠ“ bylo v souladu se strategickými
dokumenty Evropské unie, zkvalitnit učitelské vzdělávání s akcentem na přípravu učitelů
v oblasti používání moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.
Inovace jsou zaměřeny na obsahové změny ŠVP s akcentem na činnostní pojetí výuky tak,
aby byly reflektovány požadavky a potřeby trhu práce s ohledem na potřeby rozvoje znalostní
společnosti.
Realizací projektu došlo k vyškolení metodiků partnerských škol a vytvoření
modulárního systému, který slouží pro zkvalitnění vzdělávání stávajících žáků a do budoucna
i mladších generací. Práce s moderními výukovými prostředky nabídlo také jedinečnou
možnost rozvoje klíčových kompetencí učitelů i žáků. Přínosem a přidanou hodnotou pro
pedagogy bylo získání nové odbornosti, rozšíření profesních dovedností, výrazné zlepšení
podmínek pro přípravu a realizaci výuky, a v neposlední řadě také přístup do elektronické
knihovny interaktivních výukových modulů. Žákům projekt nabídl možnost získávat
poznatky z nejrůznějších populárních a trendových zdrojů, rozvíjet jednotlivé dovednosti
nově, poutavě a samostatně řešit úkoly v návaznosti na individuální znalosti práce s ICT.
První rok řešení projektu „IVOŠ“ byl specifický zejména tím, že se stanovoval základní
organizační rámec celého projektu a to i s přesahem do dalších let řešení. Jednotlivé procesy,
vedoucí ke zdárnému pokračování a ukončení projektu, bylo tedy potřeba koncipovat
a explanovat s velkou pečlivostí a rozmyslem.
V roce 2010 a 2011, ale také částečně ještě v roce 2009, pokračovalo řešení projektu
„IVOŠ“ realizací dalších dvou klíčových aktivit. Tyto aktivity, na rozdíl od tří
předcházejících (Klíčová aktivita 01 - Administrativní zajištění realizace projektu; Klíčová
aktivita 02 - Technické zajištění realizace projektu; Klíčová aktivita 03 - Vzdělávání
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pedagogických pracovníků partnerských základních škol), byly již zaměřeny na vlastní
implementaci interaktivních způsobů výuky do edukačního procesu odehrávajícím se 17-ti
partnerských základních školách.
2 Popis klíčových aktivit projektu
Jak již bylo uvedeno, jedním z hlavních cílů projektu bylo zavedení nových výukových
činností včetně tvorby modulových interaktivních výukových programů s důrazem na
předměty jako anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis, ale také
zkvalitnění a zatraktivnění výuky jak žákům, tak učitelům (1).
Dá se tedy říci, že jednotlivé vzdělávací moduly jsou, společně s metodickou přípravou
učitelů partnerských škol, nejdůležitějším výstupem řešení celého projektu. Metodická
příprava učitelů partnerských škol je navíc aplikovatelná i na školách, které se do projektu
přímo nezapojili, ale mohou tyto výstupy používat, neboť jsou volně dostupné na webových
stránkách projektu: http://ivos.upol.cz.
V následujícím přehledu jsou podrobně uvedeny klíčové aktivity, které byly realizovány
v rámci řešení jednotlivých etap projektu „IVOŠ“ (2):
•
•
•
•
•

klíčová aktivita 01 - Administrativní zajištění realizace projektu;
klíčová aktivita 02 - Technické zajištění realizace projektu;
klíčová aktivita 03 - Vzdělávání pedagogických pracovníků partnerských základních
škol;
klíčová aktivita 04 - Vytvoření výukových modulů a interaktivních materiálů pro
výuku předmětů na partnerských ZŠ;
klíčová aktivita 05 - Pilotní zavádění interaktivní výuky do škol a aktualizace ŠVP.

Pokud budeme podrobněji specifikovat jednotlivé procesy či činnosti, které byly v rámci
realizace těchto pěti klíčových aktivit konány, získáme přesnější obraz o rozsahu práce, která
byla v uplynulém období vykonána. Tato specifika, včetně ukázek některých konkrétních
činností je uvedena v dalších kapitolách předložené stati.
3 Specifikace klíčové aktivity 01 - Administrativní zajištění realizace projektu
Tato aktivita byla průřezová a byla realizována v délce 31 měsíců, tj. v průběhu celé
fyzické realizace projektu „IVOŠ“. Sestávala z mnoha dílčích činností, které zabezpečovaly
plynulý chod realizace projektu:
•
•
•
•
•
•
•
•

vytvoření managementu realizace projektu (organizační zajištění - hlavní manažer,
asistent, lektorský tým, metodický tým, autorský tým, supervize);
nastavení procesů a systému hodnocení a monitoringu;
zajištění publicity projektu na všech úrovních (příjemce dotace, partneři projektu);
finanční a účetní management projektu včetně archivace dokumentů spojených
s projektem;
administrativa projektu;
nastavení řízení projektu - koordinace klíčových aktivit;
dohled nad dodržením harmonogramu;
provedení výběrových řízení v souladu s metodickým pokynem OP VK a v souladu se
zněním zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (1);
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•
•
•
•
•
•
•

uzavření všech dodavatelsko-odběratelských smluv, dohod o provedení pracovní
činnosti (personalistika, mzdová agenda);
postupné zveřejňování dílčích a konečných výsledků projektu směrem k široké
pedagogické i široké veřejnosti;
zajištění dotačního managementu celé realizace projektu;
monitoring dodržování závazných indikátorů;
příprava a zpracování průběžných zpráv, žádostí o platbu, závěrečné zprávy;
zajištění způsobu výkaznictví ve vztahu k partnerským základním školám;
finanční auditu projektu.

Výstupy klíčové aktivity 01:
•
•
•
•
•
•
•

nastavení specifických procesů realizace projektu;
vytvoření interních směrnic v oblasti finančních toků, účetnictví a mzdové agendy
v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 Sb., zákon č. 568/1992 Sb., a
zákon č. 262/2006 Sb.) (2);
finanční audit projektu;
výběrová řízení na dodavatele;
uzavření všech pracovních smluv a dohod v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (3);
předložené průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu, předložené žádosti
o platby, předložení závěrečné zprávy a žádosti o platbu;
zajištěná povinná publicita projektu dle podmínek OP VK.

4 Specifikace klíčové aktivity 02 - Technické zajištění realizace projektu
Tato aktivita byla realizovaná ve dvou fázích, přičemž měla přímou návaznost na realizaci
otevřeného podlimitního výběrového řízení na dodávku hardware a software pro realizaci
interaktivních způsobů výuky na fakultě samé, ale především na jednotlivých partnerských
školách projektu. Popišme si tedy jednotlivé fáze této klíčové aktivity:
1) Vybavení metodického a vzdělávacího pracoviště v prostorách katedry technické

a informační výchovy PdF UP v Olomouci, která je plně využívána pro realizaci
projektu:

•
•
•
•

autorský a lektorským tým - tvorba základních výukových modulů;
vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených do projektu;
pracovní setkání pedagogů s lektorským a metodickým týmem v průběhu další tvorby
vlastních výukových modulů pro jednotlivé školy a předměty;
tvorba metodických a vzdělávacích interaktivních výukových materiálů.

2) Vybavení základních škol novými didaktickými interaktivními pomůckami:
•
•

set Interaktivní tabule (IT, dataprojektor, řídící PC, výukový program);
další didaktické pomůcky (hlasovací zařízení, audio-systém).

Vybavení ZŠ bylo realizováno v ihned po provedeném výběrovém řízení 03/2009
v souladu s metodickým pokynem OP VK a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. (4).
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Další samostatnou částí této aktivity bylo vytvoření specifických webových stránek projektu
(webového portálu), který pracuje z uživatelského pohledu na bázi tzv. redakčního systému.
Mezi hlavní části webových stránek patří:
•
•
•
•
•

e-learning;
komunikační platforma;
evalvace (hodnocení);
povinná publicita;
elektronická knihovna výukových materiálů = datové úložiště.

Výstupy klíčové aktivity 02:
•
•
•

vybavení 17-ti základních škol potřebnými interaktivními didaktickými pomůckami
nezbytnými pro realizaci projektu;
vybavení 1 metodického vzdělávacího pracoviště na půdě PdF UP (katedra technické
a informační výchovy);
specifický webový internetový portál včetně elektronické knihovny výukových
materiálů.

4 Specifikace klíčové aktivity 03 - Vzdělávání pedagogických pracovníků partnerských
ia základních škol
Dá se bezezbytku říci, že tato klíčová aktivita byla pro řešení celého projektu a jeho
uplatnitelnost a přísnost školské praxi nejdůležitější. Tato aktivita probíhala v rozmezí
4 měsíců roku 2009 a dotkla se především 37 metodiků partnerských škol, kteří absolvovali
ucelený vzdělávací kurz, zaměřený na problematiku použití a využití interaktivních způsobů
výuky a souvisejících zařízení v edukačním procesu. Celý systém vzdělávání metodiků
partnerských škol byl rozdělen do dvou základních modulů, kterým předcházela organizační
příprava, a ukončen byl certifikací všech absolventů tohoto vzdělávání. Jednotlivé činnosti
spojené z realizací této klíčové aktivity tedy můžeme vymezit do těchto bodů:
•
•
•
•

zahájení spolupráce partnerských základních škol sestavením pracovních skupin podle
jednotlivých předmětů;
I. modul - vzdělávání pedagogických pracovníků odbornými lektory a garanty
v oblasti tvorby interaktivních výukových materiálů v rozsahu 20 hodin prezenční
výuky + 20 hodin e-learningu;
II. modul - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání didaktických
pomůcek (set interaktivní tabule, dataprojektor, hodnotící systém apod.);
certifikace pedagogů.

Výstupy klíčové aktivity 03:
•
•
•

základní výukové vzdělávací interaktivní moduly na jednotlivé předměty: anglický
jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis;
II. vzdělávací moduly pro učitele partnerských ZŠ;
37 proškolených pedagogů jednotlivých partnerských ZŠ včetně získání certifikace.
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4.1 Specifikace jednotlivých vzdělávacích modulů
Jak již bylo uvedeno, celý systém vzdělávání sestával ze dvou základních modulů
P (prezenční) a E (e-learningový). Po absolvování prezenčních vzdělávacích modulů a po
ukončení e-learningových kurzů byl celý školící proces zakončen certifikací. Certifikace
proběhla 27. 8. 2009 od 13:00 na učebně P4.
Prezenční vzdělávací moduly (Modul P1, Modul P2, Modul P3 a Modul P4) byly
realizovány přímou výukou účastníků, přičemž na konci prezenčního vzdělávacího modulu P3
byl zadán praktický úkol, který byl hodnocen na posledním prezenčním vzdělávacím modulu
P4. Školení probíhaly v učebnách PdF UP Olomouc pod vedením zkušených lektorů, kteří
jsou akreditování MŠMT pro výkon těchto činností.
E-learningové kurzy (Modul E1 a Modul E2) byly realizovány zčásti prezenční formou
(tutoriály) a z části samostudiem s využitím multimediálních studijních opor, které jsou
dostupné
prostřednictvím
sítě
Internet
(adresa:
http://unifor.upol.cz/pedagogicka/unifor/logon.php).
Tutoriály (jedná se o prezenční setkání účastníků e-learningového kurzu) byly věnovány
organizačním a technickým otázkám spojených s realizací samostudia (metodikům byly
předány přihlašovací údaje, vysvětlen obsah kurzu, vysvětlen způsob studia a způsob
ukončení kurzu). Samostudium probíhalo prostřednictvím LMS systému Unifor (5), který je
přístupný z kteréhokoliv počítače, který je připojen v síti Internet, a to v libovolném čase.
Během samostudia metodici plnili úkoly, které byly kontrolovány školitelem (6), a na základě
nich získávali metodici body (7). Po dosažení požadovaného počtu bodů byl pro účastníka
kurz ukončen. Zhodnocení kurzu proběhlo na závěrečném tutoriálu.
V následujících tabulkách je specifikován přesný obsah a rozsah jednotlivých
vzdělávacích modulů, který čtenáři umožní vytvořit si představu a rozsahu a šíři získaných
poznatků a dovedností na straně metodiků partnerských škol.
Tabulka 1: obsah prezenčního vzdělávacího modulu

Modul P1

MODUL I. - obsah prezenčních modulů:
Obsah modulu
Seznámení s ovládáním tabule ACTIVboard a jejího
příslušenství:
-

ovládání multimediálního PC;
ovládání Diaprojektoru;
ovládání ozvučovacího systému;
základní obsluha interaktivní tabule;
ovládání elektronického pera;
doplňování pomocí funkce gumy;
kreslící nástroje (vynášecí čára, šipka);
anotační nástroje (pero, zvýrazňovač,
guma);
ovládání nástrojové lišty;
režim přípravy předváděcího sešitu;
seznámení s knihovnou;
představení základních funkcí a jejich možné
užití.
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Rozsah modulu
4 x 45 min.

Modul P2

-

Modul P3

vytvoření prázdného sešitu;
konstrukční nástroje (pravítko, úhloměr,
kružítko, bod otáčení);
mřížky a jejich uplatnění;
textové pole a jeho úprava;
knihovna a práce s ní;
práce s barvami (pozadí, text);
vkládání objektů z knihovny;
přidávání zdrojů do knihovny (fotoaparát,
kopírování);
odkazy na další stránky;
definování vlastností objektů (průhlednost,
průsvitnost, zamykání, seskupování);
práce s vrstvami (slepá mapa, magický
tunel).

Didaktické využití
výukových hodin:
-

Modul P4

6 x 45 min.

Základní funkce a možnosti ACTIVstudia:

ACTIVstudia

při

tvorbě

didaktické zásady a jejich uplatnění ve výuce;
uplatnění didaktických zásad při konstrukci
výukové hodiny;
didaktická zásada názornosti – použití barev;
didaktická zásada přiměřenosti – práce s textem
a jeho náročností;
didaktická zásada emociálnosti – interaktivní
a multimediální prvky;
didaktická zásada zpětné vazby – interaktivní
testy a hlasovací systém;
organizační formy výuky a jejich uplatnění ve
výuce;
uplatnění organizačních forem při konstrukci
výukové hodiny;
organizační forma frontální – typizovaná
výuková hodina;
organizační
forma
individualizovaná
–
projektová výuková hodina;
organizační forma individuální – podpůrná
výuková hodina.

Tvorba
interaktivních
výukových
hodin
s uplatněním multimediálních funkcí a rozšíření
ACTIVstudia při uplatnění didaktických zásad
a evaluace:
-

6 x 45 min.

multimediální funkce a jejich význam pro
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4 x 45 min.

uplatnění didaktické zásady emociálnosti;
odkazy do internetu a propojené soubory;
vkládání animací a videa do stránek;
nahrávání animace, videa a zvuku;
rozšířené funkce a jejich význam pro uplatnění
didaktické zásady názornosti;
definování vlastností objektů (průhlednost,
průsvitnost, zamykání, seskupování);
práce s vrstvami (slepá mapa, magický tunel);
evaluační funkce a jejich uplatnění při
projektování a tvorbě výukové hodiny;
teorie testů a jejich typy;
zařazení hlasovacího systému;
vyhodnocení výsledků hlasování;
uplatnění zpětné vazby – spolupráce s ostatními
aplikacemi.

-

Tabulka 2: obsah e-learningového vzdělávacího modulu

Modul E1

MODUL I. - obsah e-learningových kurzů:
Obsah kurzu
Zpracování textů, tabulek a prezentací:
-

Modul E2

práce s aplikací MS Word;
práce s aplikací MS Excel;
základy práce s aplikací MS PowerPoint.

Multimediální a prezentační tvorba:
-

Rozsah modulu
10 hod.
samostudia

10 hod.
samostudia

úvod do tvorby prezentací v aplikaci MS
PowerPoint;
pokročilé techniky tvorby prezentací v aplikaci
MS PowerPoint;
zpracování digitálního videa.

5 Specifikace klíčové aktivity 04 - Vytvoření výukových modulů
…ma interaktivních.materiálů pro výuku předmětů na partnerských ZŠ

……

V době přípravy projektu si každá partnerská ZŠ stanovila počet zapojených učitelů
a především předměty, ve kterých bude interaktivní metoda výuky s pomocí interaktivní
tabule zavedena.
Z celkového počtu 37 pedagogů byla na 2. stupni ZŠ rozdělena výuka jednotlivých
předmětů následovně:
•
•
•

anglický jazyk - 10 ZŠ;
matematika – 14 ZŠ;
český jazyk – 7 ZŠ;
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•
•
•

fyzika – 2 ZŠ;
zeměpis – 1 ZŠ;
biologie – 1 ZŠ.

V rámci této klíčové aktivity metodici, na úrovni svých předmětů, postupně připravovali,
přetvářeli a doplňovali základní výukové moduly IVH podle svých představ a v souladu
s ŠVP každé partnerské ZŠ. Časový harmonogram tvorby a úpravy jednotlivých IVH
a metodik IVH je uveden v tabulce číslo 3.
Tabulka 3: harmonogram tvorby IVH a jejich metodik
činnost
Zadání tvorby metodik IVH 1 - 20:
Odevzdání tištěných a podepsaných
metodik IVH 1 - 20:

termín
čas konání
27. 8. 2009
13:00

místo konání
PdF UP – učebna P4

30. 10. 2009

13:00

PdF UP – učebna P11

Zadání tvorby IVH 1 - 5:
Odevzdání IVH 1 - 5:

30. 10. 2009
18. 12. 2009

13:00
13:00

PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11

Zadání tvorby IVH 6 - 10:
Odevzdání IVH 6 - 10:

18. 12. 2009
12. 2. 2010

13:00
13:00

PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11

Zadání tvorby IVH 11 - 15:
Odevzdání IVH 11 - 15:

12. 2. 2010
16. 4. 2010

13:00
13:00

PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11

Zadání tvorby IVH 16 - 20:
Odevzdání IVH 16 - 20:

16. 4. 2010
11. 6. 2010

13:00
13:00

PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11

V průběhu této tvůrčí práce se metodici partnerských základních škol, v rámci utvořené
spolupracující sítě škol, pravidelně setkávali při pracovních seminářích (workshopech)
zaměřených na předávání zkušeností (poradenství, informovanost) s tvorbou či zaváděním
metod výuky s pomocí interaktivní tabule. Časový harmonogram konání jednotlivých
pracovních workshopů je uveden v tabulce číslo 4.
Tabulka 4: harmonogram konání pracovních workshopů
činnost
1. pracovní workshop
2. pracovní workshop
3. pracovní workshop
4. pracovní workshop
5. pracovní workshop

termín
30. 10. 2009
18. 12. 2009
12. 2. 2010
16. 4. 2010
11. 6. 2010

čas
konání
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

místo konání
PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11
PdF UP – učebna P11

Pracovních workshopů se účastnili, kromě řešitelského kolektivu vedeného hlavním
manažerem projektu PhDr. Milanem Klementem, Ph.D., také všichni metodici jednotlivých
partnerských základních škol, kteří v první části workshopu představovali své dosavadní
výsledky při tvorbě interaktivních výukových hodin v prostředí ACTIVStudia 3 (8). Druhá
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část workshopu byla vždy zaměřena na prezentaci dalších možností zakomponování
interaktivních prvků počítačem a multimédii podporované výuky a především otevřenou
výměnu zkušeností a praktických poznatků z tvorby a implementace interaktivní výukové
hodiny (IVH) v jednotlivých předmětech do specificky strukturovaných školních
vzdělávacích programů. Tuto skutečnost dokumentují níže uvedené obrázky, které byly
pořízeny na zmíněných pracovních workshopech.
Obrázky 1 a 2: pracovní workshop konaný 18. 12. 2009

Obrázky 3 a 4: pracovní workshop konaný 12. 2. 2010

Po celou dobu tvorby měli všichni metodici zajištěno odborné a metodické poradenství
garanty projektu a celým lektorským týmem. Každý pedagog si postupně (během 1. školního
roku realizace projektu, tj. 2009/2010) a ve spolupráci s ostatními pedagogy v rámci
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tematických pracovních skupin vytvořil kompletní výukový program pro pilotní zavádění
interaktivní metody do přímé výuky, která je předmětem další klíčové aktivity projektu.
Metodický a lektorský tým projektu tedy souběžně s učiteli z partnerských ZŠ vytvářel
výukové vzdělávací materiály (IVH) pro žáky podle jednotlivých předmětů. Vypracované
výukové materiály byly graficky upraveny a publikovány v nákladu 20 kompletních souborů
IVH (9).
Výstupy klíčové aktivity 04:
•
•
•

kompletní výukové moduly jednotlivých předmětů (6 předmětů pro 17 ZŠ);
pracovní semináře, workshopy (celkem 5);
publikované výukové materiály pro ZŠ – 20 kompletních souborů IVH.

6 Specifikace klíčové aktivity 05
Pilotní zavádění interaktivní výuky probíhalo v těchto předmětech: anglický jazyk,
matematika, český jazyk, fyzika, biologie a zeměpis (10). Toto zavádění bylo cíleno do přímé
výuky v rámci jednotlivých partnerských základních škol a bylo realizováno po celou dobu
školního roku 2010/2011. I v této části realizace projektu měli všichni učitelé ZŠ dostatečnou
metodickou podporu v pozicích garantů projektu z PdF UP v Olomouci (11). Konkrétně
můžeme vymezit jednotlivé činnosti spojené s realizací této aktivity vymezit takto:
•
•
•

přímá výuka předmětů na partnerských základních školách;
prezentace vytvořených a otestovaných modulárních interaktivních výukových
materiálů prostřednictvím elektronické knihovny umístěné na specifických WWW
stránkách projektu;
nastavení procesu evaluace na úrovni jednotlivých partnerských ZŠ (vytvoření
nástrojů hodnocení, vlastní hodnocení, analýza efektivity výuky).

Poslední částí celého projektu byla vyvolaná aktualizace jednotlivých ŠVP ZŠ (13). Tento
proces bude probíhat v září roku 2011 a budou jej zajišťovat učitelé ZŠ, koordinátoři ZŠ
a garanti celého projektu (14).
I v průběhu této tvůrčí práce se metodici partnerských základních škol, v rámci utvořené
spolupracující sítě škol, pravidelně setkávali při pracovních seminářích (workshopech)
zaměřených na předávání zkušeností (poradenství, informovanost) s úpravou Školních
Vzdělávacích Programů (ŠVP) a pilotním ověřování interaktivních způsobů výuky v praxi.
Časový harmonogram konání jednotlivých pracovních workshopů je uveden v tabulce číslo 6.
Tabulka 6: harmonogram konání pracovních workshopů
činnost
6. pracovní workshop
7. pracovní workshop

termín
20. 5. 2011
10. 6. 2011
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čas
konání
14:00
14:00

místo konání
PdF UP – učebna P3
PdF UP – učebna P3

Výstupy klíčové aktivity 05:
přímá výuka předmětů: anglický jazyk, matematika, český jazyk, fyzika, biologie
a zeměpis na 17-ti partnerských základních školách Olomouckého kraje;
• přímé zapojení 37 vyučujících pedagogů;
• přímé zapojení 2 500 žáků;
• analýza efektivity výuky;
• inovace ŠVP na 17 ZŠ.
7 Závěry
•

Projekt IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol
(CZ.1.07/1.1.04/01.0154) představuje inovativní způsob využívání moderních informačních
a komunikačních technologií ve vzdělávání. Jeho dopady mohou pozitivně ovlivnit formování
klíčových výukových aktivit pro žáky nižšího sekundárního vzdělávání a zvýšit kvalifikaci
pedagogů partnerských škol. Do budoucna by bylo bezesporu velmi výhodné projekty
podobného charakteru realizovat ve větším měřítku.
Výstupy řešení projektu je možné shrnout do těchto bodů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bylo provedeno vybavení 17-ti základních škol potřebnými interaktivními
didaktickými pomůckami nezbytnými pro realizaci projektu;
bylo provedeno vybavení 1 metodického vzdělávacího pracoviště na půdě PdF UP
(katedra technické a informační výchovy);
vznikl a je provozován specifický webový internetový portál včetně elektronické
knihovny výukových materiálů;
byly vytvořeny základní výukové vzdělávací interaktivní moduly na jednotlivé
předměty: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis;
byly realizovány dva vzdělávací moduly pro učitele partnerských ZŠ;
všech 37 proškolených pedagogů jednotlivých partnerských ZŠ bylo certifikováno.
byly vytvořeny kompletní výukové moduly jednotlivých předmětů (6 předmětů pro 17
ZŠ);
probíhaly pracovní semináře a workshopy (celkem 7);
byly publikovány výukové materiály pro ZŠ – 20 kompletních souborů IVH;
probíhala přímá výuka předmětů: anglický jazyk, matematika, český jazyk, fyzika,
biologie a zeměpis na 17-ti partnerských základních školách Olomouckého kraje;
došlo k přímému zapojení 2 500 žáků do pilotního zavádění interaktivních metod ve
výuce na partnerských základních školách;
byla realizována inovace ŠVP na 17 ZŠ;
byly realizovány dvě odborné konference, na kterých bylo prezentováno více než 85
odborných článků a statí.

Na závěr je milou povinností autora předloženého článku poděkovat všem metodikům 17ti partnerských základních škol, jmenovitě pak: Mgr. Miladě Peňázové; Mgr. Libuši
Dvořákové; Mgr. Stanislavě Laboňové; Mgr. Jarmile Kubínové; Mgr. Jaromíru Ostrému;
PhDr. Petře Müllerové, Ph.D.; Mgr. Heleně Machálkové; Mgr. Ivě Pokorné; Mgr. Stanislavu
Pospíšilovi; Mgr. Haně Batlové; Mgr. Dagmar Vysloužilové; Mgr. Zuzaně Balabánové; Mgr.
Yvoně Reimerové; Mgr. Pavlu Kubovi; Mgr. Ivaně Štenclové; Mgr. Pavle Modrianské; Mgr.
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Aleně Mastné; Mgr. Ivě Navrátilové; Mgr. Lence Bukalové; Mgr. Gabriele Heryanové; Mgr.
Miroslavu Pírkovi; Mgr. Janě Fojtíkové; Mgr. Kateřině Vackové; Ing. Romanu Hanákovi;
Mgr. Yvoně Jánové; Ing. Zdeňku Zerzáňovi; Mgr. Vlastě Vaňkové; Mgr. Lence Kuté; Bc.
Petře Bazalové; Mgr. Michalu Pospíšilovi; Mgr. Gabriele Tauwinklové; Mgr. Milanovi
Vráblíkovi; Mgr. Lucii Trunečkové; Mgr. Jitce Gédošové a Mgr. Renatě Pospiechové za
skvělou spolupráci, za jedinečnou a vysoce odborně i didakticky zvládnutou výuku pomocí
IVH a v neposlední řadě za vstřícnost.
Dále je nutné na tomto místě poděkovat všem 17-ti koordinátorům jednotlivých
partnerských škol jmenovitě pak: Mgr. Petru Horákovi; PaedDr. Jaroslavu Hálovi; Mgr. Ing.
Miroslavu Hlouškovi; RNDr. Anně Dobrovolné; Mgr. Ladislavu Havelkovi; Mgr. Petru
Bazgerovi; Mgr. Evě Kanečkové; Mgr. Mojmíru Mazalovi; Mgr Mojmíru Chytilovi; Mgr.
Stanislavu Lysákovi; Mgr. Boženě Přidalové; Mgr. Milanovi Královi; Mgr. Jaroslavu
Vojáčkovi; Ing. Františku Felnerovi; Mgr. Evě Hrachovcové; Mgr. Petru Vojáčkovi a Mgr.
Janě Svobodníkové za všestrannou součinnost a pochopení při řešení organizačních
a rozvojových stránek projektu.
Dále bych velmi rád poděkoval celému realizačnímu týmu projektu, jmenovitě pak: Mgr.
Janu Lavrinčíkovi, DiS.; Mgr. Květoslavu Bártkovi, Ph.D.; PaedDr., PhDr. Jiřímu Dostálovi,
Ph.D.; Bc., Mgr. Jiřímu Klementovi; Ing. Janu Liškovi, Monice Horké, Ing. Petru Mankovi a
Ing. Janu Weiglovi za jednoznačnou podporu a skvělou spolupráci a všestrannou pomoc při
řešení jednotlivých úkolů projektu.
Poslední mé poděkování patří paní Mgr. Dominice Dolákové, „dobré duši“ celého projektu
bez její rady, názoru, pomoci a pochopení by bylo jen velmi nesnadné dotáhnout projekt do
úspěšného konce.
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PEDAGOGICKÁ EVALUACE V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VYUŽÍVAJÍCÍ KOMPLEXNÍ (INTERAKTIVNÍ) VÝUKOVÉ METODY
KLEMENT Jiří, ČR
Resumé
Článek popisuje metodologii pedagogické evaluace, evaluační nástroje, úlohu evalátora,
koncepci, administraci a report evaluace tak aby mohly být využity základními školami při
implementaci komplexních (interaktivních) metod vyučování.
Klíčová slova: evaluace, evaluátor, nástroje evaluace, administrace evaluace, report evaluace.
PEDAGOGICAL EVALUATION AT PRIMARY SCHOOLS USING COMPLEX
(INTERACTIVE) TEACHING METHODS
Abstract
The article describes the methodology of the pedagogical evaluation, presents various
evaluation tools, states the role of the evaluator and introduces the concept, the administration
and the evaluation report so that they can be furtherly used by primary schools within the
frame of the implementation of complex (interactive) methods to the training process.
Key words: evaluation, evaluator, evaluation tools, administration of the evaluation,
evaluation reports.
1 Úvod
Zvláště v posledních desetiletích jsme svědky proměny, která se neomezuje jen na oblast
vzdělávání, ale zasahuje všechny sféry života naší společnosti. Hovoříme o tzv. „třetí vlně“,
která po předchozích dvou, zemědělské a průmyslové, přichází se společností „informační“,
jejímiž hlavními principy a kapitálem jsou informace, komunikace a vědění (Toffler, 2001).
Předpokladem k proměně v „informační“ společnost je zapojení informačních
a komunikačních technologií (dále ICT) do lidského vzdělávání a konání. Podstatným rysem
této proměny je geometricky narůstající vytváření globálních sítí poskytujících velká
množství nejrůznějších dat, v praxi se jedná především o internetové sítě. Vedle využívání
ICT k organizaci a managementu ve školství se prudce rozvíjí také komplexní výukové
metody, mezi nimiž v posledních letech získává významnou pozici výuka podporovaná
počítačem (Maňák a Švec, 2003) 1 a další interaktivní formy vzdělávání, které používají ICT
a pracují s daty v elektronické podobě (Zounek, 2006). Mohutný rozvoj didaktické techniky je
V tomto místě si pro dokreslení dovolujeme předložit kombinovaný pohled na výukové metody podle Maňáka
a Švece, autory vytvořený přehled výukových metod je rozdělený do tří skupin:
a) klasické metody (slovní, názorně-demonstrační, dovednostně-praktické);
b) aktivizující metody (diskuzní, heuristické-řešení problémů, situační, inscenační, didaktické);
c) komplexní metody (frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka, individuální
a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků, kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka,
výuka dramatem, otevřené vyučování, učení v životních situacích, televizní výuka, výuka podporovaná
počítačem, sugestopedie a superlearning, hypnopedie).

1
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impozantní a vyvolává vznik zcela nových výukových technologií spojených s novými
způsoby evaluace a hodnocení, ale také zcela nových úskalí a problémů (Průcha, 2000). Slovo
evaluace se v poslední době ozývá ze všech stran a stalo se spolu s pojmem klíčové
kompetence takřka zaklínadlem. Každý učitel dělá dnes a denně mnoho důležitých
pedagogických rozhodnutí a jedním z předpokladů, aby se rozhodoval správně, je dostatek
kvalitních informací, a k získání takových informací slouží různé evaluační procesy. V oblasti
podnikového managementu a teorie řízení je evaluaci tradičně věnována značná pozornost.
I když je škola do jisté míry také podnikem, má jisté odlišnosti, které vyžadují specifický
přístup.
Cílem tohoto zamyšlení je nastínit, jak lze pedagogickou evaluaci efektivně využívat
v aktuální situaci dnešního základního vzdělávání, které již hojně využívá komplexních
(interaktivních) metod vyučování. Problémy, které se při uskutečňování interaktivního
a komunikativního modelu výuky (Maňák a Švec, 2003) objevují, odhalují potřebu další,
univerzálnější, osobnostně orientované koncepce vyučování, která by mnohem výrazněji
orientovala vzdělávací proces na formování osobnosti připravené úspěšně řešit existeční
otázky před nimiž se lidstvo v posledních desetiletích ocitlo, a také tyto nové koncepce
vyučování relevantně hodnotit a výstupů evaluace komplexně a efektivně využívat.
2 Evaluace a hodnocení – vymezení základních pojmů
Evaluace. Pojem evaluace připutoval do našich zeměpisných končin podobně jako mnoho
dalších z angličtiny. Termín má původ v latině, kde sloveso valere znamená být silný, mít
platnost, závažnost. Z latiny toto slovo motivovalo anglický termín evaluation, kde znamená
obecně určení hodnoty, ocenění. Jak už tomu v procesu obohacování slovní zásoby bývá, žije
si takové slovo vlastním životem a v podstatě platí, že v jakém významu jej lidé začnou
užívat, v takovém se nejdříve ustálí (jazykový úzus) a později se stane součástí kodifikované
normy (např. ve slovníku). Pokusy vytvářet kodifikace bez úzu končí většinou špatně. Jistě se
vám vybaví úsměvný jazykový „vynález“ českých obrozenců typu „nosočistoplena“, který byl
násilně kodifikován za účelem nahradit používaný germanismus „šnuptychl“. Slovo evaluace
si své místo na českém pedagogickém slunci již našlo, takže není zbytí než jej používat také,
abychom se mezi sebou odborně lépe a kvalitněji dorozuměli.
Hodnocení. Toto slovo svým základem odkazuje na hodnoty, o které by při hodnocení
i evaluaci mělo jít především. Stručně řečeno jsou slova evaluace a hodnocení v podstatě
synonyma, v některých specifických oblastech jsou však mezi nimi drobné rozdíly. Konkrétně
v oblasti školství se většinou hovoří o evaluaci školy, ale o hodnocení učebních výsledků žáků
nebo žákova výkonu.
3 Evaluace, pedagogická evaluace a její druhy
Evaluace. Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle
určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. Tato zjednodušená definice vlastně postihuje
tři základní složky definice evaluace (Ehlers a Pawlowski, 2006):
• Evaluace je prakticky orientovaná. Je primárně určená k tomu, zlepšovat praktická
opatření, legitimizovat je, nebo o nich rozhodovat.
• Základem pro každou evaluaci jsou solidní (validní a reliabilní) data o podmínkách,
procesech a účincích předmětu evaluace.
• Evaluace zahrnuje vyjádření hodnoty. Data jsou interpretována na základě těchto
stanovených hodnot (určitých kritérií) a podle jistých pravidel.
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Pedagogická evaluace. Termínem pedagogická evaluace (educational evaluation
assessment) se označuje relativně nová disciplína pedagogiky, jež se zabývá hodnocením jevů
edukační reality (Průcha, 2000). Pedagogická evaluace vyjadřuje souhrnně teorii, metodologii
a praxi veškerého hodnocení nejrůznějších vzdělávacích jevů (Průcha, 1996):
•
•
•

•

Teoretický přístup – koncepce, podle níž mohou být hodnoceny veškeré jevy
vzdělávací reality (vzdělávací procesy, programy, výsledky, instituce atd.).
Metodologie – soubor nástrojů (speciálních metod a technik) a profesních konvencí
k aplikaci těchto instrumentů pro účely realizace přístupu.
Proces – soubor aktivit zajišťovaných výzkumem, kterými se realizuje v praxi přístup
pomocí metodologie. Tento proces se zaměřuje na monitorování a měření jevů
vzdělávací reality; v této souvislosti se rozvinula specifická oblast nazývyná
edukometrie, jejímž jádrem je měření výkonů (testování) učících se žáků a studentů
(Průcha, 2000).
Vzdělávací praxe – uskutečňovaná od hodnocení jednotlivců až po evaluaci výsledků
na úrovni národní či mezinárodních vzdělávacích soustav.

Druhy pedagogické evaluace. Na evaluaci se můžeme podívat z různých úhlů pohledu.
Nejprve se zmíníme o evaluaci z hlediska toho, kdo ji provádí (externí a interní), potom se
krátce zastavíme u členění evaluace podle účelu, k němuž slouží (formativní a sumativní),
a nakonec ji rozebereme podle interpretace výsledků (normativní a kriteriální).
Externí evaluace. Tento typ evaluace provádí např. Česká školní inspekce nebo jiné subjekty
jako např. metodici školou realizovaných projektů ESF, kteří do školy přicházejí zvenčí,
nepodílejí se na jejím životě a zpravidla je jejich zájem vymezen pouze krátkodobými nebo
jednorázovými cíli. Externí evaluace má některé nesporné klady. Tím hlavním je nepochybně
nezaujatost a nadhled, jejichž důsledkem je objektivita při srovnávání škol mezi sebou
navzájem, a její role je v této rovině nezastupitelná. Externí evaluace však trpí mnohými
nedostatky a pro některé oblasti není příliš vhodná.
Interní evaluace. Je někdy také označována jako vnitřní evaluace nebo vlastní hodnocení
školy a dá se označit jedním slovem – autoevaluace. Jejími největšími výhodami je, že může
být „ušitá na míru“ konkrétní škole, může být prováděna průběžně, dlouhodobě a její
výsledky mohou pomáhat v první řadě rozvoji samotné školy a posílení jejího potenciálu. Na
druhé straně však mohou být výsledky autoevaluace interpretovány také výběrově a účelově.
Dostatečná míra objektivity je limitována poctivostí evaluátorů i jejich schopnostmi,
nadšením a zapálením pro věc.
Formativní evaluace. Soustředí se na samotný proces, na jeho změny a vývoj (vznik nějakého
produktu, např. interaktivní výukové hodiny (IVH) a její implementace do každodenní školní
praxe), snaží se odhalit jeho slabá místa a optimalizovat jej - slouží tedy k zajištění kvality.
Účelem formativní evaluace je poskytnout subjektu (evaluátorovi, žákovi, pedagogovi či
škole jako celku) relevantní a objektivní zpětnou vazbu, aby se mohl dále zlepšovat
a efektivně rozvíjet.
Sumativní evaluace. Slouží ke kontrole kvality, zachycuje statický obraz vzdělávací instituce,
výsledek nějakého procesu, výsledný produkt vzdělávací nabídky, jeho dopad a přínos. Proto
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probíhá vždy na závěr celého procesu. Účelem sumativní evaluace je zachytit konečný stav
výsledků, např. vysvědčení žáka nebo počet absolventů přijatých ke studiu na střední školu, či
procentuální zastoupení komplexních výukových metod v osnovách vybraného ročníku, aby
se mohly výsledky porovnávat s jinými subjekty, např. žáky, osnovami jiných ročníků, nebo
dalšími základními školami. V praxi se tyto dva účely zpravidla vyskytují současně. Zda se
jedná spíše o sumativní nebo formativní evaluaci lze rozhodnout podle toho, jaký účel
převažuje.
Normativní evaluace. Výsledky hodnocených subjektů (žáků nebo škol) můžeme porovnat
mezi sebou, pak se jedná o normativní evaluaci. Příkladem takové evaluace může být, když
při tělocviku učitel nechá běžet celou skupinu 1500m a klasifikuje tak, že první pětice v cíli
dostane jedničku, druhá dvojku atd. Pojem normativní je odvozen od tzv. normálního
rozložení populace. To bývá nejčastěji znázorněno tzv. Gaussovou křivkou, podle které lze do
jisté míry předpokládat výskyt jevů v populaci, např. míru inteligence. Předpokládáme-li, že
každá školní třída do jisté míry kopíruje tzv. Gaussovo rozdělení, lze v případě důsledného
normativního hodnocení u třiceti žáků ve třídě očekávat 2 jedničky, 10 dvojek, 6 trojek,
10 čtyřek, 2 pětky.
Kriteriální evaluace (hodnocení). Je oproti předešlému vztažena k předem stanoveným
a zpravidla explicitně vyjádřeným kritériím. Klasickým případem kriteriálního hodnocení je
zkouška v autoškole. Je-li v testu dosaženo určitého množství bodů, zkouška je úspěšná.
Splní-li toto kritérium všichni ve skupině, všichni jsou úspěšní.
Poznámka: Autoři dále definují evaluaci procesuální a produktovou a uvádějí také další
možné rozlišení druhů evaluace (evaluace vstupů/výstupů; evaluace vnitřní/vnější;
částečná/celostní evaluace; subjektivní/objektivní evaluace; přímá/nepřímá evaluace atd.),
které však přesahují rámec potřeb a uplatnění v oblasti základního vzdělávání a jsou zacíleny
na jiné úrovně vzdělávání.
4 Účel, využití a koncepce evaluace, úkoly evaluátora
Využití evaluace. Pedagogická evaluace má různé způsoby využití, a to jak pro účely
vědecké a výzkumné, tak pro účely ryze praktické. Účel evaluace může být následující:
•
•
•

skládání účtů ze své činnosti za dané období (např. školy ve vztahu ke zřizovateli);
rozvoj instituce či školního vzdělávacího programu;
poznání faktického stavu věci (vzdělávacího procesu, instituce).

Evaluace může být prostředkem pro získání instrumentů a vlivu na rozhodovací proces, řešení
sociálních problémů, ochrany či naopak změny stavu či podpory nějakého procesu (např.
sociální rozmanitosti). Pedagogická evaluace se vztahuje na množství témat. Známe evaluaci
vzdělávacích potřeb, programů, výuky, vzdělávacích výsledků apod. (Průcha, 2000).
Koncepce evaluace. Koncepcí evaluace rozumíme komplexní obecný plán evaluačního
procesu. Zahrnuje teoretická východiska evaluace, stanovení výzkumných otázek, metody,
evaluační nástroje, stanovení posloupnosti akcí i časový plán. Obecně se dá koncepce
evaluace vyjádřit následujícím způsobem (Ehlers, Pawlowski, 2006):
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1.
2.

Analýza potřeb - definování cílů a otázek evaluační studie.
Metodologie - výběr vhodných evaluačních metod a implementace metod
v následujících pěti krocích:
•
•
•
•
•

3.
4.

analýza vzdělávacích cílů;
analýza účastníků - definice cílové skupiny;
design evaluace - definice evaluačního plánu a metod měření (externí či
interní, formativní či sumativní, normativní či kriteriální, kvantitativní
i kvalitativní);
nástroje - shromažďování evaluačních nástrojů do uceleného evaluačního
plánu s ohledem na daná omezení a podmínky;
implementace - stanovení časového termínu pro evaluaci.

Analýza a interpretace dat - interpretace výsledků.
Rozšíření výsledků - dokumentace finálních závěrů a rozšíření evaluačního reportu.

Úkoly evaluátora a otázky, které si musí před zahájením evaluace položit:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Určit hlavní účastníky a vymezit předmět evaluace, případně další skupiny
uživatelů výstupů evaluace. Identifikovat hlavní uživatele, kterým budou určeny
evaluační reporty.
Realisticky ohodnotit proveditelnost požadované evaluace a zároveň počítat
s možnou redukcí rozsahu.
Identifikovat potenciální překážky evaluace (zaručení důvěrnosti a anonymity,
etická hlediska, možné konflikty zájmů, oponenti evaluace, otázky rasové, kulturní
a jazykové, potřeba shromáždit informace od „ohrožených“ skupin, potřeba
shromáždit vysoce citlivé informace, dostupnost potřebných zdrojů).
Zjistit důvody a faktory, které vedly k nutnosti evaluace. Analyzovat relevantní
strategie a koncepce, dále pedagogický, kulturní, organizační a historický kontext.
Nalézt a posoudit předchozí evaluace našeho předmětu evaluace nebo podobných
v podobných podmínkách, dále relevantní literaturu a další informace a zdroje,
které jsou důležité pro evaluaci. Takovým zdrojem jsou příklady dobré praxe,
můžeme se tedy inspirovat např. výstupy projektů, tedy konkrétními IVH.
Vyjasnit si povahu potřebného výstupu - reportu evaluace tj. formativní či
sumativní.
Pojmenovat prioritní otázky, požadované informace, preferovaná kritéria evaluace,
přístup evaluace, plánované využití výstupů, povahu a načasování reportů a zájmy
spojené s chystanou evaluací.
Projednat standarty na posouzení evaluace, klíčové otázky, časový plán,
kvalifikaci evaluátorů, možné podmínky pro autoevaluaci, přibližné náklady na
evaluaci.
Informovat účastníky, co může být reálně dosaženo v plánované evaluaci, daném
kontextu a při daných omezeních a domluvit se na příslušném rozsahu případové
studie.
Existuje někdo, koho by mohla evaluace poškodit? V případě, že někdo takový je,
zvážit jeho přizvání do diskuze a jeho možný příspěvek k projektu.
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Poznámka: Na závěr společné diskuze musí evaluator určit do jaké míry by měla a může
evaluace prezentovat informace ve formě doporučení a závěrů a stanovit model či přístup,
který bude vodítkem evaluace při uvážení preferencí účastníka evaluace a také předchozích
podobných evaluací.
5 Nástroje pedagogické evaluace
Nástroje evaluace. Z klasických nástrojů se dají použít nástroje jako: pokus, experiment
a terénní výzkum. Velmi často se pro evaluaci používá formy dotazníku (angl. checklistu),
který obsahuje uzavřené nebo otevřené otázky (formální versus neformální přístup).
Neformální evaluační dotazník. Podstatou neformálního evaluačního dotazníku je výčet
vlastností, které by měla dobrá vyučovací hodina obsahovat, a zásad, podle kterých by měla
být konstruována, aby práce s ní přinesla kýžené vzdělávací výsledky. Tyto vlastnosti
a zásady jsou zde vyjádřeny jako jednotlivé kategorie, které se doplní slovním komentářem.
Formální evaluační dotazník. Formální dotazník je na rozdíl od neformálního nástroje
detailnější a ve formě podrobného dotazníku klade otázky na přítomnost konkrétních jevů
a vlastností vyučovací hodiny, takže je pro evaluátora jednodušší. Na základě zodpovězených
otázek se pak procentuálně vyjádří nakolik vyučovací hodina obsahuje požadované vlastnosti.
Problém u tohoto typu hodnotících nástrojů spočívá v tom, že každá připravená vyučovací
hodina je specifická a co je u jedné nutností, nemusí jiná potřebovat vůbec, nebo alespoň ne
v takové míře. Proto je vhodné kombinovat formální přístup s neformálním slovním
hodnocením.
Poznámka: Při sběru informací musí evaluátor zvážit širší pohled na předmět evaluace
(kontext, historie, účastníci, cíle a struktura evaluace). Je třeba vidět předmět evaluace
v souvislostech s dalšími oblastmi (např. zdroje, žáci, učitelé, zaměstnanci školy, jejich
kvalifikace, implementace, hlavní a postranní efekty, reputace osob a školy, atd.). Na základě
evaluačního nástroje musí evaluátor identifikovat všechny zdroje informací a blíže
specifikovat metody a techniky sběru informací, stejně jako vzorky pro každou metodu.
6 Evaluační report a administrace evaluace
Evaluační report. S ohledem na účastníky a na různé skupiny zainteresovaných se
připravují různé evaluační reporty (průběžný, finální, metaevaluace) a jeho formy (tištěná,
elektronická, multimediální, prezentace). Je také třeba zvážit formu prezentace výsledků
(tabulky, text, animace atd.). Pozornost musí být věnována hlavně tomu, jak průkazně jsou
výsledky prezentovány (syntéza kvalitativní a kvantititativní, více zdrojů, atd.), aby
zodpověděly hlavní otázky evaluace. Je možné zvážit rozdělení zprávy do tří subreportů,
a proto zde předkládáme pro naše potřeby upravený model Fialové:
•
•
•

předpoklady vzdělávání (pro ty, koho zajímají infomace o zázemí a východiscích);
implementace do vzdělávání (pro ty, kteří by chtěli využít zkušeností);
výsledky vzdělávání (pro veškeré auditorium).

Administrace evaluace. Nezbytností je vytvořit plán a rozdělovník na doručení
potřebných reportů různým zainteresovaným skupinám (účastníci, pedagogové, zaměstanci,
zřizovatel, veřejnost). V technických přílohách by neměly chybět informace o evaluačním
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týmu, konzultantech, nástrojích sběru dat, tabulky dat, shnutí nákladů atd. Pokud je to možné,
zajistit předběžná vydání reportu a zpětnovazební workshopy. Co se týče administrace
evaluace, je potřebné navrhnout časový rozvrh evaluace, definovat personální a materiální
zdroje a plán na zajištění těchto potřeb. Pokud je to třeba, zajistit, aby byly dodrženy různé
standarty pro evaluaci. V ideálním případě zajistit interní formativní a sumativní evaluaci
a doporučit účastníkům, provedení nezávislé externí evaluace. Dále navrhnout „kontrakt“
evaluace, definující zejména skupiny, které mají právo na jisté informace, dále relevantní
povinnosti a protokol evaluátora, jeho autoritu, co se týče redaktorské a vydavatelské práce na
evaluačním reportu a dále povinnosti účastníků a členů evaluačního týmu.
7 Závěr
Současné trendy našeho základního vzdělávání kladou důraz na evaluaci interní,
formativní a kriteriální. V některých evropských zemích je celý systém evaluace
vzdělávacího systému založen na autoevaluaci škol. Role inspekce v těchto zemích už
nespočívá tolik v provádění kontrol, ale v metodickém vedení škol, aby jejich vlastní
hodnocení bylo co nejefektivnější. Na tomto místě si dovolujeme na úplný závěr našeho
zamyšlení vyslovit přání, aby se proces přibližování standardů v oblasti role školní inspekce
našeho a zahraničního školství dařilo minimálně nastartovat.
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JAK HODNOTÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL VYUŽÍVÁNÍ
INTERAKTIVNÍCH TABULÍ?
DOSTÁL Jiří – KLEMENT Milan, ČR
Resumé
Článek seznamuje s výsledky výzkumného šetření realizovaného v roce 2011 mezi žáky
druhého stupně základních škol. Prezentuje dílčí výsledky projektu CZ.1.07/1.1.04/01.0154
„IVOŠ - zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol“. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Klíčová slova: interaktivní tabule, interaktivní výuka, učební pomůcky.
HOW TO EVALUATE THE PUPILS OF PRIMARY SCHOOLS USING
INTERACTIVE WHITEBOARDS?
Abstract
This paper presents the partial results of the project CZ.1.07/1.1.04/01.0154 „IVOS“. This
project is co-financed by the European social fund EU and the state budget of the Czech
Republic.
Key words: interactive whiteboard, interactive teaching, teaching aids.
1 Úvod
Interaktivní tabule skýtá řadu možností pro zefektivnění výuky. Za tímto účelem byl
úspěšně realizován končící společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP
v Olomouci a 17. partnerských ZŠ Olomouckého kraje, který byl zaměřen na zvyšování
kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím
multimediální techniky a efektivní využívání ICT při výuce všeobecně vzdělávacích
a odborných předmětů 2. stupně ZŠ.
Projekt řešil tvorbu výukových interaktivních modulů pro výuku předmětů: anglický
jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis na ZŠ. Projektem došlo k rozvoji
partnerství a vytvoření sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání
a získávání zkušeností, spolupráce a vzájemné kooperace.
Na závěr projektu byly vyhodnoceny jeho efekty prostřednictvím výzkumného šetření.
Respondenti zapojení do šetření byli představováni dvěma skupinami – žáky
a pedagogickými pracovníky následujících základních škol:
•
•
•
•
•
•
•

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková
organizace,
Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace,
Základní škola Mohelnice,
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace,
Základní škola Náměšť na Hané,
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Nemilany,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základní škola Loštice, okes Šumperk, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Holice, Náves Svobody 41, příspěvková
organizace,
Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace,
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1,
Fakultní základní škola dr. M. Horákové a MŠ Olomouc, Rožňavská 21,
Základní škola Libina, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
Základní škola Jungmannova,
Základní škola Přerov, U tenisu 4,
Základní škola Brodek u Přerova.

2 Výsledky provedeného výzkumného šetření
Níže jsou uvedeny základní výsledky provedeného výzkumného šetření. Respondenty
bylo 2011 žáků výše uvedených základních škol.
Odpovědi
Ano
Ne

%
97,9
2,1

Hodnotíš využívání interaktivních
tabulí ve výuce kladně?

Ano
Ne

Odpovědi
Ano
Ne

%
98,3
1,7

Chápal(a) jsi lépe učivo, jestliže ti
bylo vysvětlováno s interaktivní
tabulí?

Ano
Ne
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Odpovědi
Ano
Ne

%
99,3
0,7

Chceš, aby byla interaktivní tabule ve
výuce využívána i nadále?

Ano
Ne

Odpovědi
Ano
Ne

%
99,7
0,3

Myslíš si, že by interaktivní tabuli
měli využívat i ostatní učitelé?

Ano
Ne
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Odpovědi
Ano
Ne

%
12,4
87,6

Měl(a) jsi zpočátku problémy
s ovládáním interaktivní tabule?

Ano
Ne

Odpovědi
Ano
Ne

%
95,8
4,2

Chceš, aby byla interaktivní tabule ve
výuce využívána ještě více?

Ano
Ne

4 Závěr
Z výsledků provedeného výzkumného šetření jednoznačně vyplývá, že žáci hodnotí
využívání interaktivních tabulí ve výuce kladně a chápou je jako výrazný motivační faktor.
Prokázalo se, že dílčí cíle projektu se podařilo úspěšně naplnit. Zájemcům o další informace
ohledně využívání interaktivních tabulí ve výuce a výsledky výzkumných šetření jiných
autorů doporučuji prostudování publikací (1) – (8).
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ACTIV STUDIO A ACTIV INSPIRE – ZAJÍMAVOSTI
LAVRINČÍK Jan, ČR
Resumé
Příspěvek se zabývá problematikou interaktivní výuky v rámci řešení projektu IVOŠ –
zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol (CZ
1.07/1.1.04/01.0154). Zaměřuje se především na zajímavosti práce s Activ Studio. Přináší
nové postřehy z nově nastupujícího software Activ Inspire.
Klíčová slova: Activ Studio, Activ Inspire, Apple, Mac OS X, nápověda.
ACTIV STUDIO AND ACTIV INSPIRE – ATTRACTIONS
Abstract
The article deal with interactive learning the project IVOŠ – improve the duality of
education by introducing interactive teaching in schools (CZ 1.07/1.1.04/01.0154). It focuses
on the attractions of working with Activ Studio. It brings new insights from the newly
incoming Activ Inspire software.
Key words: Activ Studio, Activ Inspire, Apple, Mac OS X, help.
1 Úvod
Interaktivní výuka se během posledních let rozšířila do řady škol různého zaměření
a stupně (primární, sekundární a terciární). Pro žáky představuje prostředek ke snadnějšímu
pochopení učiva, procvičování, zábavným hrám, ale i testování znalostí. Mimo tabule,
dataprojektoru, ozvučovacího systému a počítače zastává velmi důležitou funkci i software
dodávaný výrobcem k tabulím. K interaktivním tabulím typu Promethean Activ Board se
dříve dodával velmi zdařilý software Activ Studio. K jeho jedinečným vlastnostem patří
kontejnery, restrikce a akce. Jednou z učiteli postrádaných funkcí byla funkce multipen (práce
s více pery najednou). Problematiku rozpracoval a přivedl do funkční podoby nový software
s názvem Activ Inspire.
Jelikož se finální verze Activ Inspire v české lokalizaci objevila až v závěru řešení
projektu IVOŠ myslíme si, že by bylo užitečné metodiky informovat o možnostech
bezplatného update software, námětech nových originálních řešení a zajímavých zdrojích
odborné pomoci při práci s interaktivními tabulemi.
2 Zajímavé tipy pro práci s Activ Studio a Activ Inspire
V rámci řešení projektu IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní
výuky do škol vznikla sada velmi zajímavých a přínosných interaktivních výukových hodin
(dále jen IVH). Metodici mimo standardních nástrojů typu pero, text, používali akce,
kontejnery nebo restrikce (1), (2). Výjimkou nebyly ani kombinace dříve vyjmenovaných
nástrojů. V hodinách vytvářených v softwaru Activ Studio v3 se objevil zajímavý prvek, který
bychom mohli pracovně nazvat „kouzelné brýle“. Velmi efektivně využívá vlastností
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standardních nástrojů a dal by se zakomponovat i do dalších hodin (3), (4), (5), (6), proto by
bylo vhodné nastínit postup výroby „kouzelných brýlí.“
Celý trik vychází ze základních nástrojů a jejich vhodné kombinaci:
a) vytvoření základních objektů.

Obrázek 1: Vytvoření základních objektů pro funkci „kouzelné brýle“ (pozn. přebráno z IVH
Mgr. Štenclové – početní král). 1,,, vrstva tvary – obdélník (NAHOŘE), 2,,, vrstva guma
(NAHOŘE), 3,,, vrstva Text (STŘEDNÍ), 4,,, obrázek (NAHOŘE).
Při vytváření objektů je nutné nastavit vrstvy pro dané objekty (uvedeno v závorkách),
přičemž objekty 1 a 2 v druhém kroku spojíme v jeden a objekt číslo čtyři překryje objekt tři.
b) sloučení objektů 1 a 2 pomocí funkce „zip“

Obrázek 2: Sloučení objektů 1 a 2 pomocí zipu (pozn. přebráno z IVH Mgr. Štenclové –
Početní král).
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Pomocí kombinace kláves CTRL s levým tlačítkem myši označíme všechny objekty které
chceme sloučit (v našem případě objekty jedna a dva pomocí nově zobrazeného symbolu zipu
sepneme (sloučíme) dohromady.
c) nastavení omezení.

Obrázek 3: Nastavení omezení – povolit přesouvání ve vodorovném směru (pozn. přebráno
z IVH Mgr. Štenclové – Početní král).
Sloučenému objektu sestavenému z elementů jedna a dva nastavíme omezení typu povolit
přesouvání pouze ve vodorovném směru.
Nástroj „kouzelné brýle“ může vnést nové možnosti a inovativní zadání do stávajících
i nových IVH. Jeho aplikace není obtížná, využívá elementárních nástrojů, ale je nutné jejich
správné nastavení pro dosažení požadovaného efektu (7), (8).
3 Activ Inspire – instalace (Mac OS X)
Obrovskou předností aplikace Activ Inspire je, že nabízí uživateli volnou ruku při výběru
operačního systému na kterém bude interaktivní tabule Promethean Activ Board spolu
s aplikací Activ Inspire provozována. Abychom uživatelům ukázali i alternativy, zaměříme se
už pouze na práci s programem Activ Inspire pod operačním systémem Apple Mac OS X ve
verzi Snow Leopard (9).
První rozdíl na který narazíme je samotný instalační balíček. Pro Mac OS X má jinou
koncovku (DMG), protože zde nejde spustit standardní cestou žádný soubor typu EXE.
Soubor DMG je vlastně instalační image soubor. Při instalaci si přidá samostatnou ikonu
s graficky znázorněnou CD/DVD mechanikou na plochu. Instalace proběhne
z jednosouborového balíčku do složky Applications na pevném disku. Instalátor si ikonu přidá
i do docku do složky s aplikacemi v pravé části obrazovky. Volně do docku můžeme umístit
ikonu při prvním spuštění aplikace Activ Inspire (10).
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Obrázek 4: Instalace Activ Inspire pod Mac
OS X 10.6 Snow Leopard.

Obrázek 5: Instalace Activ Inspire pod Mac
OS X 10.6 Snow Leopard.

Další rozdíly najdeme v horní liště aplikace. Pod Mac OS X jsou ovládací ikony okna
integrovány do levé části ve formě různobarevných koleček. Mají obdobnou funkci jako v OS
Windows. Další rozdíl najdeme v umístění aplikačního menu. Macintosh zde zachoval odkaz
na systém Unix a používá univerzální horní šedý proužek, který zobrazuje menu aktuálně
spuštěné aplikace viz obrázek 6 (10).

Obrázek 6: Activ Inspire spuštěný pod Mac OS X Snow Leopard.
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4 Activ Inspire – novinky verze 1.5
Nástupce softwaru Activ Studio v3 s názvem Activ Inspire je na trhu v české finální verzi
přibližně jeden rok. Dočkal se však již řady vylepšení. K posledním můžeme řadit např. pro
přírodovědně orientované předměty užitečný nástroj trojúhelník (11).
Vylepšený správce otázek umožňuje jejich lepší organizaci, správu a tvorbu nových
otázek. Otázky lze nově přetahovat, vkládat a kopírovat napříč snímky nebo vytvářet sady
tematicky zaměřených otázek (11).
Z technických předností uvádíme možnost pracovat duálně (tzn. dva uživatele najednou).
Verze 1.5 však jde ještě dále a přináší podporu dotyků i prsty ve formě tzv. multitouch gest.
Vylepšení přináší nové možnosti vytváření interaktivních zábavných her za podpory rychlého
natáčení, překlápění a dalších efektů, které známe zejména z dotykových tabletů typu iPad.
V neposlední řadě musíme zmínit i knihovnu sdílených prostředků, která již čítá přes
21 000 prostředků.

Obrázek 7: Activ Inspire – multitouch(11).

Obrázek 8: Activ Inspire – výuka vlastním
tempem (11).

Obrázek 9: Activ Inspire – Správce otázek
(11).

Obrázek 10: Activ Inspire – nástroj
trojúhelník (11).

5 Zdroje odborné pomoci pro práci s interaktivní výukou
Problematika interaktivní výuky je bezpochyby velmi zajímavá, jak pro učitele, tak i pro
žáka. Na učitele klade zvýšené nároky na vzdělávání novinek a dalších možností. Učitelé mají
k dispozici spousty vypracovaných materiálů v rámci sítě internet:
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a) Webové portály:
• www.veskole.cz, portál nabízí více než 3 000 učiteli vytvořených výukových
hodin pro tabule typu ActivBoard, SmartBoard a další, mimo jiné i odborné články
a zajímavé odkazy;
• www.promethean.cz, portál určený přímo pro tubule ActivBoard nabízí výukový
obsah pro registrované uživatele, technickou podporu a další rozšiřující školení;
• http://ivos.upol.cz, portál projektu IVOŠ na podporu interaktivní výuky nabízí
více než 700 vypracovaných IVH (interaktivních výukových hodin) pro široké
spektrum předmětů vyučovaných v rámci nižšího sekundárního vzdělávání (12).
b) Elektronické materiály:
• uživatelské příručky (každá verze Activ Studio i Activ Inspire nabízí ihned po
instalaci sadu příruček ve formátu pdf, příručky lze stáhnout i z portálu
www.promethean.cz);
• učebnice interaktivní výuky (kolektiv autorů Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci pro podporu a osvětu v oblasti interaktivní výuky vydává
rozsáhlou učebnici interaktivní výuky). Volně dostupná je ze stránek
http://ivos.upol.cz (12).
6 Závěr
Interaktivní tabule ActivBoard jsou univerzální zařízení určená pro vzdělávací účely. Díky
propracovanému software nabízejí perfektní nástroj pro vytváření jedinečných výukových
hodin, které pedagog může obohatit o nástroje podobné jako „kouzelné brýle“.
Pod operačními systémy Mac OS X nabízí stabilitu, bezpečné prostředí bez počítačových
virů a zpomalujících antivirových programů, propracovaný systém multimédií, který můžeme
s aplikací Activ Inspire vhodně propojit. Jak vyplývá z příspěvku, kombinace operačního
systému Mac OS X a nástroje Activ Inspire tvoří nepřekonatelnou kombinaci pro vzdělávání.
V kapitole pět přináší souhrn možností, kde čerpat inspirace pro interaktivní výuku, hotové
materiály, příručky a další cenné rady a informace.
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VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ V INTERAKTIVNÍ
VÝUCE MATEMATIKY
BÁRTEK Květoslav, ČR
Resumé
Autoři se v příspěvku zabývají využitím digitálních vzdělávacích objektů ve výuce
matematiky s podporou interaktivní tabule. Uvádějí příklady použití vybraných didaktických
her a simulací.
Klíčová slova: digitální výukové objekty, interaktivní tabule, počítačové hry, hlavolamy,
didaktické simulace, matematické vzdělávání
THE USE OF DIGITAL LEARNING OBJECTS IN INTERACTIVE INSTRUCTION
OF MATHEMATICS
Abstract
Authors present ways of digital learning objects utilization in mathematics instruction
using interactive whiteboards. The article also presents the use of some didactic games and
simulations.
Key words: digital learning objects, interactive whiteboard, PC games, brain teasers, didactic
simulations, mathematic instruction
1 Úvod
S postupným rozšiřováním moderních počítačových technologií a didaktických prostředků
v českých základních školách vyvstává potřeba jejich účelného využívání. Účelným
využíváním však není myšleno pouhé efektivní využívání technologie vzhledem ke své
kapacitě a možnostem, ale i vhodné a přirozené zařazení technologií do vyučovacího procesu,
spojení interaktivní výuky, výuky podporované počítačem s dalšími vzdělávacími
technologiemi a klasickými (myšleno „neelektronickými“) způsoby výuky.
Na tyto požadavky plynoucí přímo z praxe se mimo jiné snaží reagovat i projekt IVOŠ,
který kromě vybavení partnerských škol zapojených do projektu interaktivními tabulemi
a dalším hardwarem má stanoveny jako nejdůležitější klíčové aktivity proškolení
a didakticko-metodickou podporu pracovníků partnerských základních škol v oblastech
tvorby interaktivních výukových hodin a využívání interaktivních tabulí a dodaného hardware
[6].
Učitelé, budoucí školní metodici interaktivní výuky, se tak v rámci kurzů a školení měli
možnost dokonale seznámit s fungováním a ovládáním interaktivní tabule a naučili se také
připravovat tzv. interaktivní výukové hodiny, multimediální výukové dokumenty.
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2 Definice a třídění digitálních výukových objektů
Digitální výukové objekty (digital learning objects – DLO) jsou obecně definovány jako
libovolné digitální objekty, které mohou být opakovaně využívány k podpoře výuky různými
způsoby a v různých kontextech [7].
Dle definice New Media Consortium (NMC) je DLO jakákoliv skupina materiálů, která je
strukturována smysluplným způsobem a je navázána na určité výukové cíle [5]. Materiály
jsou myšleny texty, obrázky, simulace, filmy, zvuky apod. Jedná se o multimediální obsah,
výukový obsah, výukový software nebo softwarové nástroje využité při počítačem
podporované výuce [4]. Strukturováním pak autor uspořádává materiály v předem určeném
logickém nebo tematickém sledu.
DLO tedy může být jak již vytvořená interaktivní hodina (IVH), elektronická prezentace
(vytvořená v PowerPointu popř. obdobném editoru), nebo jím může být i jednotlivý objekt
v prezentaci či IVH.
3 Didaktické hry a simulace v matematice při použití interaktivní tabule
V této části textu představíme vybrané aplikace, které můžeme zařadit mazi DLO.
Představíme aplikace využitelné ve výuce matematiky vhodné pro témata podporovaná
interaktivní tabulí.
„Colorful mathematics“ je balík drobných DOSovských aplikací tematicky zaměřených
do oblasti diskrétní matematiky, konkrétně teorie grafů. Je volně dostupný na internetu 1.
Součást balíku tvoří také program „4COLORS“, který lze coby hlavolam zařadit i mezi
hry didaktické. Didaktická hra „4COLORS“ obsahuje baterii interaktivních abstraktních
i konkrétních obrázků, tvořených pouze bílým podkladem a černými liniemi. Úkolem žáků je
vybarvovat dané obrázky při tom jsou však omezeni určitými pravidly. Zadání úlohy totiž
vychází z matematického problému čtyř barev.
Formulace problému čtyř barev je velice jednoduchá. Řešení tohoto problému však
nadělalo vrásky mnoha významným matematikům. Problém vychází z praktických zkušeností
kartografů, kteří při vytváření politických map vybarvovali jednotlivé územní celky odlišnými
barvami tak, aby žádné dva celky, které mají společnou hranici, nebyly vybarveny stejnou
barvou. Zjistili, že k obarvení libovolné mapy postačují pouze čtyři barvy. Matematici se tedy
začali zabývat otázkou, jaký je nejmenší počet různých barev, které stačí k tomu, abychom při
dodržení uvedených podmínek mohli vybarvit jakoukoliv mapu 2. Zajímal je také matematický
důkaz předchozího tvrzení. Odtud je pouze krůček k formulaci problému čtyř barev.
Mapou v následující formulaci můžeme chápat libovolné seskupení útvarů na ploše.
Nechť M je libovolná mapa; řekneme, že mapa je obarvitelná pomocí čtyř barev, jestliže
každý stát této mapy můžeme obarvit jednou z těchto čtyř barev tak, aby každé dva sousední
1

Zdroj http://www.math.ucalgary.ca/~laf/colorful/games.html
Problémem čtyř barev se zabývají matematici již od poloviny 19. století. První zmínky o problému
najdeme v díle astronoma A.F. Möbia, o řešení se pokoušel anglický matematik Cayley. Všechny
důkazy však byly postupně vyvráceny. Vyřešit tento problém umožnilo až použití výpočetní
techniky. V roce 1976 se americkým matematikům W.Hakenovi a K. Appelovi podařilo sestrojit
zhruba 1900 rovinných grafů, o nichž dokázali, že je-li možné je vybarvit nejvýše čtyřmi barvami,
pak lze tímto způsobem vybarvit jakýkoliv rovinný graf.
2
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státy byly vybarveny různou barvou. Je možno obarvit libovolnou mapu v rovině či na kulové
ploše pomocí čtyř barev?

Obrázek 1- ukázka interaktivního prostředí aplikace 4COLORS
Samotný problém pak můžeme s žáky formulovat následujícími způsoby.
1. Použijte co nejméně barev k obarvení mapy s podmínkou, že dvě sousední
políčka mající více než jeden společný bod nebudou obarveny stejnou barvou.
2. Použijte k vybarvení dané mapy nejvýše čtyři barvy.
Po hlubším pochopení problému lze formulovat další otázky a úlohy:
1. Proč k obarvení některé mapy postačují nejvýše 3 resp. 2 barvy?
2. Dokázali byste takovou mapu vytvořit?
Tato aplikace je velmi vhodná pro rozvíjení logického a kombinačního myšlení žáků,
schopnosti formulovat vlastní hypotézy a závěry. Dané mapy mohou být žáky řešeny podle
původních pravidel tzn. začínají řešit problém od počátku sami - řešení probíhá dle hráčovy
strategie. Některé úlohy je však vhodné pro jejich ztížení předem upravit tak, aby v úloze
vzniklo jedno či dvě „problémová pole“. Jsou to pole, která ještě nebyla vybarvena, ale
sousedí s poli, na jejichž obarvení byly použity již všechny čtyři barvy. Hráč tak musí
vhodnou záměnou obarvení polí problém vyřešit.
Další modifikací je ponechání hráče vytvářet prostřednictvím editoru map mapy vlastní,
tak aby byly obarvitelné za použití dvou, tří či čtyř barev. Toto zadání vyžaduje od hráče
mnohem hlubší proniknutí do daného problému, je proto vhodné pro starší žáky. Pro účely
tvorby vlastních map je program „4COLORS“ vybaven editorem map. Ten obsahuje jak
možnost volného kreslení, tak použití elementárních geometrických obrazců – kružnice,
obdélník a trojúhelník. Samozřejmostí je uložení takto vytvořené mapy.
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Popisovanou aplikaci lze využít i ve vyšších ročnících ZŠ či na víceletých gymnáziích
např. pro přiblížení principu důkazu matematickou indukcí žákům 3.
Dalším příkladem didaktické herní aktivity vhodným pro použití v součinnosti
s interaktivní tabulí je u nás méně známá hra Plinko. Jedná se o digitalizovanou verzi televizní
losovací soutěže The Price is Right, ve své době velmi populární v USA. Pro hru je využíváno
herní zařízení viz obr. 2.

Obrázek 2 herní plán Plinko 4
Základní myšlenka konstrukce tohoto herního zařízení vychází z Galtonovy desky,
zařízení, které modeluje binomické rozdělení a normální rozdělení pravděpodobnosti.
Galtonova deska (obr. 3) je losovací nástroj, který se skládá ze sedmi řad symetricky
rozmístěných kolíků a osmi sektorů, do nichž kulička po průchodu deskou padá. Pád kuličky
po Galtonově desce je náhodný pokus skládající se ze sedmi etap (alternantivních nezávislých
pokusů). V obecném případě má Galtonova deska m řad kolíčků a (m+1) sektorů
očíslovaných 0, 1,…, m.

3

BÁRTEK, K. ZDRÁHAL, T. Utilization of didactic computer games in the elementary education of
mathematics. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 1st edition. Ostava:
University of Ostrava, 2006, s. 85 -89. ISBN 80-7368-190-4.
4
Zdroj http://webrookie.multiservers.com/plinko/plinko.htm.
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Obrázek 3 Simulace průchodu kuličky Galtonovou deskou 5
Na Galtonově desce jsou rozmístěny kolíky v trojúhelníkovém tvaru, kdežto na herním
zařízení pro hru Plinko jsou kolíky rozmístěny v obdélníkovém tvaru. Dále se liší počtem
úrovní a počtem ohodnocených sektorů v dolní části zařízení. Zatímco u modelu Galtonovy
desky je možnost ku vhození kuličky do „osudí“ pouze jedna, u hry Plinko můžeme vhodit
kuličku mezi libovolné dva kolíky v první úrovni.
Předložíme-li tuto hru - simulaci žákům, otevíráme prostor pro jejich experimentování,
objevování, formulování vlastních hypotéz, jejich následnou verifikaci (ať již pomocí sérií
experimentů či vhodného matematického nástroje) a také k rozvoji argumentace. Základním
problémem může být nalezení vhodné strategie k maximalizaci výhry v daném počtu pokusů.
Žáci intuitivně a aktivně hledají takový vhazovací sektor, který jim zaručuje nejvyšší výhru.
Vzhledem k přirozené dětské soutěživosti není obtížné děti k této činnosti motivovat. Se
staršími žáky, kteří pronikli hlouběji do dané problematiky, je vhodné řešit další, navazující
problémy. Mohou se například zabývat otázkou, zda se původní strategie změní v případě, že
bychom měli k dispozici toto herní zařízení s jinak ohodnocenými výherními sektory (místo
nejvyšší původní výhry v jednom pokusu by bylo možno vyhrát pouze polovinu této částky tj.
5000 bodů). Nebo pokud výherní sektory původně ohodnoceny 0 body ohodnotíme 2000
nebo 5000 body, bude pak výhodné změnit původní strategii? Do kterého vhazovacího
sektoru je v tomto případě vhodné kuličku vhodit?
K experimentálnímu ověřování žákovských hypotéz je velmi vhodné použít tabulkového
kalkulátoru s možností modelování histogramů rozdělení četností nastoupení jednotlivých
jevů [2].
4 Závěr
Zařazování digitálních didaktických simulací a her do výuky vnímáme jako přínosný
aspekt, který je umožněn masivním rozvojem didaktické techniky. Obzvláště při propojení
s interaktivní tabulí mohou aplikace tohoto typu přinášet dosud netušené možnosti obohacení
výuky o nové resp. nevyužívané typy úloh a jejich zadání.
5

Zdroj http://mathworld.wolfram.com/GaltonBoard.html
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Zařazování didaktických her a simulací, stejně tak jako využívání interaktivních tabulí ve
výuce, by však nemělo být samoúčelné. Jsme přesvědčeni o tom, že digitální simulace či
digitální herní aplikace mají ve výuce své místo vedle svých klasických forem, jejich
nezastupitelný přínos však vnímáme v případech, kdy provedení simulace či realizace
příslušné herní aktivity ve školních podmínkách není možné z technických, materiálních,
finančních, časových či jiných důvodů. V uvedených případech je použití výpočetní techniky
jedinou možností jak podobné aktivity realizovat.
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INTERAKTIVNĚ V HODINÁCH AJ
BALABÁNOVÁ Zuzana, ČR
Anotace článku:
Interaktivní hodina by se dala charakterizovat jako kvalitně zpracovaná myšlenka
provedena konkrétním způsobem. Slouží ke sdílení informací, zpestření výuky nebo ke
klasifikaci.
1) Autoevaluace autora
Vytvoření IVH nezahrnuje pouze práci s počítačem v programu Activstudio. Jedním
z nejdůležitějších úkolů je zamyšlení se autora nad samotnou IVH a urovnání si představ
a požadavků. Autor dobře koncipované IVH si musí vytyčit cíl, jakého by chtěl využitím IVH
dosáhnout a maximálně se zaměřit na jeho naplnění. Což se týká metodického sestavení IVH
i jejího využití v rámci výuky. Obecně zde tedy platí, že i kvalitně zhotovená IVH nemusí mít
požadovaný či předpokládaný efekt, pakliže ji vyučující vhodně neprezentuje.
Většina autorů IVH pro výuku v rámci AJ zvolila základní a neustále se opakující témata.
Tato „věčná“ témata jsou pak různými autory zpracována naprosto odlišně. Někteří z nás dané
téma pouze prezentují, jiní vysvětlují, procvičují, fixují nebo opakují. Všichni však
směřujeme k rozvoji kompetencí žáka a jeho motivaci na straně jedné a zkvalitnění
a zatraktivnění výuky na straně druhé.
2) Možnosti hodnocení žáků
Obvyklým způsobem hodnocení žáků je umístění výstupu žáka na klasifikační stupnici.
Tento způsob umožňuje vyučujícímu rychle a poměrně snadno ohodnotit výkon žáka
v porovnání se skupinou, ve které žák působí i se zadanými požadavky. Neumožňuje však
konkrétní specifikaci slabých a silných stránek jedince a určení možností jejich nápravy. Tyto
jsou výhodou slovního hodnocení.
Nejvhodnějším způsobem hodnocení žáků je vyvážené využití všech typů hodnocení. Při
použití hlasovacího zařízení v testu je nutné všechny žáky klasifikovat, i když je možné si
hranici klasifikace vhodně upravit. Slabší žáky bychom měli podpořit a motivovat slovně. Pro
tvorbu a upevnění objektivního hodnotového postoje žáků je také přínosné využít
autoevaluaci žáků a jejich vzájemná hodnocení.
3) Resumé - shrnutí
Trend interaktivního vyučování se na některých školách teprve pozvolna dostává do praxe.
Avšak já a mí kolegové, kteří působíme na školách, kde interaktivní vyučování využívají
v plném rozsahu, se už těšíme na další podobné edukační vymoženosti.
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA NA ZŠ NÁMĚŠŤ NA HANÉ
BATLOVÁ Hana, ČR
Anotace článku:
Interaktivní výuka je nová a perspektivní metoda vyučování využívající moderní
technologie a postupy. Zábavnější a méně stereotypní forma výuky pomáhá zvyšovat
motivaci dětí a aktivně je zapojovat do procesu vzdělávání. Rozvíjí jejich poznávací
schopnosti, jejich aktivitu ve výuce a jejich kreativitu. Žákům přináší interaktivní tabule více
zábavy a interaktivity do hodin vyučování. Učitelům přináší možnost, jak snadno udělat jejich
přednášku zajímavější a snadno zapamatovatelnou.
1) Autoevaluace autora
Při tvorbě a pilotním ověřování jednotlivých hodin IVH v předmětech český jazyk
a anglický jazyk jsem se zaměřila na rozvíjení interaktivní práce žáků, podněcování žáků
k tvořivému myšlení, logickému uvažování a interaktivnímu řešení jazykových situací.
Záměrem bylo udělat výklad atraktivnější, příjemnější a zajímavější. Žáci si tak nenásilnou
formou a názorným způsobem osvojují nové učivo.
Většina úkolů je tvořena tak, aby žáci sami dospěli k vyvození nového učiva, ale
i k osvojení potřebných pravidel při zpracování následných cvičení zábavnějším způsobem.
Jednotlivé IVH jsem zpracovávala tak, abych pokryla základní oddíly gramatiky. Některé
IVH na sebe navazují. Získala jsem tak „interaktivní učebnici“, ve které mám k dispozici
zápisy, spoustu cvičení. Výrazně se mi zlepšily a zjednodušily podmínky pro přípravu výuky
v dalších letech, získala jsem inspiraci, motivaci a podklady pro další inovativní řešení své
výuky.
Otevřely se mně nové možnosti práce. Při ověřování jsem sledovala reakce žáků na
jednotlivé úkoly, co je pro ně názorné, přehledné, co je zaujalo, které úkoly je baví, a naopak
s kterými úkoly měli problémy, co je nezaujalo, které typy úkolů nejsou pro ně atraktivní.
Získala jsem tak zpětnou vazbu, která mi umožnila kontrolu, jestli bylo dosaženo
předpokládaných cílů, jestli učivu žáci porozuměli.
IVH jsou orientovány na žáka, na jeho samostatnost, aktivitu, rozvoj schopností
a klíčových kompetencí.
Dbala jsem na to, aby:
žáci získali nové dovednosti při ovládání multimediální techniky, které jim
usnadní učení a přechod na vyšší stupeň vzdělávání,
žáci získali nové dovednosti verbálně a neverbálně komunikovat s využitím
technického vybavení,
žáci získali nové dovednosti veřejně vystupovat a obhajovat své rozhodnutí
žáci prohloubili motivaci a kompetenci k učení,
žáci prohloubili schopnosti samostatné a týmové práce,
zlepšení klimatu práce.
Cílem autoevaluace je zjistit zpětnou vazbu, která umožňuje kontrolu, zda je dosaženo
předpokládaných cílů. Takovou průběžnou zpětnou vazbu poskytnou např. kontejnery nebo
různé formy akcí, doplňování slov, A-Z kvízy, použila jsem při opakování přítomného času
prostého v angličtině hry „Milionář“.
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2) Možnosti hodnocení žáků
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, aby věděl , co
se naučil, zvládl, jaké jsou jeho individuální pokroky a nedostatky. Hodnocení by mělo být
pro žáky motivující. Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci. U průběžného hodnocení
používáme různé formy. Jednou z nich je i využití hlasovacího zařízení.
Je pro žáky stále atraktivní, zajímavé, už proto, že se nepoužívá denně, že se s ním žáci
setkají jen v hodinách jazykových.
Hlasovací zařízení umožňuje rychlé a snadné ověření znalostí s okamžitým vyhodnocením
výsledků v přehledných grafech. Ve svých IVH jsem v nadpoloviční většině použila tohoto
zařízení, osvědčilo se mi zejména při závěrečném opakování tématu. Nevýhodou je snad jen
malý počet hlasovacích zařízení, kdy není možné hodnotit každého žáka. Hlasovací zařízení
je možné použít i mimo výuku, na tvorbu dotazníků, zjišťování názorů a postojů, na
autoevaluaci školy.
Tímto zařízením učíme děti sebeevaluaci a učiteli ušetříme spoustu práce s opravováním
testů.
Možnost využívat hlasovací zařízení hodnotím velmi pozitivně.
3) Resumé - shrnutí
Zavedení interaktivní výuky do škol je velkým přínosem pro všechny účastníky
vyučovacího procesu. Žáci si práci s tabulí velmi oblíbili, aktivně se zapojují do vyučování,
někdy se dokonce předhání v tom, kdo půjde k tabuli jako první. Interaktivní tabule
napomáhají k lepšímu pochopení látky nebo problému a tím i k lepším studijním výsledkům.
Interaktivní výuka také rozšiřuje možnosti zapojení vlastní kreativity a udržuje žáky aktivní
po celou dobu vyučování.
To, že se naše škola zapojila do realizace projektu IVOŠ a využívá interaktivního
vyučování, jistě zvyšuje prestiž naší školy. Škola se stává modernější a dostává nový nástroj
pro získávání žáků v konkurenci dalších škol.
Kontaktní adresa:
Mgr. Hana Batlová, Základní škola Náměšť na Hané, Komenského 283, 783 44 Náměšť na
Hané, 723033824, hana.batlova@seznam.cz
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ZKUŠENOSTI S POUŽÍVÁNÍM INTERATIVNÍ TABULE VE VÝUCE
BAZALOVÁ Petra, ČR
Anotace článku:
V předloženém příspěvku předkládám svoje zkušenosti s využitím interaktivní tabule ve
výuce anglického jazyka. Dále se zde zabývám možnostmi hodnocení žáků. V závěru
hodnotím význam zapojení se do projektu IVOŠ pro další vývoj konkurenceschopnosti naší
školy.
1) Autoevaluace autora
Při tvorbě a pilotním ověřování svých IVH jsem považovala za nejdůležitější, aby hodiny
vyhovovaly stanovenému ŠVP naší školy. Proto jsem vytvářela hodiny zaměřené na
procvičování dané gramatiky anglického jazyka, slovní zásoby a tomu odpovídajících
konverzačních témat. Na každé straně předváděcího sešitu jsem se snažila použít pokud
možno jiný nástroj Activstudia, případně jinou akci či kontejner. Mým cílem bylo, aby mnou
vytvořené hodiny nebyly stereotypní, aby v nich žáci našli vždy něco zajímavého
a překvapivého. Je přirozené, že i interaktivní tabule, která pro nás všechny v počátcích byla
novou neprozkoumanou „hračkou“, postupně zevšedněla. Abychom udrželi zájem žáků, je
potřeba vymýšlet stále nové nápady a využívat maximálně možností, které nám program
nabízí. Jen v tom případě nám může i do budoucna interaktivní tabule být chytrým
pomocníkem a nestane se jen drahou ozdobou třídy.
Pokud je interaktivní hodina zajímavá a zábavná, je velmi mocným nástrojem k rozvíjení
klíčových kompetencí žáků. Jak vyplývá z výsledků dotazníků žáků, předměty, ve kterých je
používána, jsou pro žáky atraktivnější, lépe a efektivněji si dané učivo osvojují a déle si jej
zapamatují. Obzvlášť ve výuce cizích jazyků je její využití ideální pro prezentace
a procvičování nových slovíček, doplňování slov do vět, poslechy s porozuměním, jazykové
hry. Vše je názorné a přehledné, což výrazně přispívá k zefektivnění výuky.
2) Možnosti hodnocení žáků
Jako ideální způsob hodnocení žáků považuji kombinaci všech známých technik, od
klasického „testování“ ve formě písemných prověrek až po moderní sebehodnocení.
Hlasovací zařízení považuji za vynikající způsob ověření pochopení probírané látky
a výbornou zpětnou vazbu pro učitele. Nepoužívám jej však ke standardnímu známkování,
protože každé „zkoušení“ je pro žáka stresovou situací a mnozí ve snaze uspět mají tendenci
„opisovat“ správnou odpověď od nadanějšího spolužáka. Proto hlasovací zařízení používám
spíše motivačně k závěrečnému opakování (jako formu shrnutí před písemným testem). Žák
vidí, jak látku pochopil a zda je potřeba další domácí příprava. Pouze žáky, kteří zvládli test
s hlasovacím zařízením výborně, ohodnotím slovní pochvalou. Žáci s hlasovacím zařízením
pracují s velkým nadšením. Obávám se, že pokud bych výsledky klasifikovala, velmi brzy by
se tato jejich radost proměnila v nechuť a v honbu za dobrou známkou.
3) Resumé - shrnutí
Výstupem projektu IVOŠ je, že jeho účastník získal novou dovednost v ovládání
multimediální techniky. Dále získal možnost využívat databázi hotových IVH od svých
kolegů. Pilotním ověřením pěti vybraných hodin mohl získat inspiraci pro svou další tvorbu
IVH, mohl srovnat svůj styl učení s ostatními kolegy, případně se poučit z jejich chyb.
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Interaktivní tabule se pomalu, ale jistě stávají automatickou součástí většiny škol. Je však
velmi důležité si uvědomit, že ne všude jsou správně využívány všechny jejich funkce
a možnosti. Realizací projektu IVOŠ v naší škole jsme získali nejen novou moderní techniku,
ale především tři vyškolené pedagogy, kteří umějí interaktivní tabuli užívat opravdu aktivně
a kreativně, čímž pomáhají zvýšit „přidanou“ hodnotu školy a troufám si tvrdit, že toto se
začne postupně projevovat i v konkurenčním boji o žáka.
Kontaktní adresa:
Bc. Petra Bazalová, ZŠ
bazalovapetra@seznam.cz

Litovel,

Jungmannova
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PŘÍNOS INTERAKTIVNÍ VÝUKY
BUKALOVÁ Lenka, ČR
Anotace článku:
Po dvou letech, na konci projektu IVOŠ, do kterého je naše škola zapojena, je čas zamyslet
se nad dopady, přínosy a změnami, které přineslo zavedení interaktivní výuky na naši školu.
Ve svém článku se zaměřím na změny ve vyučování anglického jazyka a občanské výchovy
a změny v přístupu žáků i učitelů k výuce.
1) Autoevaluace autora
Při tvorbě svých prvních IVH do anglického jazyka jsem vybírala témata, která mají za
úkol rozvíjet jak znalost anglické mluvnice žáků, tak slovní zásobu a schopnost komunikovat.
V rámci občanské výchovy jsem volila témata, která jsou v učebnici nedostatečně zpracovaná,
pro která je potřeba připravit si velké množství materiálů a doplňujících informací. Často to
byla témata, která se díky vypracovaným IVH stala pro žáky zajímavější a záživnější.
Během projektu bylo velmi zajímavé a přínosné sledovat práci kolegů metodiků. Je těžké
hodnotit jimi vytvořené IVH, protože každý z nás má odlišný pohled na výuku
a upřednostňuje jiné formy výuky. Některé IVH obsahovaly podle mého názoru příliš obtížné
učivo, šly příliš do hloubky daného tématu, jiné byly přesným opakem. Občas bylo velmi
těžké pochopit IVH z důvodu velkého počtu skrytých akcí, které nebyly autorem objasněny.
Před použitím cizích IVH je vždy velmi důležité si hodinu projít a snažit se pochopit její
úkoly a myšlenky, i ty na první pohled neviditelné. Já sama jsem několikrát ve své výuce
využila IVH (nebo její část) vytvořenou některým ze svých kolegů.
Při práci s interaktivní tabulí jsem se ujistila v tom, že IVH vedou žáky k větší aktivitě
a učivo se pro ně stává zajímavější než při běžné frontální výuce. Hodina s interaktivní tabulí
je pro žáky zábavnější a modernější. Žáci jsou komunikativnější, více spolupracují se
spolužáky i s učitelem, získávají nové informace, které dokážou spojit s přiloženými obrázky.
Práce s interaktivní tabulí a tvorba IVH má velký dopad také na osobnost učitele. Učitel
získává nové dovednosti v práci s počítačem, dokáže vyučovat moderním způsobem, čímž se
jeho hodiny stávají více oblíbenými. Učitel více přemýšlí nad obsahem svých hodin, snaží se,
aby IVH obsahovala zajímavá témata, obrázky a texty.
2) Možnosti hodnocení žáků
Ve svých hodinách hodnotím žáky podle předem stanovených pravidel, která žáci znají
a stala se pro ně běžnou součástí výuky. Zastávám názor, že pro učitele i žáky je stále
nejpřehlednější klasická pětistupňová klasifikace. Práci žáků hodnotím na základě
prokázaných znalostí, velký důraz ale kladu také na aktivitu a snahu.
Velkým přínosem IVH je využití hlasovacího zařízení. Hlasovací zařízení může být
využito k procvičení učiva, k soutěžím nebo i k hodnocení žáků. Pro učitele je to rychlá
informace o úrovni zvládnutí učiva v celé skupině žáků i u jednotlivců. Učitel okamžitě zjistí,
jaké chyby žáci dělají, co jim není jasné, a ví, jakou oblast učiva je potřeba znovu zopakovat.
Hodiny obsahující hlasování jsou žáky velmi oblíbené. „Vajíčka“ jsou pro ně vždy radostným
zpestřením výuky.
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3) Resumé - shrnutí
Zapojení naší školy do projektu IVOŠ bylo pro mě a moji školu velkým přínosem.
Využívání interaktivní tabule vedlo na naší škole v mnoha směrech ke zlepšení výuky
některých předmětů. Řada kolegů již navštěvuje učebnu IVOŠ a čerpá z databáze vytvořených
IVH. Žáci jsou v daných předmětech aktivnější, pozornější a šťastnější.
Já sama jsem ráda, že jsem se projektu IVOŠ mohla zúčastnit. Přestože práce na projektu
byla hodně časově náročná, veškeré přínosy mě nutí na námahu zapomenout. Během dvou let
jsem získala nové zkušenosti a dovednosti. Naučila jsem se pracovat s programem
Activeboard, díky němuž jsem vytvořila spoustu zajímavých hodin. Naučila jsem se více
přemýšlet nad obsahem své výuky. V neposlední řadě jsem v podobě interaktivní tabule
získala pro svou výuku novou výbornou pomůcku, kterou využívám velmi často a jistě ji budu
využívat i nadále.
Kontaktní adresa:
Mgr. Lenka Bukalová. Základní škola Přerov, Za Mlýnem 1, Přerov 750 02,
+420 581 250 044, lenka28@centrum.cz.
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MODERNÍ VÝUKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
DVOŘÁKOVÁ Libuše, ČR
Anotace článku:
Zapojením do projektu IVOŠ měli mnozí učitelé možnost podílet se na zavedení
netradičního způsobu výuky do škol. Vytvořené interaktivní hodiny jsou velkým přínosem
hlavně pro žáky, protože jsou atraktivnější, názornější, zábavnější a žáky více motivují
k učení. Tím, že byla vytvořena databáze IVH, mohou používat interaktivní tabuli i ostatní
učitelé a zapojit se tak do procesu modernizace školy.
1) Autoevaluace autora
Při tvorbě a ověřování IVH považuji za nejdůležitější aktivní zapojení všech žáků do
výuky, což se projevuje především v českém jazyce. Hodiny se setkaly s velkým ohlasem,
dokonce i žáci velmi slabí, kteří v běžných hodinách jen pasivně sedí, jsou při práci na
interaktivní tabuli aktivní. I hodiny hudební výchovy jsou daleko atraktivnější, protože je zde
využito audiovizuálních ukázek. Žáci tak současně vidí, jak určitý hudební nástroj vypadá, jak
se na něj hraje, a slyší jeho zvuk.
Při autoevaluaci byly použity autoevaluační dotazníky metodika, anonymní dotazníky
žáků, práce žáků, bylo využito hlasovacího zařízení, jehož použití se setkalo s velkým
ohlasem. Přínosné byly také návštěvy didaktiků ve výuce.
Interaktivní forma výuky je ve srovnání s frontálním vyučováním modernější, zábavnější,
kreativnější a efektivnější.
2) Možnosti hodnocení žáků
Za nejdůležitější a nejvhodnější způsob hodnocení žáků považuji klasifikaci a slovní
hodnocení. V hodinách hudební výchovy uplatňuji i vzájemné hodnocení žáků.
Pokud pracujeme na interaktivní tabuli, využívám v obou předmětech hlasovacího
zařízení. Nejvíce žáky zajímaly jednotlivé odpovědi, shrnutí odpovědí, dokonce i časová
odezva – tedy kdo jak rychle odpověděl. Použití hlasovacího zařízení má velký úspěch
a velkým přínosem je získávání okamžité zpětné vazby.
3) Resumé - shrnutí
V dnešní době si rodiče vybírají pro své děti i základní školu. Hledají samozřejmě tu, která
je vybavena nejen počítači, ale i dalšími novými moderními pomůckami, mezi něž patří právě
interaktivní tabule. Na dnech otevřených dveří, které probíhají pravidelně na naší škole,
rodiče se zaujetím a s obdivem sledovali, jak děti interaktivní tabuli ovládají. Používáním
moderních technologií stoupá prestiž školy a zvyšuje se její konkurenceschopnost při
získávání nových žáků.
Kontaktní adresa:
Mgr. Libuše Dvořáková, FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10, 779 00, +420 585 758 523,
dvorli@seznam.cz
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MATEMATIKA NÁZORNĚ, SYSTEMATICKY, ATRAKTIVNĚ
FOJTÍKOVÁ Jana, ČR
Anotace článku:
Interaktivní výuka se v dnešní době stává nedílnou součástí výuky. Je jednou z možností,
jak obohatit vyučovací proces. V plné míře splňuje požadavky na názornost, zkvalitnění
a zatraktivnění výuky ve spojení s aktivní činností žáka v jakémkoliv vyučovacím předmětu.
1) Autoevaluace autora
Důležitými kritérii při tvorbě a pilotním ověřování IVH pro mě byla názornost,
systematičnost a zatraktivnění výuky předmětu matematika. Mým cílem bylo vytvoření
takových IVH, které nejen umožňují a podporují přirozené myšlení žáků, učení, řešení
problémů, experimentování a vytváření hypotéz, ale jsou i dobrým pomocníkem pro pedagoga
při výkladu a procvičování učiva.
Interaktivní forma výuky přispívá nemalou měrou i k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků. Začlenění interaktivní tabule do vyučování přináší možnost aktivního
zapojení všech žáků do procesu vzdělávání zábavnou a poutavou formou. Spolupráce a dialog
žáka s učitelem a spolužáky při řešení problémů zvyšují pravděpodobnost zapamatování si
učiva.
Během pilotního ověřování IVH jsem uplatnila několik nástrojů pro hodnocení, zejména
pak autoevaluační dotazníky metodika, anonymní dotazníky žáků, informativní návštěvy
didaktiků ve výuce, diskusi s kolegy ve škole, žákovské práce, hlasovací zařízení pro
hodnocení žáků a ověřování dosažené úrovně znalostí, písemné testy, křížovky, doplňovačky,
restrikce, atd.
Prostřednictvím interaktivní formy výuky žáci získali především nové dovednosti při
ovládání interaktivní techniky, které využili při získávání rozšiřujících informací o probírané
látce a následně uplatnili při řešení problémových situací. Prohloubili se i schopnosti žáků jak
samostatné, tak i skupinové práce.
Díky projektu IVOŠ jsem získala odborné znalosti v oblasti práce s multimediální
technikou, naučila jsem se připravovat interaktivní výukové hodiny a využívat tak všech
nových možností, které interaktivní výuka přináší.
2) Možnosti hodnocení žáků
V průběhu výuky matematiky prostřednictvím IVH bylo uplatněno hned několik variant
hodnocení žáků. Hlasovací zařízení v kombinaci se slovním hodnocením i pravidelným
písemným či ústním zkoušením se mi jevilo jako nejefektivnější způsob hodnocení učebních
pokroků žáků.
Při použití hlasovacího zařízení žáci projevovali velké nadšení, zjevně proto, že toto
zařízení poskytuje učiteli i žákovi okamžitou zpětnou vazbu o porozumění/neporozumění
danému učivu. Další nespornou výhodou hlasovacího zařízení je nemožnost ovlivnit jakkoliv
výsledek testu pedagogem. Nicméně nevýhody vidím zejména v tom, že program Activstudio
umožňuje vytvářet pouze otázky s výběrem jedné správné odpovědi a nedává prostor volným
odpovědím.
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3) Resumé - shrnutí
Zavádění nových výukových forem má velký význam i pro uznání a hodnocení školy
veřejností. Moderní a dostatečné materiální vybavení využívané ku prospěchu žáků může
sehrát důležitou roli při výběru školy. To je jeden z důvodů, proč hodnotím zapojení
interaktivní výuky na naší škole velmi kladně. Podle mého názoru jsou interaktivní tabule pro
výuku významným pomocníkem a žákům naší školy se práce s tabulí líbí.
Velký přínos projektu IVOŠ vidím ve vytvoření databáze IVH pro různé vyučovací
předměty a její případné zpřístupnění ostatním pedagogům a školám.
Kontaktní adresa:
Mgr. Jana Fojtíková, Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola
Olomouc,
Rožňavská
21,
779
00
Olomouc,
+420 585 759 122,
fojtikova.zsroznavska@seznam.cz
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SHRNUTÍ AUTOEVALUACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY CHEMIE
A ANGLICKÉHO JAZYKA
GÉDOŠOVÁ Jitka, ČR
Anotace článku:
Atraktivní, nová, názorná, zábavná forma výuky není snem. Chce to jen spoustu nadšení,
informací (internet, literatura), znalostí, dovedností práce se softwarem, vybavení a žáky.
1) Autoevaluace autora
Vytvářela jsem a pilotně ověřovala deset IVH pro chemii 8. a 9. ročníku ZŠ a deset IVH
pro anglický jazyk 7. a 8. ročníku ZŠ. Témata jsem volila tak, abych pomocí interaktivní
výuky zatraktivnila učivo (pomocí zvuků, her - křížovek, A-Z kvízů, hopsavých rébusů,
skládaček, přiřazovaček, testíků apod.), zefektivnila názornost, pochopení, fixaci vědomostí
a využila přiblížení k reálným situacím (pomocí obrázků, fotek, schémat, videí apod.).
V chemii jsem se v sedmi IVH zaměřila na probrání nového učiva 8. ročníku (voda,
vzduch, stavba atomu apod.). V IVH jsou zařazeny různé hry - na začátku jako motivační
prvky a zároveň jako opakování minulého učiva a na závěr IVH pro procvičení a kontrolu
pochopení nového učiva (při testech je možné ohodnotit znalosti a aktivitu v přípravě do
hodiny). Dvě IVH jsem vytvořila pro opakování tematických celků 8. ročníku (kovy, nekovy)
a jednu IVH pro 9. ročník (uhlovodíky). V anglickém jazyce jsem osm IVH věnovala
upevnění a rozšíření slovní zásoby z konverzačních témat a související gramatiky (In the
restaurant, School, Town apod.). Doplnila jsem poslechová cvičení a práce s autentickými
materiály (mapy, letáky). Ve stylu „Riskuj“ je opakovací IVH na téma Music, Musical
instrument a jednu IVH jsem zaměřila na Den svatého Patrika (legenda, symboly, oslavy –
fotky, videa).
Při pilotním ověřování pěti IVH jiných autorů jsem se setkala s různými pohledy, všechny
byly zajímavé, atraktivní, nápadité, jen v některých jsem postrádala využití zvukové odezvy
u kontejnerů (žákům se velmi líbí, zvlášť když si dáte záležet na výběru různých vtipných
zvuků).
Interaktivní forma výuky rozvíjí klíčové kompetence žáka k učení (podporuje zájem
o předmět, žák posuzuje vlastní pokrok, např. při hlasování má okamžitou zpětnou vazbu),
k řešení problémů (práce s chybou v textu), komunikativní (práce ve skupině, kooperace,
využívání informačních technologií), sociální a personální (spolupráce ve skupině, kooperace,
aktivní práce v hodinách), občanské a pracovní (práce s nákladným technickým vybavením).
Na základě žákovských dotazníků a odezev v hodinách vím, že se žákům hodiny líbily
a bavily je. Zpočátku některým z nich dělalo potíže používání interaktivní tabule, ale postupně
se všichni zdokonalili. Vždy jsem uvítala návštěvu a konzultaci didaktika Mgr. et. Bc. J.
Klementa a metodickou podporu koordinátora Mgr. M. Mazala. Také jsem spolupracovala s
metodikem Mgr. P. Kubou. Diskutovala jsem i s kolegy na naší škole, někteří využili
konkrétně mé IVH ve výuce, jejich reakce byly pro mne také zpětnou vazbou.
Žáci získali nové dovednosti při ovládání multimediální techniky, veřejně vystupovali
a obhajovali své rozhodnutí, verbálně a neverbálně komunikovali s využitím technického
vybavení, prohloubili si kompetence k učení, schopnosti samostatné i týmové práce.
Já jsem z hlediska učitele získala nejen nové dovednosti při ovládání multimediální
techniky, ale rozšířila jsem si svou odbornost, kompetence a vlastní repertoár dovedností.
Také jsem doplnila své portfolio pomůcek (prezentace, testy, hry), získala jsem mnoho
inspirací a podkladů pro inovativní řešení mé výuky.
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2) Možnosti hodnocení žáků
Pro hodnocení žáků je možné využít interaktivní tabuli mnoha způsoby – přiřazování
a třídění pojmů (kontejnery), rozhodování o správnosti tvrzení (okamžitá zpětná vazba
zvukovým signálem), práce s chybou, doplňování textu při poslechu, testy s využitím
hlasovacího zařízení. Naše škola je omezena hlavně počtem hlasovacích zařízení (16 zařízení
pro 31 žáků je nedostačující). Hlavně z tohoto důvodu využívám hlasovací zařízení spíše pro
orientační opakovací testíky, které žáky velmi baví a těší se na používání hlasovacích
„vajíček“. Hodně využívám možnosti prohlédnout si, kdo hlasoval pro jakou možnost. Žáci
poté ještě musí vysvětlit, popřípadě obhájit, svůj názor.
3) Resumé - shrnutí
Naše škola získala první interaktivní tabuli zapojením do projektu IVOŠ. Po úvodních
školeních jsme s kolegou metodikem Mgr. P. Kubou postupně zvládli ovládání tabule
a příslušenství, ale také práci se softwarem. Postupně jsme se snažili předávat informace
a zkušenosti, radit a pomáhat i dalším kolegům. Dnes je výuka pomocí interaktivní tabule na
naší škole poměrně běžnou formou výuky. Vyučovací hodiny jsou určitě atraktivnější,
zábavnější, modernější a názornější. Samozřejmě že se v některých IVH vyskytly chyby nebo
překlepy. Při pilotním ověřování jsme však na mnohé přišli a opravili je. Z portálu projektu
IVOŠ lze čerpat mnoho materiálů. Naši kolegové již využívají buď celé IVH nebo jejich části
dle vlastního výběru. Tímto přístupem se zvyšuje i úroveň vzdělávání na naší škole.
Dokážeme pomocí moderních a interaktivních technologií nově vyučovat, zabavit, motivovat
a nadchnout naše žáky.
Kontaktní adresa:
Mgr. Jitka Gédošová, Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace,
Komenského 17, 789 83, +420585445251, Jitka.Smolna@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA A AUTOEVALUACE V MATEMATICE
HANÁK Roman, ČR
Anotace článku:
V současné době je zavádění interaktivní výuky do škol velkým hitem. Každá škola se
snaží získat nějakou interaktivní tabuli, aby žáci měli větší zájem o výuku a nějakým
způsobem je to motivovalo v jejich dalším vzdělávání. Po dlouhých letech, kdy žáci byli
zvyklí pouze psát křídou na tabuli a do sešitu, se žákům nabízí nové možnosti, jak se aktivně
zapojit do výuky s využitím moderních prostředků. Přestože je interaktivní výuka dobrá, musí
se vhodně kombinovat se starými a osvědčenými metodami tak, aby všichni žáci byli zapojeni
do výuky.
1) Autoevaluace autora
Hlavním cílem při vytváření IVH bylo zvýšení motivace k učení, zatraktivnění výuky
a zefektivnění vzdělávacího procesu. Při vytváření IVH jsem se snažil, aby hodiny byly co
nejvíce názorné a pochopitelné pro žáky. Na začátku každé hodiny jsem se snažil uvést
motivační příklady, na kterých je vidět, kde všude v praxi se můžeme s danou problematikou
setkat. Poté IVH obsahovala vysvětlení učiva a řešené příklady. Následovalo procvičování
formou různých cvičení a nakonec bylo zařazeno testování pomocí hlasovacího zařízení. Na
konci IVH byly uvedeny odkazy na různé internetové stránky zabývající se danou
problematikou. Autoevaluace probíhala v hodinách matematiky převážně v šestém ročníku
ZŠ, zbylé IVH byly ověřovány v ročníku sedmém, devátém.
Nejvíce se interaktivní forma výuky osvědčila u mladších žáků. Žákům devátých tříd se
IVH také líbily, ale už se tak aktivně nezapojovali. Největší úspěch měly testy pomocí
hlasovacího zařízení. Žáci dnes mají raději testy s možností výběru odpovědi než klasickou
prověrku psanou do sešitu. V testu totiž i horší žáci mají šanci dosáhnout dobrých výsledků,
když se jim třeba i se štěstím podaří zmáčknout správné tlačítko. Učiteli takový test také
ušetří spoustu práce s opravováním, neboť má okamžitě výsledky a může podle nich udělit
žákům známky a zjistit, jak žáci danou látku zvládli. Protože testy se staly oblíbené, snažil
jsem do každé IVH při aktualizacích nějaký test zařadit.
Kromě vlastních IVH byly evaluovány i hodiny jiných metodiků. Všechny hodiny byly pro
mě něčím přínosné, dodaly mi novou inspiraci pro tvorbu dalších výukových hodin a zároveň
mě upozornily na nedostatky ve vlastních hodinách. Struktura hodin mi však většinou
nevyhovovala, proto jsem si hodiny upravovala tak, aby odpovídaly mým požadavkům, nebo
jsem ve výuce použila jen některé jejich stránky.
Při tvorbě IVH a autoevaluaci jsem se zaměřil na utváření a rozvíjení těchto klíčových
kompetencí:
kompetence k učení
- žák pro efektivní učení využívá vhodné způsoby a metody,
- žák projevuje ochotu k dalšímu vzdělávání,
- žák dokáže posoudit vlastní pokrok.
kompetence k řešení problému
- učitel vede žáky ke správným způsobům řešení problémů,
- k řešení problémů žák využívá vlastního úsudku a zkušeností.
kompetence komunikativní
- učitel vede žáky k vyjadřování vlastních názorů,
- žák se dokáže výstižně a kultivovaně vyjadřovat.
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kompetence pracovní
- žák dokáže ovládat moderní technické výukové prostředky,
- žák se při práci ve skupině učí spolupráci, vzájemné pomoci.
kompetence občanské
- učitel vede žáky, aby respektovali názory druhých lidí.
kompetence sociální a personální
- učitel vede žáky k vytváření a respektování pravidel.
Při autoevaluaci se využívaly autoevaluační dotazníky metodika a anonymní dotazníky
žáků. Přínosné se staly diskuse s kolegy na škole, které některé IVH odučily a následně mi
sdělovali své postřehy a názory. Diskuse s kolegyní metodikem byly téměř na denním
pořádku. Taktéž informativní návštěvy didaktika ve výuce a následné konzultace o aktuálních
problémech se ukázaly jako velmi cenné.
Výstupy z autoevaluace u žáků, např.:
- žáci získali nové dovednosti při ovládání multimediální techniky,
- vhodným užitím tabule se prohlubuje jejich motivace k učení a řešení problémů,
- žáci získávají poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet),
- žáci při práci získávají okamžitou zpětnou vazbu.
Výstupy z autoevaluace u učitele, např.:
- učitel získal novou odbornost a rozšířil své profesní dovednosti,
- příprava výuky se v dalších letech pro učitele výrazně zjednodušuje a zefektivňuje,
- učitel má lepší podmínky uplatnit se na trhu práce.
2) Možnosti hodnocení žáků
Při hodnocení žáků jsem využíval testy s použitím hlasovacího zařízení. Je to výborný
způsob ověřování vědomostí či dovedností a okamžitá zpětná vazba pro žáky i vyučujícího.
Po odhlasování a vyhodnocení správné odpovědi žáci ihned reagují a při špatných výsledcích
se pídí po správném odůvodnění. Nevýhodou tohoto způsobu hodnocení je však nedostatečný
počet hlasovacích zařízení ve třídě a také fakt, že někteří žáci při testování své odpovědi
pouze tipují.
3) Resumé - shrnutí
Zapojení naší školy do projektu IVOŠ rozhodně zvyšuje její prestiž. Při rozhodování
rodičů, na jakou školu umístí své dítě, hraje pro a proti mnoho kritérií. A vybavení školy
moderní didaktickou technikou je jedno z nich.
Kontaktní adresa:
Ing. Roman Hanák, Základní škola Libina, Libina 548, 788 05, 583 233 394,
romanhan@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ TABULE
HERYANOVÁ Gabriela, ČR
Anotace článku:
V následujícím článku jsem se zamyslela nad výběrem témat při tvorbě konkrétních IVH
hodin, nad výhodami a nevýhodami hlasovacího zařízení a nad účastí v projektu IVOŠ.
1) Autoevaluace autora
Když jsem stála před otázkou, která témata při tvorbě IVH hodin zvolit, sáhla jsem po
učivu, které mi ve výuce připadá méně záživné, a po tématech, ke kterým je v učebnicích
málo vhodných obrázků, textů a úkolů k procvičování.
Při tvorbě vlastních hodin bylo přínosem sledovat vytvořené hodiny kolegů – metodiků.
Jsou to lidé z praxe, proto mají na výuku nejen podobný pohled, ale i spoustu nápadů, které
jsem mohla při vlastní tvorbě využít. Ve výuce jsem podle IVH jiných autorů učila. Před
výukou je ale velmi důležité cizí IVH projít, protože mnoho akcí je skrytých, bez poznámek
autora vyučující často přemýšlí nad otázkou – co tím chtěl autor konkrétní IVH říct a mnohdy
nevyužijete celou vytvořenou hodinu, ale pouze její část.
2) Možnosti hodnocení žáků
Při hodnocení žáků jsem zastáncem pětistupňové klasifikace, podle mého názoru je pro
žáky i rodiče nejpřehlednější a nejsrozumitelnější. Při hodnocení samozřejmě zohledňuji i věk
žáků, jejich individuální schopnosti a v neposlední řadě i jejich snahu a aktivitu.
Při tvorbě IVH hodin bylo pro mě novinkou i hlasovací zařízení. Pro žáky je velmi
atraktivní, když je do hodiny zařazené, žáci se velmi těší a mnohdy si ani neuvědomují, že
zjišťuji jejich znalosti.
Takto tvořené testy přináší rychlé a snadné ověření znalostí žáků. Učiteli přináší okamžité
vyhodnocení v přehledných grafech, které ukážou nejčastější chyby, otázky, které dělaly
žákům největší problémy. Učitel vidí, na co se má zaměřit, co je nutné zopakovat, znovu
vysvětlit a procvičit.
A jaké jsou podle mě nevýhody hlasovacího zařízení?
Nevýhody pro žáky : žáci s SPU potřebují více času na řešení úkolů,
: žáci se k odpovědím nemohou zpětně vracet,
: „překliknutí“ odpovědi.
Nevýhody pro učitele: nelze zjistit, kdo z žáků jen tipuje,
: nejsou podklady pro rodiče (jaké chyby měl žák v testu),
: kontrola žáků.
Proto jsem hlasovací zařízení využívala především proto, abych po probrané látce snadno,
rychle a pro žáky zábavně zjistila, co je nutné ještě procvičit.
3) Resumé - shrnutí
Jsem ráda, že jsem se projektu IVOŠ zúčastnila. Po velmi náročném začátku a mnoha
hodinách strávených u programu activeboard mohu říci, že jsme se naučila pracovat s novou
atraktivní pomůckou.
55

Pravidelná setkávání s ostatními metodiky a didaktiky mě přinutila nad tvorbou vlastních
IVH přemýšlet, inspirovala mě a zlepšovala mé znalosti a dovednosti.
Čas strávený nad tvorbou IVH se vrací v podobě vytvořené databáze hodin, které mohu
rychle a jednoduše upravit podle konkrétní situace. Nezanedbatelný je i pocit, že umím víc
než ostatní kolegové.
Interaktivní tabule se stala plnohodnotnou pomůckou při mé výuce. Vím, že zatím umím
využít jen zlomek možností, které tabule nabízí, a že se musím ještě mnohému naučit. Také
doufám, že o kvalitě této pomůcky přesvědčím i své kolegy, kteří začnou interaktivní tabuli
využívat častěji.
Kontaktní adresa:
Mgr. Gabriela Heryanová, ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1, Přerov, 750 02, +420 581 250 044,
heryanovagabriela@zszamlynem.cz
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JÁ A INTERAKTIVNÍ TABULE
JÁNOVÁ Yvona, ČR
Anotace článku:
Do projektu Ivoš jsem se přihlásila ze zvědavosti. Mockrát jsem slyšela o interaktivní
tabuli a chtěla jsem si práci s ní vyzkoušet. To se mi splnilo celkem v hojné míře. Příprava
interaktivní hodiny byla z počátku oříškem a hlavně náročná na čas, později jsem se celkem
“zaběhala“. Pro žáky, ale i pro mě byla výuka s IVH zábavnější, žáky do hodiny vtáhla
a zvlášť různé akce a hlasovací zařízení využívali velice rádi.
1) Autoevaluace autora
Zpočátku jsem při tvorbě IVH tápala. Nevěděla jsem, jakou formu zvolit. Nadpoloviční
většina mnou vytvořených IVH byla zaměřena na výuku nového učiva. V hodinách
přírodopisu, ve kterých jsem je využívala, jsou důležité obrázky, videa, zvuky, kterých se dá
využít v nevyčerpatelném množství. IVH hodiny jsou na jejich použití ideální. Pro utvrzení
nového učiva jsem využívala různé akce, kontejnery, s kterými si žáci velmi rádi hráli.
V hodinách zaměřených na opakování učiva jsem měla připravené hlasovací zařízení. Jednak
ho žáci používají velice rádi, práce s hlasovacími vajíčky je pro mě zajímavá, jednak je
výhodou okamžitá zpětná vazba. Možnost ukázat okamžitý výsledek znamená pro žáky hned
zjistit, v čem chybovali. Také je motivující, když můžu ohodnotit nejlepší řešitele
bezprostředně po dokončení testu. Výsledky, které se zobrazují u každé odpovědi to všechno
umožňují.
Bohužel, nikdo jiný z účastníků projektu IVOŠ nevypracoval žádnou IVH do hodin
přírodopisu. Vzhledem k mé aprobaci jsem tedy nevyužila ve svých hodinách žádnou z jejich
IVH. Sáhla jsem do zásobníku projektu IVOŠ, kde ale byly vypracované IVH staršího data.
Výběr jsem přizpůsobila probíranému učivu. Z 5 vybraných IVH byly celkem 2 velmi zdařilé,
měly nápad, několik akcí. Další 3 akce ani kontejnery nevyužívaly, byly hodně jednotvárné
a žáci na ně reagovali po určité době sníženou pozorností. Ani jedna z těchto hodin
neobsahovala hlasovací zařízení.
Použití IVH hodin rozvíjí nejen znalosti žáků, ale i jejich dovednosti. IVH hodiny jsou
efektivnější, kreativnější, pro žáky zábavnější.
Při autoevaluaci jsem používala nejen připravené dotazníky metodika, anonymní dotazníky
žáků, ale také hlasovacího zařízení, konzultace s kolegou na naší škole zapojeného také do
projektu, různé druhy křížovek, poznávání přírodnin např. v odkrývačkách nebo jako test
pomocí hlasovacího zařízení, kontejnery a různé akce nebo zvuky při správných nebo
špatných odpovědích.
Při používání interaktivní tabule se žáci naučili velmi rychle novým dovednostem s jejím
používáním, usnadnila jim osvojování vědomostí, zvětšila jejich motivaci a aktivní zapojení
do vyučovacího procesu. I pro vyučujícího znamenalo její používání naučit se novým
dovednostem s touto multimediální technikou a vytvořením IVH i zásobník připravených
hodin na další školní roky.
2) Možnosti hodnocení žáků
V některých IVH jsem na hodnocení využila hlasovacího zařízení. Připravené testy byly
zaměřeny hlavně na poznávání různých skupin přírodnin – podle tématu IVH, jen některé
testy byly zaměřeny na ověření vědomostí. Použití hlasovacího zařízení pro hodnocení se mi
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osvědčilo, protože umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a umožňuje žáky ohodnotit
bezprostředně po dokončení testu.
3) Resumé - shrnutí
Zapojení interaktivní tabule do výuky na naší škole hodnotím velmi pozitivně. Postupně ji
začala používat ve výuce přibližně třetina vyučujících naší školy. Znamenalo to zkvalitnění
a zatraktivnění výuky nejen pro žáky, ale i pro vyučující.
Je dobré, že na portálu projektu IVOŠ jsou vytvořené IVH volně k použití pro všechny
učitele. Příprava IVH zabere hodně času, proto je výhodné použít i hodiny vypracované
jinými učiteli, což ulehčí práci a ušetří čas. Používáním interaktivní tabule se zvedla také
prestiž školy a to nejen v očích žáků, rodičů a veřejnosti, ale také v očích zřizovatele.
Kontaktní adresa:
Mgr. Yvona Jánová, ZŠ a MŠ Hanušovice, Hlavní 320, Hanušovice 788 33, 583 231 208,
janyvon@seznam.cz
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VÝUKA ZEMĚPISU NA INTERAKTIVNÍ TABULI
KUBA Pavel, ČR
Anotace článku:
Nová forma výuky zeměpisu. Atraktivní pojetí pro žáky. Samostatná tvůrčí činnost žáků.
Názornost a trvalejší uchovávání poznatků z hodiny. Nové možnosti ověřování znalostí žáků.
1) Autoevaluace autora
Při tvorbě a pilotním ověřování jsem se zaměřil na odbornou správnost, přehlednost,
logické navazování učiva, atraktivnost podávaného učiva a možnosti samostatné činnosti
žáků. Mé zvolené IVH se týkaly zeměpisu 7. ročníku a témata jsem rozdělil do tří celků
probíraného učiva. Šest hodin na Ameriku a po sedmi hodinách pro Asii a Evropu. Hodiny
jsou zaměřeny většinou na probírané učivo, tři hodiny byly opakovací. V každé hodině byly
části, při kterých pracovali u tabule žáci a plnili samostatně zadané úkoly. Zeměpis je
o názornosti, takže jsem často používal fotografie či videa z daných oblastí, které byly u žáků
velmi oblíbené. Pomocí těchto metod docházelo k silnějšímu upevňování získaných znalostí
a dovedností. V hodinách mých kolegů pro výuku matematiky 6. ročníku byly poznat úvodní
pokusy o výuku matematiky, což není vůbec jednoduché, ale s přibývajícími zkušenostmi se
kvalita hodin výrazně zlepšovala. Moje žáky bavily především matematické hry v sedmém
ročníku. Ve všech hodinách však byla velmi dobrá názornost probíraného učiva.
Nová forma výuky pomocí interaktivní tabule ovlivňuje také pohled žáků na současnou
výuku. V drtivé většině si ji chválí, pomáhá jim při trvalejším upevňování poznatků, je pro ně
atraktivnější, neboť při ní střídají činnosti a především názornost výuky se výrazným
způsobem zlepšila. Žáci dokáží lépe komunikovat a obhajovat svoje názory. Přibližuje je ke
každodenní realitě, nutí je více spolupracovat, ale i samostatně uvažovat.
Při hodnocení své práce jsem využíval evaluační dotazníky žáků, ale také individuální
připomínky k jednotlivým IVH. Spolupracoval jsem se svou kolegyní metodikem Mgr.
J. Gédošovou, metodickou pomoc poskytl také náš koordinátor Mgr. M. Mazal. Výraznou
pomoc znamenaly také návštěvy didaktika Mgr. et. Bc. J. Klementa, který nám ochotně
odpověděl na všechny naše zvídavé otázky. Samozřejmě probíhaly i diskuse v rámci setkání
metodiků.
Žáci ve výuce získali nové dovednosti při ovládání moderní multimediální techniky,
prohloubili si motivaci k získávání nových poznatků, zlepšili neverbální komunikaci pomocí
technického vybavení, výrazným způsobem zlepšili svoje veřejné vystupování a schopnosti
samostatně pracovat.
Z hlediska učitele jsem získal nové dovednosti v práci s moderní technikou, zvýšil se
respekt a autorita u žáků. Zlepšilo se mé veřejné vystupování a prezentace mé práce, získal
jsem databázi pro další roky mé práce, výrazně stoupla má inspirace a motivace pro další
působení ve školství, naučil jsem se atraktivně vyučovat a předávat poznatky svým žákům.
2) Možnosti hodnocení žáků
Možnosti hodnocení žáků se používáním interaktivní tabule značně rozšiřují. Kromě
klasických metod zkoušení se nabízí použití slepých map, doplňování pojmů na fyzické nebo
politické mapě, spojování pojmů, doplňování textu, využívání kontejnerů na konkrétní pojmy.
V neposlední řadě je to využívání hlasovacího zařízení na procvičení, ale i na zhodnocení
znalostí žáků z dané tématiky. Problémem je zatím pouhých 16 hlasovacích zařízení, což je
pro třídu o 30 žácích nedostatečné. Proto jsem se při pilotním ověřování zaměřil pouze na
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orientační ověření znalostí z dané hodiny. Při dalším využívání IVH se však využití zkoušení
pomocí hlasovacího zařízení nebráním. Žáci práci s hlasovacím zařízením brali jako zpestření
hodiny. Nejlepší možnosti vidím ve využití mapového materiálu a doplňování slepých map.
3) Resumé - shrnutí
Zapojením do projektu IVOŠ získala naše škola svoji první interaktivní tabuli. Po
počátečních obtížích s prací na této tabuli si i ostatní učitelé zvykli ji využívat i ve svých
hodinách . A tak díky ní vedení školy uvažuje o koupi dalších tabulí. Stala se tak nedílnou
součástí výuky na naší škole.
Hodiny na interaktivní tabuli jsou pro žáky atraktivní, neboť v nich pouze pasivně
nepřijímají poznatky, ale sami se na tomto procesu podílejí. Tím také získané znalosti
získávají trvalejší hodnotu.
V průběhu pilotního ověřování jsem korigoval a upravoval jednotlivé hodiny podle zájmu
a reakcí žáků na danou tématiku. Samozřejmě se vyskytly i chyby v některých IVH, ale
ověřování je od toho, aby se tyto nepřesnosti opravily. Do našeho ŠVP přinesla tato výuka
moderní trendy vyučování.
Pro ostatní učitele využívající informace z portálu projektu IVOŠ přináší nepřeberné
množství materiálů a nápadů pro různé předměty a je pouze na nich, zda přeberou celou IVH,
nebo jenom dílčí část, či si vezmou pouze inspiraci pro svoji další práci.
Pro naši školu je tento projekt velkým přínosem, neboť jsme se zařadili mezi školy
s moderním typem vyučování a naše prestiž tak v očích žáků, ale i rodičů opět vzrostla.
V současné nelehké ekonomické situaci by si totiž naše škola nemohla dovolit koupit více
interaktivních tabulí, takže i jedna tabule s minimálními náklady byla na začátek pro naši
školu výhrou.
Při studiu v rámci projektu IVOŠ získala naše škola dva erudované odborníky na práci
s interaktivní tabulí, díky nimž může celá škola učit modernějším způsobem. Bude záležet na
dalším předávání našich znalostí ostatním pedagogům, aby ztratili respekt před touto novou
učební pomůckou a začali i oni učit interaktivně, a tedy atraktivněji pro současné žáky.
Samozřejmě každá novinka zevšední, ale to už bude záležet na nás učitelích, jakou výuku
připravíme pro naše žáky.
Kontaktní adresa:
Mgr. Pavel Kuba, Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace,
Komenského 17, 789 83, +420585445251, kubapa@centrum.cz

60

INTERAKTIVNÍ VÝUKA
KUBÍNOVÁ Jarmila, ČR
Anotace článku:
Zavedením interaktivní formy výuky se mé hodiny staly zábavnějšími a dynamičtějšími.
Žáci jsou motivováni spoluvytvářením výuky, během níž střídají různé činnosti, a díky široké
škále zdrojových materiálů získávají přitažlivou formou rozšiřující informace o probíraném
tématu i o jeho propojení s praktickým životem. Nové poznatky si tak lépe a dlouhodoběji
zapamatují.
1) Autoevaluace autora
V rámci projektu IVOŠ jsem získala nejen možnost poznat strategii vytváření svých
vlastních výukových materiálů, které lze kdykoliv aktualizovat a rozšiřovat, ale také možnost
získat inspiraci z elektronické databáze interaktivních výukových modulů. Tyto materiály si
můžu dále upravovat dle svých konkrétních představ, jsou skladné a přenositelné a jsou stále
k dispozici. Čas a náročnost příprav IVH vytvořených mnou i mými kolegy se při testování
vrátí v podobě adekvátní reakce ze strany žáků. Žákům se moderní a atraktivní forma výuky
skutečně líbí, kladně hodnotí okamžitou zpětnou vazbu při zařazení kontejnerů, skrytých
výsledků i hlasovacího zařízení, oceňují dovednosti používaných nástrojů, názornost
a pestrost materiálů na ICT, procvičování hravou formou, vítají audio a video nahrávky
i webové odkazy. Interaktivní výuka se tak bezesporu stala vhodným prostředkem pro
utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků i pro zatraktivnění a zkvalitnění vzdělávacího
procesu. Za nástroje vhodné pro autoevaluaci považuji rozhovory se žáky, dotazníky pro žáky
a rodiče, autoevaluační dotazníky metodika, analýzu písemných prací žáků a hlasovací
zařízení.
2) Možnosti hodnocení žáků
Podklady pro hodnocení práce žáků získávám nejčastěji pozorováním žáků při různých
činnostech během výuky, klasifikací dílčích výsledků při samostatné práci žáků, písemným či
ústním zkoušením doplněným slovním hodnocením výkonů žáka. Jako prostředek testování
pochopení a zvládnutí učiva zařazuji hlasovací zařízení, při kterém u žáků odpadá stres
a strach z výsledku jako při klasickém zkoušení a pro děti je tento způsob ověřování jejich
znalostí spíše zábavou. Problém s nedostatečným počtem hlasovacích zařízení na počátku
pilotního ověřování vytvořených hodin vyřešila škola dokoupením další potřebné sady. Tento
způsob testování je výborným pomocníkem pro získání okamžité zpětné vazby pro učitele
i pro žáky. Za nejefektivnější formu hodnocení žáků považuji kombinaci všech těchto
nástrojů.
3) Resumé – shrnutí
Díky projektu IVOŠ získala naše škola technické vybavení pro interaktivní způsob výuky
a čtyři metodiky proškolené pro práci s interaktivní tabulí. Záměrem metodiků je zavádět tuto
moderní a efektivní formu výuku do naší školy a získat pro její integraci do předmětů své
aprobace i kolegy. Takto zvýšená prestiž školy snad přiláká v těžké konkurenci do našich
lavic nové žáky.
Kontaktní adresa:
Mgr. Jarmila Kubínová, FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
Holečkova 10, 779 00, +420 585 758 524, jarmilakubinova@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ TABULE NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
KUTÁ Lenka, ČR
Anotace článku:
Výuka pomocí interaktivní tabule zavedla do škol nové možnosti. Využívání interaktivní
tabule v hodinách může být pro žáky zajímavé zpestření jinak běžné vyučovací hodiny. Žáci
v IVH přijímají učivo více smysly současně, což zvyšuje efektivitu učení, musejí být
aktivnější. Myslím si, že díky interaktivní tabuli jsou hodiny zajímavější i zábavnější.
1) Autoevaluace autora
Při vytváření IVH jsem se snažila, aby hodiny splnily především podmínku interaktivity.
Žák byl aktivně zapojován do hodin, chodil k tabuli a prostřednictvím různých akcí plnil
úkoly. Výuka je efektivnější a především zábavnější. V IVH se častěji mění činnosti. Při
hodnocení IVH jiných autorů jsem si vybírala hodiny, které byly interaktivní, a musím říct, že
skoro všichni kolegové vytvářeli hodiny, které žáky „vtáhly“ a byly zajímavé. Při prohlížení
jiných IVH jsem se nechala inspirovat nápadem nebo akcí, kterou jsem poté využila i ve
svých IVH.
Z evaluačních dotazníků žáků můžu jen říct, že naprostá většina kladně hodnotí využití
interaktivní tabule v hodinách. Podle mého názoru, získali nové dovednosti při ovládání
multimediální techniky, více vystupovali veřejně a obhajovali svá rozhodnutí. Prohloubili své
schopnosti při práci ve skupinách.
Při vytváření a hodnocení IVH jsem získala nové dovednosti při ovládání multimediální
techniky. Naučila jsem se učit s pomocí technického vybavení. Díky už vytvořeným IVH se
mi zlepšují a zjednodušují podmínky pro přípravu IVH v budoucnosti. Často využívám
připravené IVH při suplování v jiných předmětech.
2) Možnosti hodnocení žáků
V hodnocení žáků v matematice a anglickém jazyce se snažím využívat několik způsobů:
klasifikaci, slovní hodnocení, vzájemné hodnocení žáků i testy s použitím hlasovacího
zařízení. Poslední zmíněné hodnocení mají žáci snad nejraději. Tento způsob je výhodný i pro
mě, protože mi odpadá povinnost opravování testů.
3) Resumé - shrnutí
Na naší škole se interaktivní tabule využívá velmi často. V současné době máme tři, které
jsou neustále obsazené. Projekt IVOŠ je určitě velkým přínosem pro všechny pedagogy, kteří
chtějí vyučovat moderně za použití interaktivní tabule. „Naše“ IVH můžou použít při výuce
nebo jako inspiraci k vytvoření vlastních IVH. Díky projektu IVOŠ máme na škole tři
vyškolené metodiky, kteří můžou poradit ostatním kolegům a tím dochází k modernizaci
výuky snad ve všech předmětech.
Kontaktní adresa:
Mgr. Lenka Kutá, Základní škola v Litovli, Jungmannova ulice 655, 78401 Litovel,
+420 605 822 467, Lemika@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA VE ŠKOLE
LABOŇOVÁ Stanislava, ČR
Anotace článku:
Příspěvek je zaměřen na problematiku zvyšování kvality ve vzdělání zavedením
interaktivní tabule do výuky a její přínos ve vyučovacím procesu.
1) Autoevaluace autora
Ve všech svých 20 IVH se věnuji různým tematickým celkům v předmětu matematika
v 6. a 9. ročníku.
Interaktivní výuka poskytuje jednu z nejdůležitějších didaktických zásad – názornost,
která žákům usnadní proces pochopení a zapamatování. Prostřednictvím interaktivní tabule
lze rozvíjet všechny klíčové kompetence žáků. Při tvorbě IVH lze využít široké nabídky
materiálů zejména z internetu, problémové úlohy, motivační aktivity, interaktivní cvičení; je
možné efektivně zapojit aktuální otázky a reálné situace do výuky. Výuka se stává
modernější, efektivnější, zábavnější a dynamičtější.
Pro učitele se kromě nových dovedností při ovládání multimediální techniky výrazně
zlepšují podmínky pro přípravu vyučovacích hodin do budoucna díky elektronické databázi
IVH z portálu projektu IVOŠ i jiných.To lze využít např. při suplování.
2) Možnosti hodnocení žáků
Při hodnocení a posuzování žáků v předmětu matematika využívám klasifikaci známkou,
slovním hodnocením, komentářem.
Novým způsobem při hodnocení a klasifikaci žáků je hlasovací zařízení. Hlasování
považuji za výhodné při závěrečném opakování na konci hodiny, při zjišťování pochopení
učiva, příp. na začátku hodiny pro připomenutí předešlého učiva. Žáci se aktivně zapojují do
výuky, ale hlavně jde o rychlé a snadné ověření znalostí všech žáků s okamžitým
vyhodnocením výsledků v přehledných grafech. Žáci i vyučující získávají okamžitou zpětnou
vazbu. Žáci si tento způsob hodnocení pochvalují a těší se na něho.
3) Resumé - shrnutí
Využití interaktivní tabule výrazně zkvalitňuje a zatraktivňuje výuku matematiky na naší
škole. Žáci v hodinách víc spolupracují, jsou aktivně do výuky zapojováni.
Interaktivní výuka je nepostradatelná v procesu zvyšování konkurenceschopnosti ve
vzdělávání. Ve škole budeme usilovat o rozšíření do všech oblastí výchovně-vzdělávacího
procesu.
Literatura:
[1] 2010 PROTECH - Sborník konference interaktivní výuky, Olomouc, 2010.
Kontaktní adresa:
Mgr. Stanislava Laboňová, FZŠ a MŠ Holečkova 10, 779 00 Olomouc, +420 585 758 513,
StanaL@seznam.cz
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POZNATKY S UŽÍVÁNÍM INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE
MACHÁLKOVÁ Helena, ČR
Anotace článku:
Příspěvek přináší poznatky o užívání interaktivní tabule ve výuce. V první části shrnuje, co
bylo naším cílem při tvorbě IVH, hodnotí, zda se původní záměr zdařil, případně nezdařil
a sumarizuje nástroje, které jsme uplatňovali při autoevaluaci. Druhá část pojednává
o možnostech hodnocení žáků. V závěru hodnotí efektivitu interaktivní tabule.
1) Autoevaluace autora
Cílem všech našich IVH bylo nejen zatraktivnit výuku, ale také rozšířit nástroje k uchopení
a fixaci učiva. Proto jsme se při vytváření IVH snažili co nejvíce využít nabízené možnosti
Activ Studia (např. kontejnery, restrikce, vkládání videí, odkazů na webové stránky, hlasování
apod.). Žáci tyto zmíněné možnosti ocenili zvýšeným zájmem o předmět, větší aktivitou
v hodinách a výraznou snahou více se zapojovat do výuky.
Při užívání 5 IVH jiných autorů jsme si uvědomili, jak se dají různými způsoby využít
znalosti s prací na interaktivní tabuli, a proto jsme se tímto nechali inspirovat při úpravách
vlastních IVH. Domníváme se, že by IVH jiných autorů mohla být doplněna o více hlasování,
zatímco velké množství textu se nám zdálo nadbytečné a v hodinách neefektivní.
Výuka prostřednictvím interaktivní tabule je modernější, kvalitnější a zejména
efektivnější, což se výrazně projevuje v dosažení klíčových kompetencí žáků. Ti si během
interaktivní výuky více osvojují nejen poznatky, ale rozšiřují hlavně kompetence pracovní
(účinně používají učební materiály, vybavení, dodržují pravidla…), kompetence sociální
a personální (pracují ve skupině, vytváří v ní příjemnou atmosféru, respektují názory
druhých…), kompetence komunikativní (formulují a vyjadřují myšlenky, obhajují vlastní
názor…), kompetence k řešení problémů (kriticky myslí, hledají a volí vhodné řešení
problémů…) a kompetence k učení (využívají vodné způsoby učení pro efektivnější učení,
vyhledávají a třídí informace na základě jejich pochopení…).
Pro autoevaluaci IVH využíváme všech dostupných nástrojů k hodnocení, např.
autoevaluační dotazníky, anonymní dotazníky žáků, konzultace s didaktikem projektů,
spolupráci s koordinátory projektu apod. Dosažení výukového cíle sledujeme užíváním
hlasovacího zařízení, zařazováním vědomostních soutěží mezi žáky (např. „A-Z kvízy,
křížovky, doplňování, třídění do kontejnerů…), jejichž přípravu a průběh interaktivní tabule
nejen umožňuje, ale výrazně také zjednodušuje.
Za hlavní výstupy z evaluace řadíme především obohacení dovedností žáků i učitelů při
práci s multimediální technikou, zlepšení komunikativních dovedností s využitím
informačních technologií, zvýšenou motivaci žáků k učení a zlepšení klimatu třídy. Užíváním
interaktivní tabule získává pedagog mimo jiné novou odbornost, u žáků větší respekt
a autoritu, rozšiřuje si vlastní repertoár dovedností a návyků. Díky interaktivní tabuli se
učitelům výrazně zlepšují a zjednodušují podmínky pro přípravu výuky, spoluprací
s ostatními metodiky získává inspiraci, motivaci a podklady pro další inovaci své výuky.
Nejcennějším výstupem projektu IVOŠ je elektronická databáze IVH, která výrazně
učitelům usnadňuje přípravu na výuku.
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2) Možnosti hodnocení žáků
Hodnocení žáků s užitím interaktivní tabule závisí na formě práce. Slovní hodnocení
využíváme především pro evaluaci skupinové práce nebo pro hlasování, pokud jeho cílem je
zjistit, zda žáci učivu rozumí. Chceme-li hlasováním určit, do jaké míry si žáci učivo osvojili,
užíváme hodnocení známkou.
ActiVote žáci nevnímají jako negativní prostředek k hodnocení, „protože je nestresuje, ale
naopak baví“, a tak se jej snažíme využívat při každé příležitosti. Pro učitele to má ještě další
výrazný přínos, a to okamžitou zpětnou vazbu. Připouštíme, že hlasovací zařízení užíváme
více v hodinách zeměpisu než v matematice, jelikož tam jej považujeme za efektivnější.
3) Resumé - shrnutí
Na ZŠ Vodní v Mohelnici se v současnosti ve výuce využívají celkem 4 interaktivní
tabule, z nichž jedna je hrazena z projektu IVOŠ. Všechny hodiny odučené na interaktivní
tabuli prohlubují u žáků zájem a zvyšují motivaci, která je pro úspěšný proces učení nezbytná.
Interaktivní tabule dále napomáhá učivo objasňovat názorněji, a tím dochází k lepšímu
osvojení a zapamatování učiva.
Ověřováním vlastních IVH a IVH jiných autorů jsme se zamýšleli nad výhodami
a nevýhodami jednotlivých metod a forem práce, během diskuzí na společných workshopech
jsme se inspirovali výsledky ostatních metodiků. To nám umožňuje zlepšovat i nadále vlastní
IVH a usnadňuje zpracovávání dalších interaktivních hodin.
Dovolujeme si proto tvrdit, že si naše škola zapojením do projektu IVOŠ zvýšila
konkurenceschopnost.
Kontaktní adresa:
Mgr. Helena Machálková, Základní škola v Mohelnici, Vodní 27, 789 85, +420 604 441 772,
helena.machalkova@seznam.cz
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INTERAKTIVNĚ K INTELIGENTNÍM, VZDĚLANÝM
A OCHOTNÝM ŠKOLÁKŮM
MASTNÁ Alena, ČR
Anotace článku:
Interaktivní výuka jako moderní a progresivní metoda vzdělávání nabízí žákům zábavnější
a méně stereotypní formy výuky. Žáci přestávají být pasivními posluchači a stávají se
spolutvůrci výukové hodiny, zvyšuje se jejich aktivita a motivace k učení. Názornost
podporuje i užívání aktuálních audio a video nahrávek a webové odkazy. Důraz je kladen na
mezipředmětové vztahy, kombinování a vzájemné doplňování poznatků.
1) Autoevaluace autora
Interaktivní forma výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí u žáků: pozitivní vztah
k učení, schopnost veřejně vystoupit a obhájit svůj názor, vztahy ve skupině, ve třídě,
s učitelem, kooperaci, práci s novými vzdělávacími materiály (obrazové, zvukové záznamy,
netradiční úkoly), žák čerpá nové informace k řešení problémů, chrání a oceňuje materiální
vybavení z fondů EU, zodpovědně a bezpečně užívá vybavení interaktivní učebny…
Významným zdrojem autoevaluace pro mě byly dotazníky vyplněné žáky, ve kterých se
děti shodovaly, že užívání interaktivní tabule ve výuce považují za snadné, zábavné a názorné
a že by si do budoucna přály, aby byla interaktivní tabule využívána i v dalších předmětech.
I kdyby nebylo anonymních dotazníků pro žáky, zájem dětí o práci v hodinách, jejich aktivita
a ochota ke spolupráci by více než průkazně svědčily o jejich nadšení z interaktivní výuky.
Za největší výhodu účasti v projektu IVOŠ osobně považuji vlastní rozvoj, získaní nových
poznatky, nové dovednosti při ovládání multimediální techniky, zvýšení osobní prestiže
a schopnost konkurence na trhu práce. Nové technické vybavení mi umožňuje vyučovat
i méně oblíbené učivo formou blízkou zábavě, propojovat aktuální situace s učivem
prostřednictvím internetových odkazů.
Velkým přínosem je pro mě portfolium s 20 IVH i materiály z portálu projektu IVOŠ, ze
kterého jsem čerpala řadu informací i inspiraci pro tvorbu vlastních IVH. Doba, kterou jsem
věnovala tvorbě IVH, mnohokrát přesahovala dobu samotné výuky, ale dobře připravená
a promyšlená IVH může být s menšími úpravami s ohledem na složení třídy využívána
opakovaně v různých typech hodin a i u dětí různého věku.
Avšak při zachování zásad interaktivity nemůžeme považovat vytvořenou IVH za
statickou a trvale neměnnou. Kvalitní IVH je jako živý organismus, k jehož vzniku je potřeba
dlouhé období příprav a nikdy není zcela hotová tak, aby něco nemohlo být ještě dokonalejší,
názornější a pro žáky lépe uchopitelné. Co jedné třídě může zcela vyhovovat, to jiný učitel
s další třídou nedovede využít. To byl i problém při vybírání a ověřování pěti cizích IVH.
Většina z nich byla na vysoké úrovni, ale odlišné zpracování, jiný druh zápisů nebo barevnost
textů byly pro žáky, zvyklé na určitý způsob práce, natolik nezvyklé, že se IVH pro danou
třídu stala nepoužitelnou.
2) Možnosti hodnocení žáků
Za nejvhodnější hodnocení považuji již tradiční pětistupňovou klasifikaci, která je dobře
srozumitelná žákům i rodičům. Dle potřeby tuto stupnici doplňuji ještě slovním hodnocením
zaměřeným na podporu a povzbuzení žáků. V rámci rozvoje sebepojetí vedu žáky
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i k posouzení vlastního výkonu, popř. podporuji vzájemné hodnocení mezi žáky. Toto
hodnocení je zaměřeno k pozitivním výkonům, nemá hledat nedostatky, ale nacházet
úspěchy.
Velmi atraktivní novou formou hodnocení je hlasování. Forma testů (výběr možnosti A-F)
je blízká zpracování SCIO testů. Tento způsob umožňuje rychlé a snadné ověření znalostí
s okamžitým vyhodnocením výsledků v přehledných grafech. Výsledky lze archivovat
a později provádět srovnání. Tento způsob ověření považuji za velmi vhodný pro zopakování
probrané látky na konci vyučovací hodiny nebo tematického celku.
Okamžitou kontrolu a zpětnou vazbu pro žáka poskytují také kontejnery, kde špatně
zařazená odpověď „odskakuje“ zpět, nebo různé další akce (objevení správných odpovědí,
posuny barveného textu do polí, přechody na správné řešení…)
3) Resumé - shrnutí
Díky zapojení do projektu IVOŠ získala ZŠ a MŠ Oskava, vesnická škola s nízkým
počtem žáků, plnohodnotně vybavenou multimediální učebnu, kterou by si z omezených
finančních zdrojů pravděpodobně nemohla v dohledné době dovolit. I když pro ZŠ v Oskavě
není konkurenční boj o žáka tak palčivým problémem, jako je tomu ve městech s větším
počtem základních škol, přesto je pro nás zásadní připravit žáky z Oskavy na konkurenční
prostředí středních a výběrových škol. Právě zapojení IVH do výuky může být jednou z cest,
jak se žáci zdokonalí v dnes již nezbytném ovládání multimediální techniky, jak získají
potřebné znalosti a schopnosti a v neposlední řadě také zdravé sebevědomí při styku
s vrstevníky z městských škol, kde tento typ techniky většinou již používají běžně.
V dnešní době, kdy média představují velmi tvrdou konkurenci v boji o dětský zájem, se
interaktivní výuka brzy nestane příjemným a zábavným nadstandardem vzdělávání, ale
nutností k uskutečnění vzdělávacích a výchovných cílů ve školství.
Kontaktní adresa:
Mgr. Alena Mastná, Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace,
Oskava 66, 788 01 Oskava, +420 583 233 560, alena.mastna@centrum.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA ROZVÍJÍ TVOŘIVOST ŽÁKŮ I UČITELŮ
MODRIANSKÁ Pavla, ČR
Anotace článku:
Interaktivní tabule přinesla do škol nový styl výuky. Na rozdíl od klasické frontální výuky
je hodina dynamická, efektivní, metodicky pestrá. Práce s interaktivní tabulí je pro děti
zajímavá a v procesu učení je důležitým motivačním prvkem.
1) Autoevaluace autora
Mým cílem při tvorbě interaktivních výukových hodin bylo doplnit klasickou frontální
výuku fyziky atraktivními prvky, které žákům pomohou lépe pochopit a zvládnout učivo.
Proč provádět pokusy pouze na demonstračním stole v čele třídy? Žáci v zadních lavicích
skoro nic nevidí, u stolu zase vznikne nepřehledný chumel dětí, které nedávají pozor. Díky
interaktivní tabuli mohu fyzikální jevy objasňovat způsobem, který je velmi příjemný
a efektivní (vidím – slyším – aktivně si vyzkouším – umím). Ovšem cesta ke kvalitní,
fungující, zajímavé interaktivní hodině není jednoduchá. Zpočátku jsem tápala, hledala
inspiraci, a proto mi velmi pomohlo, že jsem si mohla prohlédnout a ohodnotit práci ostatních
kolegů. Přínosné byly například nápady na využití různých funkcí ACTIVstudia, grafická
propracovanost předváděcích sešitů, nápadité použití různých nástrojů a v neposlední řadě
použití hlasovacích zařízení při výkladu i při přezkušování.
Domnívám se, že kvalitně vytvořená a dobře provedená interaktivní hodina přispívá
k rozvoji tvořivosti žáků, což je velmi důležité pro jejich úspěšnost v dalším životě. Díky
systematickému používání interaktivní tabule se zlepšují také komunikativní a pracovní
kompetence žáků. Interaktivní hodiny však rozvíjí i tvořivost učitele. Přesvědčila jsem se, že
interaktivní tabuli nestačí používat pouze jako velké projekční plátno, které žák jen pasivně
sleduje. Ani prosté přesouvání objektů na ploše není to pravé ořechové. Dětem je nutné
předložit hodinu pestrou, multimediální, podporující jejich aktivitu. Příprava takové hodiny je
pak náročná nejen na čas, ale učitel musí uplatnit i velkou dávku nápaditosti.
Při testování ve výuce jsem sledovala reakce žáků, jejich aktivitu, zapojení se do průběhu
hodiny. Zajímalo mě, zda je hodina dostatečně zaujala a pomohla jim pochopit probírané
učivo. K vyhodnocení kladů a záporů mých IVH mi pak pomáhal standardizovaný
autoevaluační dotazník, diskuse s kolegy na škole, návštěvy didaktika Jiřího Klementa a také
veškeré materiály zpracované didaktickým týmem UP.
Na základě evaluace mohu konstatovat, že interaktivní výuka fyziky pomohla rozvinout
řadu klíčových kompetencí žáků. Naučili se ovládat novou multimediální techniku
a uvědomují si pozitivní využití technických vynálezů v praxi. Díky interaktivní tabulí se
naučili postupovat účelně a logicky při řešení různých praktických a teoretických problémů.
Jsou schopni získávat informace z různých zdrojů a také ověřit si správnost svého řešení
problémů. Žáci umí uvažovat o příčinách a důsledcích fyzikálních jevů, hledají souvislosti
a získávají tak motivaci k dalšímu studiu. Při řešení úkolů na interaktivní tabuli se také naučili
spolupracovat s ostatními spolužáky a srozumitelně jim sdělit své úvahy. V neposlední řadě si
uvědomili, že znalost fyziky je užitečná pro praktický život.
Pro mě jako učitelku bylo testování interaktivní výuky pozitivní například v tom, že jsem
si prohloubila své dovednosti v používání nového technického vybavení. Interaktivní tabule
mi pomohla vylepšit, zpestřit a zefektivnit výuku, což se velice rychle projevilo ve zvýšení
zájmu žáků o fyziku. Obrovskou výhodou interaktivních výukových hodin je pak možnost
jejich opakovaného využití při probíráni daného tematického celku (vysvětlení učiva,
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upevnění učiva, opakování učiva) nebo při suplování. Své portfolio interaktivních výukových
hodin hodlám použít i v příštích letech – přizpůsobení jednotlivých hodin momentálním
potřebám je totiž velmi snadné. Mnou vypracované interaktivní hodiny plus elektronická
databáze interaktivních výukových modulů mi rozhodně zlepšuje a zjednodušuje přípravu
na výuku.
2) Možnosti hodnocení žáků
Interaktivní výuka mi nabídla nové možnosti v hodnocení žáků. Nejsem již odkázána na
klasickou ústní zkoušku či písemný test. Žákovu práci na interaktivní tabuli a jeho schopnost
vyřešit úkol hodnotím také slovně. Další výhodou je, že děti si mohou vzájemně ohodnotit svá
řešení fyzikálních problémů na základě prezentace výsledků na interaktivní tabuli.
Interaktivní tabuli používáme také při žákově sebehodnocení. Velmi efektivní a časově
úsporné jsou také testy s využitím hlasovacího zařízení. Tyto jsem využívala zejména
při ověřování znalosti fyzikálních pojmů. Také fyzikální výpočty s úspěchem zkouším
na interaktivní tabuli. V tomto případě je velkou výhodou možnost okamžitého zobrazení
správného řešení.
3) Resumé - shrnutí
Zapojení naší školy do projektu IVOŠ se projevilo velmi pozitivně. Výuka pomocí
interaktivní tabule je atraktivní, dynamická, žáky baví, a proto o předměty, které dříve
považovali za obtížné, projevují větší zájem. Používání interaktivní tabule kladně hodnotí
i rodiče – školu vnímají jako modernější a progresivnější, což dle mého názoru pomáhá
při získávání nových žáků. Poznatky z tvorby vlastních interaktivních hodin a následná zpětná
vazba z pilotního ověřování budou použity ve školním vzdělávacím programu.
Kontaktní adresa:
Mgr. Pavla Modrianská, Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Holice, Náves Svobody
41, 779 00 Olomouc, +420 585 313 636, modrianska@email.cz
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CHCETE ZATRAKTIVNIT VÝUKU? UŽIJTE INTERAKTIVNÍ
TABULI!
MÜLLEROVÁ, Petra ČR
Anotace článku:
Příspěvek uvádí zkušenosti s užíváním interaktivní tabule ve výuce. V první části shrnuje,
co bylo naším cílem při tvorbě IVH, hodnotí, zda se původní záměr zdařil, případně nezdařil
a sumarizuje nástroje, které jsme uplatňovali při autoevaluaci. V druhé části se zaměřuje na
možnosti hodnocení žáků. V závěru hodnotí efektivitu interaktivní tabule.
1) Autoevaluace autora
„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to dělat a já pochopím.“
(čínské přísloví, Nováčková, 1999, s. 13)
Výše uvedené čínské přísloví máme při vytváření všech svých IVH na paměti,
a proto naším cílem je vždy výuku nejen zatraktivnit, ale zejména ji rozšířit o nástroje
k uchopení a fixaci učiva. Z tohoto důvodu se při vytváření IVH snažíme co nejvíce využít
nabízené možnosti Activstudia (např. kontejnery, restrikce, vkládání videí, odkazů na webové
stránky, hlasování apod.). Usilujeme tak o zajímavější způsob práce, který bude žáky nutit
k aktivnímu vyhledávání informací a k práci s nimi. Žáci tyto zmíněné možnosti ocenili větší
aktivitou v hodinách a snahou více se zapojovat do výuky. Pomocí interaktivní tabule se
i frontální výuka, kterou mnohdy pedagog ve výuce uplatňuje pro urychlení výuky, stala pro
žáky zábavnější i efektivnější.
Při úpravách vlastních IVH se necháváme inspirovat IVH jiných autorů, které jsme ve
výuce použili. Domníváme se, že by některé IVH jiných autorů mohly být doplněny
o hlasování.
Efektivitu interaktivní tabule nevidíme jen v modernizaci výuky a jejím zkvalitnění.
Vlastní IVH se snažíme pojmout jako komentovanou interaktivní výuku (tzn. tak, aby žák své
počínání komentoval, odůvodňoval, formuloval myšlenky, logicky je třídil…), a to výrazně
přispívá k dosažení klíčových kompetencí žáků (dále jen k.), neboť žáci obhajují vlastní
názor…(tj. k. komunikativní), kriticky myslí, hledají a volí vhodné řešení problémů… (tj.
k. řešení problémů), využívají vodné způsoby učení pro efektivnější učení, vyhledávají
a třídí informace na základě jejich pochopení…(k. k učení), účinně používají učební
materiály, vybavení, dodržují pravidla…(k. pracovní), a pracují ve skupině, vytváří v ní
příjemnou atmosféru, respektují názory druhých…(k. sociální a personální).
Pro autoevaluaci IVH uplatňujeme všechny dostupné nástroje k hodnocení, např.
autoevaluační dotazníky, anonymní dotazníky žáků, konzultace s didaktikem projektů,
spolupráci s koordinátory projektu apod. Dosažení výukového cíle sledujeme užíváním
hlasovacího zařízení, zařazováním vědomostních soutěží mezi žáky (např. „A-Z kvízy,
křížovky, doplňování, třídění do kontejnerů…), jejichž přípravu a průběh interaktivní tabule
nejen umožňuje, ale výrazně také zjednodušuje.
K hlavním výstupům z evaluace řadíme především obohacení dovedností žáků
i učitelů při práci s multimediální technikou, zlepšení komunikativních dovedností s využitím
informačních technologií, zvýšenou motivaci žáků k učení a zlepšení klimatu třídy. Užíváním
interaktivní tabule získává pedagog mimo jiné novou odbornost, u žáků větší respekt
a autoritu, rozšiřuje si vlastní repertoár dovedností a návyků. Díky interaktivní tabuli se
učitelům výrazně zlepšují a zjednodušují podmínky pro přípravu výuky, spoluprací
s ostatními metodiky získává inspiraci, motivaci a podklady pro další inovaci své výuky.
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Nejcennějším výstupem projektu IVOŠ je elektronická databáze IVH, která výrazně
učitelům usnadňuje přípravu na výuku.
2) Možnosti hodnocení žáků
Hodnocení žáků s užitím interaktivní tabule závisí na formě práce. Slovní hodnocení
využíváme především pro evaluaci skupinové práce nebo pro hlasování, pokud jeho cílem je
zjistit, zda žáci učivu rozumí. Chceme-li hlasováním určit, do jaké míry si žáci učivo osvojili,
užíváme hodnocení známkou.
Od doby, co do hodin zapojujeme ActiVote, získáváme na konci hodiny ihned zpětnou
vazbu o tom, do jaké míry žáci učivo pochopili, a to nám usnadňuje přípravu na další hodinu.
Dalším výrazným přínosem hlasování je skutečnost, že jej žáci nevnímají jako negativní
prostředek k hodnocení, neboť jak sami žáci tvrdí „ActiVote nestresuje, ale naopak baví“.
3) Resumé - shrnutí
Na ZŠ Vodní v Mohelnici se v současnosti ve výuce využívají celkem 4 interaktivní
tabule, z nichž jedna je hrazena z projektu IVOŠ. Všechny hodiny odučené na interaktivní
tabuli prohlubují u žáků zájem a zvyšují motivaci, která je pro úspěšný proces učení nezbytná.
Interaktivní tabule dále napomáhá učivo objasňovat názorněji, a tím dochází k lepšímu
osvojení a zapamatování učiva.
Ověřováním vlastních IVH a IVH jiných autorů jsme se zamýšleli nad výhodami
a nevýhodami jednotlivých metod a forem práce, během diskuzí na společných workshopech
jsme se inspirovali výsledky ostatních metodiků. To nám umožňuje zlepšovat i nadále vlastní
IVH a usnadňuje zpracovávání dalších interaktivních hodin.
Dovolujeme si proto tvrdit, že si naše škola zapojením do projektu IVOŠ zvýšila
konkurenceschopnost.
Literatura:
[1] HAUSNER, M. a kol. Interaktivní tabuli! Proč? Praha: ZŠ, Praha 3, Lupáčova 1, 2005.
Kontaktní adresa:
PhDr. Petra Müllerová, Ph.D., Základní škola v Mohelnici, Vodní 27, 789 85 Mohelnice,
+420 602 932 080, mullerpetra@seznam.cz
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IVH BUDOUCÍ STANDARD VZDĚLÁVÁNÍ!?
NAVRÁTILOVÁ Iva, ČR
Anotace článku:
Moderní technologie a interaktivní pomůcky se stále více stávají standardem ve výuce na
základních školách. Jsou nejen pro děti, ale i pro rodiče velmi atraktivní, mohou dokonce
i ovlivňovat rodiče budoucích prvňáčků při výběru školy. Přinášejí novou, zajímavější formu
výuky a tím zvyšují motivaci žáků k učení. Mění žáky z pasivních posluchačů na aktivní,
vyžadují spoluúčast a zapojení do procesu vzdělávání.
1) Autoevaluace autora
Při tvorbě svých IVH jsem vycházela z činnostních forem a metod učení, které vedou žáky
k aktivitě. Kladla jsem důraz na názornost, přitažlivost, zábavnost výuky, návaznost
a možnost postupovat od jednoduchého ke složitému. Toto byla hlavní kritéria při výběru
a tvorbě mých IVH se zaměřením na vyučovací předmět matematika a její aplikace. Snažila
jsem se o vytvoření zajímavějších a poutavějších hodin, které by u žáků rozvíjely zvídavost,
probudily zájem, podnítily žáky k aktivitě a vedly k sebekontrole, sebehodnocení
a odpovědnosti za jejich rozhodnutí, učily je pracovat samostatně i spolupracovat v týmu.
S ohledem na žáky, kteří si velice rychle navykli na strukturu a formu mých IVH (přechod
mezi jednotlivými listy, rychlý přechod na úvodní stránku, hru nebo na vnořený orientační
test), jsem hledala podobně zpracované IVH i při výběru 5 IVH jiných autorů.
Při pilotním ověřování se žáci shodli na kladném hodnocení IVH. Hodiny považovali za
poutavé, zajímavé, názorné, učivo se jim zdálo být snadnější a pochopitelnější. Aktivně se
zapojovali do výuky, ochotně spolupracovali, nadšeně plnili zadané úkoly. Ovládání
interaktivní tabule jim nečinilo žádné výrazné potíže, hodnotili ho jako snadné, intuitivní
a zábavné. Do budoucna by si přáli využívání interaktivní tabule i v dalších předmětech.
Velice pozitivně hodnotili zařazování pouze některých částí IVH samostatně na začátku
nebo konci hodiny pro zopakování, ověření či upevnění znalostí a také webové odkazy, na
nichž mohou získat rozšiřující nebo konkrétnější informace o probírané látce. Uvítali
i začlenění mezipředmětových vztahů.
2) Možnosti hodnocení žáků
V naší škole užíváme pro hodnocení pětistupňovou klasifikaci. Hodnotíme převážně to, co
žák umí, nikoliv to, co neumí. Tím umocňujeme uvědomování si vlastního pokroku
a budujeme u žáka sebedůvěru, sebeúctu, ale i úctu k druhým lidem.
Při interaktivní výuce mimo jiné využívám zpětnou vazbu, kterou žáky vedu
k samokontrole a práci s chybou. V IVH je průběžná zpětná vazba zajištěna např.: kontejnery
nebo různými formami akcí (zobrazení řešení, přechod na další stranu s řešením…). Všechny
formy zpětné vazby byly žáky pozitivně hodnoceny, ale mezi nejpoutavější patřily kontejnery
(zajímavý a okamžitý zpětnovazební efekt). Další velmi atraktivní formou hodnocení žáků
bylo využívání hlasovacího zařízení. Bylo pro žáky něčím novým, něčím, co nepoužívají
každodenně.
Je však důležité pamatovat na upřednostňování pozitivního hodnocení, které má vysoký
motivační účinek. Já osobně žáky velice často chválím, a to i za minimální individuální
pokrok. Respektuji jejich názory, podporuji jejich vyjadřování. Žáci mají možnost se mnou
komunikovat, pokud jednají zdvořile (vulgární jednání netoleruji). Po dokončení daného
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tematického celku využívám k sebehodnocení v klasických hodinách evaluační listy. Zahrnují
jak sebehodnocení žáka, tak hodnocení učitele.
3) Resumé – shrnutí
Výhodu interaktivní výuky vidím také v tom, že v dnešní době ovlivněné moderními
technologiemi a počítači, může interaktivní výuka posílit zájem žáků o daný předmět.
Nevýhodou je však cena všech nákladů spojených s celým interaktivním systémem. U malých
vesnických škol s nízkým počtem žáků, které se dnes a denně potýkají s nedostatkem
finančních prostředků, hraje cena značnou roli při širším zapojování interaktivní výuky.
I v naší škole se mohlo začít učit interaktivně jen díky projektu IVOŠ.
A přitom interaktivní tabule je dnes pomůckou, která má nesmírné množství kladů:
vysokou názornost výuky, větší možnosti zapojení žáků do výuky, ulehčení práce učitele při
výuce – okamžitá kontrola, hodnocení. Domácí příprava je sice časově náročnější (alespoň
zpočátku), ale vynaložené úsilí se zúročí tvůrčí atmosférou ve třídě.
V budoucnosti bych se rozhodně chtěla dál věnovat interaktivní výuce, užívání nového
moderního technického vybavení a získávat novou odbornost a kompetence.
Kontaktní adresa:
Mgr. Iva Navrátilová, Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace,
Oskava 66, 788 01, +420 583 233 560
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MOJE ZKUŠENOSTI PŘI PRÁCI S IVH
OSTRÝ Jaromír, ČR
Anotace článku:
Interaktivní výuku a práci na interaktivní tabuli vidím jako význačný přínos pro práci
učitele. V hodinách fyziky jsem schopen nahradit několik přístrojů audiovizuální techniky,
rychle reagovat na podněty a dotazy žáků. V článku uvádím svoje zkušenosti s interaktivní
výukou v praxi.
1) Autoevaluace autora
Při tvorbě svých IVH jsem se snažil o doplnění hodin fyziky ucelenou formou výkladů
a samostatné práce žáků, zejména vyvozováním závěrů určitých fyzikálních jevů. Zařazením
IVH do jednotlivých hodin došlo k zatraktivnění výuky a k rozvoji kompetencí žáků.
U některých žáků došlo i k lepšímu chápání dané problematiky.
Mezi žáky je interaktivní forma výuky celkem oblíbená zejména pro svoji kreativnost
a zábavnost. Podle mých zkušeností ji lze používat jako součást hodin zejména pro její
časovou náročnost. Při hodinách fyziky, které jsou i tak rozdílné od jiných předmětů,
kombinuji hodinu demonstračními nebo frontálními pokusy a výklad s procvičením z IVH.
Tato forma se mi velmi osvědčuje. Použití forem a možností jednotlivých IVH souvisí
i s úrovní žáků ve třídě.
Při získávání poznatků jsem pracoval s dotazníky, které žáci vyplňovali téměř po každém
tematickém celku, informacemi od jiných učitelů, výsledků a závěrů porad z koordinátorem
projektu, závěry z návštěv didaktika projektu na naší škole
Z výše uvedených poznatků při interaktivní formě výuky vyplývá, že
• žáci získali dovednost řešit problémy, obhajovat svá řešení před kolektivem třídy,
• žáci si prohloubili informace o možnostech získávání nových poznatků,
• žáci získali dovednost při ovládání interaktivní tabule,
• učitel prohloubil svoji dovednost při ovládání multimediální techniky,
• učitel získal portfolio IVH pro další období,
• učitel získal poznatky od ostatních řešitelů IVH na jiných školách.
Součástí práce s ověřením IVH v praxi jsem pracoval s materiály kolegyň Mgr. Jarmily
Kubínové a Mgr. Pavly Modranské, které vypracovaly IVH pro stejný předmět. Ve většině
prací je kladen důraz na aktivní práci žáků. Při kompletním využití těchto IVH by musely být
tyto materiály rozděleny do několika výukových hodin. Na těchto pracích se mi líbila forma
zpětné vazby o pochopení učiva.
2) Možnosti hodnocení žáků
Při získávání poznatků o míře zvládnutí látky využívám všechny možné způsoby a jejich
kombinace od ústního zkoušení přes klasické písemné práce, testy, hodnocení aktivity,
samostatné práce, skupinové práce (frontální pokusy, demonstrace apod.). Zavedením
interaktivní tabule do výuky přibyla možnost jednak testů a kontrolních otázek v rámci
výkladu. Pomocí hlasovacího zařízení jsem schopen okamžitě zjistit míru pochopení
probíraného učiva, což je pro učitele vynikající zpětná vazba. Jediným nedostatkem je
možnost určení jen jedné správné odpovědi. Při práci s hlasovacím zařízením musím mít na
zřeteli věk žáků, četnost možnosti tato hlasovací zařízení používat - aby se ho žáci nebáli
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a uměli s ním pracovat. Ve svých IVH jsem nejčastěji využíval formu okamžité otázky
a okamžité odpovědí. Žáci tuto formu nebrali jako zkoušení, ale pro mne to byl přehled
pochopení učiva a mohl jsem na ně okamžitě reagovat.
3) Resumé - shrnutí
Interaktivní výuka v různých předmětech se jeví jako přínos pro předávání vědomostí,
jejich upevňování a vyvození správných závěrů. Zaleží na každém učiteli jakým způsobem se
výuky chopí. Někteří učitelé preferují klasický způsob výuky, někteří využívají nejmodernější
metody a mezi ně určitě patří práce na interaktivní tabuli. IT se dá použít i jako obyčejná
tabule s vylepšeními –rychlé zhotovení geometrických obrazců, vložení obrázků apod..
Použití předem připravených IVH má svoje nesporné výhody, ale i pár zádrhelů:
 nikdy nelze předem odhadnout jak bude třída reagovat,
 při práci žáků na tabuli jsou velké časové prodlevy,
 tvorba IVH je časově náročná a musí být modifikovatelná,
 žáci zkouší učitele kliknutím na nesprávnou ikonu.
V souvislosti se zavedením projektu IVOŠ na naší škole se rozšířily možnosti pedagogů
o další formu výuky. Přesto, že byl do vlastního projektu zapojen jen jeden učitel, o tvorbu
IVH projevilo zájem více pedagogů. Po zaškolení byli schopni sami vytvářet velmi kvalitní
materiály k výuce ve svých aprobačních předmětech. Vniklo tak portfolio materiálů
použitelných v dalších letech a popřípadě i jinými učiteli. Po těchto zkušenostech s „výrobou“
materiálů se dále pedagogové zapojují i do jiných projektů, kde mohou využít své zkušenosti
a poznatky z tvorby IVH. Pro učitele, kteří si zatím na vlastní tvorbu IVH netroufnou, bude
po skončení projektu k dispozici velké množství IVH na portálu IVOŠ z jednotlivých
předmětů. Podobný projekt by mohl vzniknou pro učitele 1.stupně ZŠ.
Přes drobné problémy, které se určitě s přibývajícími zkušenostmi odstraní, je zavedení
interaktivní výuky nesporným kladem. Záleží jen na každém pedagogovi, jak tuto novou věc
uchopí a jakým způsobem ji předá žákům.
Kontaktní adresa:
Mgr. Jaromír Ostrý, Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo náměstí 1, 779 00,
585 413 245, jaromír.ostry@zsterera.com
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VÝUKA S VYUŽITÍM INTERAKTIVNÍ TABULE
PEŇÁZOVÁ Milada, ČR
Anotace článku:
Zavádění interaktivní výuky do škol přináší velké změny v přístupu učitelů i žáků k jejich
práci. Prostřednictvím interaktivních hodin žáci využívají zajímavé pomůcky a metody, které
podněcují jejich tvůrčí myšlení, aktivitu, soutěživost. Během jedné hodiny se střídají různé
činnosti, kterými motivují učitelé žáky k učení, k práci.
1) Autoevaluace autora
Interaktivní forma výuky nabízí množství podnětů učiteli i žákům. Její velkou předností je
názornost, možnost opakovaně využívat různých přehledů, doplňovacích tabulek a cvičení,
popřípadě je vhodně aktualizovat. Umožňuje předkládat učivo jako problém, krok po kroku
ho řešit a hned si ověřovat správnost řešení při zařazení kontejnerů, hlasovacího zařízení či
skrytých výsledků. To vede k zapamatování potřebných algoritmů. Ke zpracování
interaktivních výukových hodin jsem si vybrala mluvnické učivo z českého jazyka, neboť ho
považuji za málo názorné, často suchopárné a někdy obtížně zapamatovatelné. Jednotlivá
témata IVH byla vybrána s ohledem na několik skutečností:
- poskytnout co největší prostor pro aktivitu žáků;
- možnost začlenit problémové úkoly;
- při probírání nového učiva vycházet ze znalostí již získaných.
Testování IVH kolegů – češtinářů - vedlo k uvědomění si stereotypů, jichž se dopouštím.
Domnívám se, že nejvýstižnějším ohodnocením úrovně zpracování IVH je okamžitá reakce
žáků při realizaci IVH – to , jak uchopí předložený problém, úkol, jak se ponoří do jeho řešení
a jaká je úroveň pochopení. K autoevaluaci jsem využívala autoevaluační dotazníky metodika,
anonymní dotazníky žáků, hlasovací zařízení, písemné testy, rozhovory se žáky.
S kolegyněmi jsme se pravidelně scházeli na poradách metodického týmu, dospěli jsme
k závěru:
- došlo ke zlepšení klimatu ve třídách, v nichž byly realizovány IVH;
- žáci získali nové dovednosti při ovládání multimediální techniky;
- interaktivní výuka vede k rozvoji klíčových kompetencí.
2) Možnosti hodnocení žáků
Podklady pro hodnocení práce žáků získávám v různých fázích IVH, při různých
činnostech během výuky (hodnocení výsledků samostatné práce, ústní či písemné zkoušení,
tvorba prezentací, referátů apod.). K testování pochopení učiva využívám hlasovací zařízení,
je to okamžitá zpětná vazba nejen pro učitele, ale i pro žáky. Při zjišťování znalostí žáků jsou
zohledňovány jejich individuální schopnosti a možnosti.
3) Resumé – shrnutí
Díky projektu IVOŠ získala naše škola technické vybavení potřebné pro realizaci
interaktivní výuky, čtyři metodiky proškolené pro práci s ICT. Cílem metodiků je přesvědčit
ostatní kolegy o výhodách ICT a připravit jim školení, kde se naučí s tabulí správně pracovat.
Kontaktní adresa:
Mgr. Milada Peňázová, FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
Holečkova 10, +420 585 758 524, penami @seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA JAKO NÁSTROJ PRO AUTOEVALUACI
UČITELE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ
PÍREK Miroslav, ČR
Anotace článku:
Proti klasické výuce má interaktivní výuka nesporné přednosti, např. atraktivitu pro žáky,
lepší názornost, dynamičnost, otevřenost ke změnám atd. Při častém a nepromyšleném
používání interaktivní tabule dochází k jejímu zevšednění a počáteční kýžený efekt se
mnohdy vytrácí. Interaktivní tabule je ale jen didaktickým prostředkem, v žádném případě se
nejedná o výukovou metodu. Navzdory moderním trendům je stále základním stavebním
kamenem výuky učitel a jeho práce, i když jeho role ve výuce se díky používání interaktivní
tabule výrazně mění.
1) Autoevaluace autora
V současné době patří matematika k nejslabším předmětům, co do obliby i co do znalostí
a vědomostí žáků. Proto jsem se při tvorbě vlastních interaktivních výukových hodin (IVH)
zaměřil na to, abych z pohledu žáků vytvořil pokud možno zajímavé hodiny s přiměřeně
rychlým spádem, v nichž se střídají, často i prolínají, krátké výkladové části se samostatnou
prací žáků u tabule. Mým cílem bylo především inovovat a zatraktivnit pro své žáky výuku
matematiky, v co největší možné míře rozvíjet jejich kompetence a v neposlední řadě zlepšit
úroveň jejich vědomostí.
Při prověřování IVH od jiných autorů jsem objevil většinou velmi kvalitní IVH, které
splňovaly z mého hlediska důležité vlastnosti - byly zajímavě zpracované, dokázaly zaujmout
žáky a byly dobře vyvážené z didaktického hlediska. Setkal jsem se i s IVH, která absolutně
nesplňovala požadavky kladené na interaktivní výukový materiál. Obsahovala jen strohé
zadání příkladů, žáky rozhodně nemohla zaujmout ani pro ně nemohla být jakkoliv přínosná.
Dle mého názoru je interaktivní forma výuky zatím spíše jen jakýmsi osvěžením běžné
výuky. Nesouhlasím s tím, že ji mnozí považují za jedinou možnou cestu ke zlepšení
současného stavu výuky ve školách. Je sice moderní, dynamičtější a zábavnější, ale zda je
skutečně efektivnější než ostatní formy výuky, to ukáže až čas. Rozvoj klíčových kompetencí
žáků do značné míry závisí na učiteli a na tom, jakým způsobem interaktivní výukovou
hodinu připraví. Samotné použití interaktivní tabule ještě nezaručuje kvalitnější vzdělávání.
Stále platí, že sebelépe připravená hodina selže, pokud žáci nebudou mít zájem se vzdělávat.
K vlastní autoevaluaci byly mj. použity dotazníky, v nichž žáci vyjadřovali svůj postoj
k interaktivní výuce. Také spolupráce s ostatními kolegy (a jejich pohled na danou věc) mi
přinesla mnoho užitečných postřehů. U žáků se až nečekaně pozitivního ohlasu dostalo
hlasovacímu zařízení, proto jsem uvažoval o jeho častějším použití ke zkoušení žáků. Přináší
výsledky srovnatelné s klasickým zkoušením, ale není pro žáky tak stresující. Při pravidelném
používání by mohlo takové zkoušení vyvolat u žáků pozitivní odezvu ve smyslu jistého
zlepšení jejich vědomostí i celkového postoje k matematice.
Práce s multimediální technikou rozvíjí u žáků nové dovednosti, které využijí při dalším
učení, prohlubuje jejich vnitřní motivaci k učení. Výuka je díky ní pro žáky atraktivnější, ale
existuje velké riziko, že tento efekt bude pouze přechodný.
I z pohledu učitelů dochází k získání nových nebo rozšíření stávajících dovedností, např.
k zlepšení schopnosti veřejně prezentovat výsledky své práce. Velkou výhodou je existence
poměrně obsáhlé, volně dostupné databáze interaktivních výukových materiálů (nejen
z projektu IVOŠ), které značně usnadňují přípravu na další výuku.
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2) Možnosti hodnocení žáků
Ve výuce matematiky se mi snad nejvíce osvědčilo bodové hodnocení, proto vítám, že je
součástí interaktivní tabule hlasovací zařízení, s nímž lze bodové hodnocení velmi snadno
uplatnit. Testy s použitím hlasovacího zařízení jsem ve vytvořených IVH koncipoval buď jen
jako opakovací (bez známkování) nebo včetně klasifikace známkou. Hlasovací zařízení je
užitečným pomocníkem pro okamžitou zpětnou vazbu. Z odpovědí žáků (poměru správných a
chybných odpovědí) je okamžitě patrná míra pochopení daného učiva. Ve všech IVH jsou
průběžně zařazovány kontrolní otázky poskytující zpětnou vazbu. Výsledky jsou samozřejmě
hodnoceny slovně. V obou případech je důležité připravit otázky tak, aby bylo co nejvíce
eliminováno náhodné tipování správných odpovědí.
Mezi hlavní výhody hodnocení pomocí hlasovacího zařízení patří přizpůsobivost každé
věkové skupině, okamžitý přehled o znalostech všech žáků současně a navíc žáci mohou
ihned vidět své výsledky. Nevýhodu vidím v tom, že prozatím není možné kombinovat
bodové hodnocení se slovním. Slovní hodnocení stále zůstává pouze na učiteli.
3) Resumé - shrnutí
Se zavedením interaktivní výuky doznala výuka na škole jistých změn. Zatím by se daly
hodnotit spíše pozitivně, zejména kvůli lepší názornosti a dynamičnosti výuky. Interaktivní
tabule, coby didaktický prostředek, činí výuku výrazně atraktivnější, ale může snadno
zevšednět, proto musí být její použití přiměřené a promyšlené. Ke zkvalitnění výuky je nutné
změnit celkový přístup všech zúčastněných. Úspěch je podmíněn nejen kvalitně připravenými
výukovými materiály, ale také vlastní snahou žáků.
Pilotní ověřování IVH přineslo mnoho zajímavých poznatků, z nichž některé bylo možné
v podstatě ihned implementovat do ŠVP. O trvalé implementaci dalších poznatků do ŠVP lze
uvažovat, teprve až bude ověřeno, že nejsou ovlivněny nějakým specifickým jevem.
Velkým přínosem projektu IVOŠ pro všechny učitele (nejen z partnerských škol) je
obsáhlá databáze IVH, které lze dále libovolně upravit dle potřeby. Oceňuji, že v případě
jakýchkoliv problémů učitelé mohou požádat metodiky projektu o pomoc či radu.
Díky interaktivní tabuli z projektu IVOŠ došlo k mírné modernizaci ve výbavě naší školy.
Ostatní učitelé byli proškoleni v práci s ní (včetně práce se softwarem) a měli by být schopni
ji využít ve svých hodinách. Obecně ale platí, že ve mnoha školách interaktivní tabule stále
ještě nejsou standardním vybavením (kvůli jejich pořizovací ceně). Je-li jimi škola vybavena
a učitelé je ve výuce využívají, pak je to v očích veřejnosti kladně vnímáno. Při současných
„bojích o žáka“ může být tento fakt rozhodující a může ovlivnit rozhodnutí rodičů, do které
školy nakonec přihlásí své dítě.
Kontaktní adresa:
Mgr. Miroslav Pírek, FZŠ a MŠ dr. Milady Horákové, Rožňavská 21, Olomouc, 779 00,
+420 585 759 103, pirek.zsroznavska@seznam.cz
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V MATEMATICE JINAK A LÉPE
POKORNÁ Iva, ČR
Anotace článku:
Zapojení žáků a pedagogů do projektu IVOŠ v rámci výuky matematiky na druhém stupni
ZŠ. Chtěla jsem využít moderní a progresivní metody ve výuce matematiky, nabídnout žákům
zábavnější a méně stereotypní výuku, kde by žák nebyl jen pasivním posluchačem, ale aktivně
se zapojil do výuky a spolupracoval s pedagogem. Charakteristickým rysem této výuky je
názornost, tu považuji v matematice za velice důležitou, systematičnost – odkazy na webové
stránky, kde se žáci dozvědí více o dané problematice a nakonec propojenost mezi předměty,
žáci si uvědomí, že jednotlivé poznatky nelze oddělovat, ale naopak je nutné si umět vše
propojit a to výborně umožňuje interaktivní výuka.
1) Autoevaluace autora
Při tvorbě svých interaktivních hodin jsem vycházela ze ŠVP a ze školních osnov pro
matematiku. Zaměřila jsem se, jak už jsem uvedla, především na názornost, která je
v matematice velice důležitá. Mnoho žáků si nedokáže danou situaci vybavit a interaktivní
tabule se svým softwarem to umožní: například obrázky, audio, video, animace a podobně.
Důraz jsem kladla na systematičnost a propojenost mezi jednotlivými předměty, snažila jsem
se, aby se žáci naučili jednotlivé poznatky propojovat nejen v rámci matematiky, ale
i ostatních předmětů a samozřejmě i s běžnými reálnými situacemi a prostředím. Interaktivní
výukou jsem chtěla zatraktivnit výuku matematiky, chtěla jsem, aby už nepatřila mezi ty
méně oblíbené předměty, to se mi myslím celkem podařilo. Chtěla jsem dosáhnout vyšší
efektivity výuky, motivovat žáky k učení, rozvíjet jejich znalosti, představivost a tvořivost.
Při ověřování jednotlivých hodin byl ukazatelem vydařené hodiny zájem žáků a hlavně
pochopení a zapamatování si učiva. S většinou IVH jsem byla spokojena já i žáci, některé
jsem poupravila nebo doplnila. Některé IVH byly velice obsáhlé a bylo nutné je rozdělit do
více vyučovacích hodin. S rostoucí zkušeností s interaktivní výukou určitě dojde ještě
k dalším korekcím a aktualizacím jednotlivých IVH.
Pokud se týká mého hodnocení pěti IVH jiného autor, nemohu hodnotit jinak než kladně.
Rozhodně pro mě měly veliký přínos, neboť co autor, to jiný pohled třeba i na stejnou
tématiku v matematice. Samozřejmě i v nich jsem si něco posléze upravila pro lepší
pochopení mých žáků, ale většinu jsem ověřovala a potom nechala v původní podobě.
U některých IVH mi trochu vadila přílišná barevnost, tím se text a jinak výborné provedení
stávalo méně přehledným.
Z dotazníků, z pohovorů se žáky, ale i s pedagogy, z jejich reakcí během hodin a z toho, že
se většina žáků na tyto hodiny těší, usuzuji, že interaktivní výuka vnesla do původní a u nás
zcela běžné frontální výuky nový efekt. Interaktivní hodiny jsou jak pro žáky tak i pedagogy
modernější, zábavnější, kreativnější, dynamičtější, efektivnější, komunikativnější a rozhodně
bližší každodennímu životu.
Interaktivní výuka má samozřejmě veliký vliv na rozvoj klíčových. Umožnila žákům
i pedagogům mnoho nových dovedností a znalostí při osvojování klíčových kompetencí. Žáci
získali nové vědomosti při ovládání multimediální techniky. Získali nové dovednosti při
veřejném vystupování a obhajování svých rozhodnutí, verbálně i neverbálně komunikovat
prostřednictvím interaktivní tabule. Naučili se samostatně i týmově pracovat, zlepšili si vztah
k učení. Interaktivní výuka podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování
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a k řešení problémů. Žáci se naučili spolupracovat, vzájemně si pomáhat a doplňovat se,
poznávat sami sebe. Aktivní činností se zlepšilo klima třídy.
Myslím, že každý učitel při interaktivní výuce, získal nové dovednosti při ovládání
multimediální techniky, schopnost nově a atraktivně vyučovat, tím i daleko větší respekt
a autoritu u žáků. Každý z nás, kdo používá interaktivní výuku, si určitě prohloubil své
dovednosti veřejně vystupovat, obhajovat a prezentovat výsledky své práce, efektivně
komunikovat a vyučovat s využitím nového technického vybavení. Portfolio IVH zjednoduší
v dalším období přípravu na vyučování, umožní inovaci výuky.
2) Možnosti hodnocení žáků
V matematice prozatím upřednostňuji hodnocení písemné a částečně i ústní. Myslím si, že
do budoucna se to určitě změní. Hlasovacího zařízení se určitě v brzké době bude mnohem
více používat při hodnocení žáků, jen je nutné, aby mohl hlasovat každý žák sám za sebe.
Také je nutné se zdokonalit v jeho používání. Samozřejmě je důležité i slovní hodnocení.
Slovní hodnocení by měl používat nejen učitel, ale i žáci. Žáci si zvykají ohodnotit výkon
spolužáka, práci skupiny, dokážou zhodnotit vystupování, spolupráci i vědomosti. Při
hodnocení je nutné přihlížet k věku žáků. Jinak se budou hodnotit žáci nižších ročníků a jinak
žáci vyšších ročníků. Jiné hodnocení potřebují slabí žáci a jiný výborní žáci.
3) Resumé - shrnutí
Na naší základní škole se do interaktivní výuky zapojili téměř všichni učitelé a zapojili ji
téměř do všech předmětů. Tím se zkvalitnila a zatraktivnila výuka na naší škole. IVH
přispívají k rozvoji kompetencí a průřezových témat. Interaktivní výuka byla zařazena do
ŠVP naší školy. Během projektu se do interaktivní výuky zapojilo mnoho pedagogů, kteří
využívají poznatků a informací z portálu projektu IVOŠ. Samozřejmě interaktivní výuka ve
škole zvýšila „ hodnotu školy “. Rodiče se zajímají o to, co je nového ve výuce a to nové rádi
uvítají. Ovlivní to jejich rozhodování, do které školy své dítě dají. I já jako rodič nebo
prarodič bych se dívala jinak na školu, kde mají zavedenou interaktivní výuku a jinak na
školu, kde interaktivní výuka není. Samo o sobě to vypovídá o pokroku a zájmu něco změnit
a žáky něčím obohatit, donutit je zamýšlet se nad problémy, zpříjemnit jim učení. A takovou
se stává i naše škola, snažíme se žáka zaujmout, motivovat ho příjemnou formou k učení.
Kontaktní adresa:
Mgr. Iva Pokorná, ZŠ a MŠ Demlova 18, Olomouc, 772 00, +420 585 225 205,
pokorna.iva@zsdemlova.cz

80

ČEŠTINA A NĚMČINA INTERAKTIVNĚ
POSPIECHOVÁ Renata, ČR
Anotace článku:
Interaktivní výuka je moderní, dynamickou a efektivní formou výuky. Pedagogové i žáci
pracují s multimediální technikou, která neodmyslitelně patří k dnešní době. Žáci mají
možnost pracovat s různými zdroji informací a různými typy výukových materiálů, jsou
„nuceni“ k prezentaci své práce před třídou, a tím rozvíjejí své komunikační dovednosti.
Použití hlasovacího zařízení pak přináší zpětnou vazbu i nový způsob hodnocení.
1) Autoevaluace autora
Interaktivní výuka nabízí mnoho možností, jak samotnou výuku zpestřit, udělat ji
zajímavější a pro žáky přínosnější. Už samotný fakt, že žák přijímá informace také vizuální
formou, přispěje k mnohem efektivnější práci s informacemi. Žáci si učivo lépe zapamatují,
navíc si formou výuky rozvíjejí mnohé kompetence. Ve svých hodinách jsem se snažila
využít i multimediálních prvků (obrázky, videa, webové odkazy, mapy, zvukové ukázky), což
vede ke zvýšení názornosti i samotné motivace pro učení. Podobné rysy měly i výukové
hodiny mých kolegů, mnohdy velmi názorně provedené. Velká většina z nich nabízí takové
množství úkolů, které nelze během jedné vyučovací hodiny zvládnout, při své výuce jsem
tedy individuálně volila, co s dětmi probrat či zopakovat.
Při autoevaluaci interaktivních hodin jsem nejvíce využívala hlasovacího zařízení
a samotných autoevaluačních dotazníků. Téměř při každé hodině jsem se pak sama žáků
dotazovala, zda pro ně samotné je interaktivní výuka efektivnější a zábavnější – téměř
výhradně jsem se setkávala s kladnými ohlasy. Podobnou zkušenost mi sdělovali i kolegové
z naší i jiných škol, s nimiž jsem diskutovala.
Výstupy z evaluace u žáků:
- žáci získali nové dovednosti verbální i neverbální komunikace,
- žáci získali nové dovednosti při ovládání multimediální techniky,
- žáci si prohloubili motivaci k učení,
- žáci si prohloubili schopnosti samostatné i skupinové práce,
- žáci rozvíjeli schopnosti pro práci s chybou,
- žáci rozvíjeli schopnosti práce s různými typy textových a obrazových materiálů.
Výstupy z autoevaluace učitele:
- učitel získal nové dovednosti při ovládání multimediální techniky,
- učitel upevnil a prohloubil návyky efektivně komunikovat a vyučovat s využitím nového
technického vybavení,
- učitel získal inspiraci, motivaci a podklady pro další inovativní řešení výuky,
- učitel účinně používal hodnocení a poskytoval žákům zpětnou vazbu,
- učitel vedl žáka k práci s různými informačními zdroji.
2) Možnosti hodnocení žáků
Využití interaktivní tabule ve výuce přináší jedinečnou možnost hodnotit žáky pomocí
hlasovacího zařízení – buď formou předem připraveného testu k probrané látce, či spontánně
zadanými otázkami v průběhu vyučovací hodiny. Hlasovací zařízení jsem využívala velice
často, pro žáky je taková forma opakování a hodnocení velmi atraktivní, přehledná, a navíc
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nabízí možnost výsledky ihned vidět a vyhodnotit. To u žáků také zvyšovalo motivaci a snahu
odpovědět co nejlépe, a dosáhnout tak co nejlepšího výsledku. Při samotné interaktivní výuce
se navíc mohou hodnotit žáci navzájem, ihned se opravovat, radit si i pomáhat při řešení
problémů. Já jako vyučující jsem doplňovala výuku o hodnocení slovní i běžnou klasifikaci
známkami.
3) Resumé – shrnutí
Realizací celého projektu IVOŠ a začleněním interaktivních prvků do vyučovacího
procesu získala naše škola určitou přidanou hodnotu při srovnávání škol, jsme školou
modernější, výuka je dynamičtější a efektivnější. Samotní vyučující pak získali mnoho
nových poznatků a inspirace pro svou práci, navíc mají pedagogové přístup k databázi již
zpracovaných hodin pro nejrůznější předměty. Práce s hlasovacím zařízením pak přináší
jedinečnou zpětnou vazbu učiteli i žákům a přispívá další formou k různorodému způsobu
hodnocení žáků. Celkově bych projekt hodnotila velice kladně, pro školu byl obrovským
přínosem.
Kontaktní adresa:
Mgr. Renata Pospiechová, Raisova 1, Olomouc – Nemilany, 783 02, +420 585 416 821,
r.pospiechova@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE A MATEMATICE
POSPÍŠIL Michal, ČR
Anotace článku:
Jak interaktivní tabule ovlivnila můj učitelský život a postoj k ní. Zlepšily se podmínky na
naší škole pro vzdělávání v anglickém jazyce?
1) Autoevaluace autora
Smyslem celého projektu bylo vytvořit sady interaktivních hodin, které oživí, zatraktivní
nebo třeba jen změní výuku jednotlivých předmětů nejen na naší škole. Všech 20 výukových
hodin jsem vytvořil do předmětu jazyk anglický, a to zcela záměrně. Anglický jazyk je totiž
jeden z mála předmětů, který baví většinu dětí na 2. stupni. Z toho důvodu jsem se snažil do
svých hodin zapojit co nejvíce prvků, které nabízí software Activ Studio. Děti by se totiž
v angličtině především bavit. Hodiny jsem nicméně komponoval tak, aby nejenom zaujaly, ale
také současně efektivně a účinně vzdělávaly.
Nový vzdělávací program, který podle mě není zas až tak nový, hovoří o žákovských
kompetencích. Ani tady nezůstalo interaktivní vzdělávání pozadu. Mé hodiny se snaží u žáků
především rozvíjet komunikativní schopnosti v cizím jazyce a nabízí jim tvořivější
a neokoukaný přístup k řešení problému.
Děti na 2. stupni jsou bezprostřední, a tak o zpětnou vazbu nebyla nouze. V drtivé většině
jsem se setkával s nadšením a s větší ochotou spolupracovat a vzdělávat se. Jen by to možná
chtělo více per, aby se nám děti při tom neuvěřitelném nadšení „nepozabíjely“. Z dotazníku
vyplynulo, že mé výše uvedené postřehy jsou správné.
2) Možnosti hodnocení žáků
Interaktivní tabule nabízí hned několik variant pro hodnocení žáků. Já jsem se ovšem
rozhodl, že své žáky nebudu hodnotit známkou. Každý z nich dostal jen ústní hodnocení, jaká
známka odpovídá jeho výkonu. Můj názor totiž je, že stresovaný jedinec nikdy nepodá takový
výkon jako motivovaný žák, který se u testování především dobře baví. Žáci proti mému
rozhodnutí nijak neprotestovali.
3) Resumé - shrnutí
Zapojení naší školy do projektu hodnotím velmi pozitivně. Každý učitel přeci musí mít
radost, že přinese do výuky něco inovativního a současně motivujícího. Interaktivní tabule
nám nabízí možnosti, které nám klasická tabule nikdy nenabídne.
Na druhou stranu je dnešní generace mladých lidí neuvěřitelně náročná, a proto určitě
nebudu svůj předmět opírat jen o tento „plastový zázrak“. Věřím ale tomu, že na rukách
našich děti nebude pouze bílá stopa od křídy, ale také nějaký ten mozol od interaktivního
pera.
Kontaktní adresa:
Mgr. Michal Pospíšil, Základní škola Přerov, U Tenisu 4, 750 02, +420 581 701 613,
pospec@centrum.cz
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VYUČOVACÍ HODINY JINAK
POSPÍŠIL Stanislav, ČR
Anotace článku:
ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18 je zapojena do projektu IVOŠ spolu Katedrou technické
a informační výchovy PdF UP v Olomouci již třetím rokem. Projekt je zaměřen na zvyšování
kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím interaktivní
tabule. Článek pojednává o významu zapojení interaktivní výuky do škol. Myslím si, že tato
nová forma výuky splnila všechna má očekávání pro získání zájmu nejen žáků, ale i pedagogů
jinak se vzdělávat a učit.
1) Autoevaluace autora
Mé interaktivní hodiny byly vytvářeny v souladu se školními osnovami a ŠVP. Při tvorbě
IVH jsem kladl důraz na lepší pochopení, zatraktivnění výuky s rozvojem učení pomocí
různých činností a akcí, které nabízí pouze práce s interaktivní tabulí a jejím softwarem.
Interaktivními hodinami jsem chtěl dosáhnout vyšší efektivity výuky a motivace žáků k učení,
rozvoje znalostí, tvořivosti, představivosti a dovedností u žáků.
Při vlastním ověřování IVH se ukázalo, které hodiny byly vydařené a u kterých jsem musel
na základě nepochopení žáků jejich obsah změnit, aktualizovat, doplnit nebo nadbytečné
informace odstranit.
Hodnocením 5 IVH jiného autora vidím přínos v odlišném myšlení a nápadech autora při
tvorbě jeho IVH. V určitých IVH jiného autora jsem nesouhlasil s použitím velikosti písma a
kontrastu písma s pozadím stránky. Na IVH jiného autora žáci naší školy při ověřování hodin
reagovali pozitivně.
Interaktivní formy výuky při začlenění interaktivní tabule mají vysoký vliv na rozvoj
klíčových kompetencí. Výuka touto formou je atraktivnější, kreativnější, dynamičtější,
zábavnější či efektivnější, což vede žáky k větší koncentraci ve výuce.Vše vyplývá
z dotazníků žáků, z diskuze kolegů ve škole, kontroly koordinátora (ředitelem školy hospitace), osobních pohovorů s žáky či návštěvy didaktika ve výuce.
Interaktivní tabule a práce s ní dala žákům i pedagogům spoustu nových dovedností, znalostí
při zapojení všech klíčových kompetencí.
Výstupy u žáků:
- žáci získali nové vědomosti při ovládání multimediální techniky;
- žáci získali nové dovednosti veřejně vystupovat a obhajovat své rozhodnutí;
- žáci získali nové dovednosti verbálně a neverbálně komunikovat prostřednictvím
interaktivní tabule;
- žáci prohloubili schopnosti samostatné a týmové práce;
- žáci prohloubili motivaci nejenom ke kompetenci k učení;
- žáci svoji aktivní činností zlepšili klima třídy.
Výstupy u učitele:
- učitel získal nové dovednosti při ovládání multimediální techniky;
- učitel získal větší respekt a autoritu;
- učitel prohloubil dovednost veřejně vystupovat a prezentovat se;
- učitel získal novou odbornost a kompetence;
- učitel získal inspiraci, motivaci a podklady pro další řešení své výuky;
84

-

učitel má možnost zlepšení výuky a přípravy na ni;
pro ostatní učitele vhodné využití databáze IVH i při suplování.

2) Možnosti hodnocení žáků
Při hodnocení a posuzování výsledků a studijní činnosti v IVH uplatňuji základní možnosti
klasifikace, tedy ústní a písemnou formou.Tato hodnocení doplňuji klasifikací úspěšnosti žáka
při interaktivních cvičeních u tabule. Další způsob, jak hodnotím žáky, je hlasovací zařízení
Activote, které na základě testovacích otázek objektivně vyhodnotí úspěšnost zodpovězených
otázek. Hodnocení pomocí Activote zatím není tak rozšířené, ale předpokládám, že po
hlubším seznámení kolegů s možnostmi softwaru interaktivní tabule bude testové zařízení
více využito. Můj způsob hodnocení nemusí být shodný s kolegy v jiných předmětech.
3) Resumé - shrnutí
Realizace interaktivní výuky rozhodně přispěla ke zvýšení kvality, efektivity výuky ve
všech předmětech, ale i ke zvýšení odbornosti pedagogů. IVH v plné míře přispívají k rozvoji
kompetencí a průřezových témat. Interaktivní výuka byla zařazena do ŠVP naší školy.
Během 3 let projektu se navýšil počet uživatelů z řad pedagogů, kteří projevili zájem
o práci s interaktivní tabulí a tím se vytvořilo dobré konkurenční klima mezi pedagogy.
Vznikly další odborné třídy a kmenové třídy pro práci s interaktivní tabulí.
Žáci v dotaznících a diskuzích s pedagogy uvádějí samé klady s využíváním interativní
výuky, což je pro nás informace, že práci děláme dobře. Žáci chápou učivo lépe, vytváří se
dobré pracovní klima, těší se do výuky.
Ostatní pedagogové velice kladně hodnotí nejenom vytvořenou databázi různých autorů,
ale i databázi oficiálně zakoupených interaktivních učebnic pro výuku z různých
nakladatelství.
Do práce s interaktivní tabulí zapojujeme i studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci,
kteří tuto formu vzdělávání vítají a obdivují.
Celkově mohu říci, že interaktivní hodiny zvýšily úroveň výuky v naší škole, což může
být i významným kriteriem pro rodiče budoucích školáků při výběru školy.
Kontaktní adresa:
Mgr. Stanislav Pospíšil, ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18, 779 00, +420 585 225 205,
stanislav.pospisil@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÉ HODINY VE VÝUCE MATEMATIKY
REIMEROVÁ Yvona, ČR
Anotace článku:
V rámci jednotlivých etap projektu IVOŠ jsem se naučila pracovat se základními
i pokročilými nástroji programu AktivStudio3, vytvořila sadu 20 interaktivních výukových
hodin a v letošním školním roce ověřovala tyto hodiny ve výuce. Dotazníkovým šetřením
jsem pak u žáků zjišťovala vhodnost zařazení interaktivních výukových hodin ve výuce.
1) Autoevaluace autora
Obsah všech mých interaktivních výukových hodin jsem zaměřila na předmět matematika
a to z toho důvodu, že tento předmět není mezi mnohými žáky příliš oblíben. Cílem mých
interaktivních hodin bylo matematiku zatraktivnit, motivovat žáky nenásilnou formou k učení.
A skvělým prostředkem, jak tohoto cíle dosáhnout, byla právě interaktivní tabule. V dnešní
přetechnizované společnosti jsou žáci vstřícní ke všemu, co je spojeno s počítačovou
technikou, co se „hýbe“, co mohou sami ovládat, co vyvolává nějaké akce.
Při zařazení interaktivních výukových hodin do výuky se vyučování zefektivnilo, stalo se
zajímavější i pro slabší žáky. Také procvičování probírané látky bylo dynamičtější
a atraktivnější. Ve svých hodinách jsem se snažila využít maximálně prostředky, které
program AktivStudio3 nabízí, např. restrikce, akce (zobrazení objektu, přechod na jinou
stránku, ..), kontejnery. Tím se motivace žáků k učení a rozvíjení jejich dovedností značně
zvýšila. I velmi slabí žáci začali přemýšlet nad řešením dílčích úkolů jen proto, aby mohli
s interaktivní tabulí pracovat. Během výuky se tak každý žák minimálně jednou „objevil“
u interaktivní tabule.
2) Možnosti hodnocení žáků
Z hlediska hodnocení žáků upřednostňuji klasifikaci. Slovní hodnocení využívám při
rozboru práce žáka či skupiny v hodině a při rozboru písemných prací. Hlasovací zařízení
využívám k souhrnnému opakování učiva formou např. AZ kvízu, který má u žáků velký
úspěch. Žáci se snaží dosahovat co nejlepších výsledků, mají okamžitou zpětnou vazbu, jestli
vyřešili daný problém úspěšně, ihned spolu rozebíráme správné řešení.
3) Resume - shrnutí
Zapojení interaktivní výuky do škol hodnotím jako velmi pozitivní, protože vede
ke zatraktivnění daného předmětu, hodiny jsou názornější, dynamičtější, do výuky se aktivně
zapojuje více žáků.
Kontaktní adresa:
Mgr. Yvona Reimerová, Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace, tř.
Spojenců 8, 779 00 Olomouc, +420 585 225 611, reimerova.spojencuol@seznam.cz

86

JAK SE ŽILO S IVOŠEM
ŠTENCLOVÁ Ivana, ČR
Anotace článku:
Článek je zaměřen na zhodnocení procesu tvorby a zavádění interaktivních výukových
metod při výuce některých kapitol matematiky na naší základní škole.
1) Autoevaluace autora
Pro svou tvorbu jsem vytipovala tematické celky Dělitelnost, Hranoly a Matematické
rozcvičky a hry. Mým záměrem bylo zpracovat interaktivní výukový materiál v celém
rozsahu tematického celku. Plánovaný rozsah tvorby 20 hodin tento výběr jistým způsobem
omezil. Rovněž jsem zohlednila požadavek na pilotáž vytvořených hodin, která měla
následovat v dalším školním roce. Chtěla jsem si vyzkoušet tvorbu IVH s aritmetikou
i s geometrií.
Dělitelnost je relativně malý, ale různorodý tematický celek probíraný v 6. ročníku.
Připomíná a prohlubuje už známé pojmy, definuje nové. Obsahuje jak jednoduché výpočty,
tak náročnější slovní úlohy. Vzhledem k této rozmanitosti se mi zdál vhodný pro vyzkoušení
celé škály možností, které nabízí ActivStudio 3 tak, jak jsem se je učila postupně používat.
Hranoly, probírané v sedmém ročníku, se mi z výše uvedených důvodů zdály rovněž
vhodným celkem. Učivo je náročné na představivost a ActivStudio mi podstatně rozšířilo
škálu možností, jak je dětem přiblížit – počínaje demonstrací různých typů hranolů (modelů či
příkladů z praxe) přes zpracování úloh způsobem pro děti atraktivnějším než práce s obrázky
či s drátěnými modely až po rychlejší práci (např. vybarvování podstav) aj.
Poslední část mých IVH tvořily matematické rozcvičky. Průzkumy výsledků vzdělávání
ukazují, že u českých dětí zaostává schopnost rychle řešit zpaměti jednoduché numerické
výpočty. Tuto dovednost je třeba u dětí neustále rozvíjet – i např. prostřednictvím oblíbené
hry na „matematického krále“. Tyto rozcvičky na učitele kladou značné nároky na pozornost,
pohotovost a přesnost. Přichystaný materiál měl usnadnit, zrychlit a rozšířit možnosti
procvičování jednoduchých číselných výpočtů. Některé listy měly napomoci k rozvoji
prostorové představivosti.
Osvěžující byla evaluace IVH jiných autorů. Práce s nimi mi nabídla neotřelé pohledy na
některá témata. Dala se zde čerpat inspirace pro další tvorbu – jak v ohledu nápadů pro výuku,
tak pokud jde takříkajíc o technické zpracování. Výhodou bylo i to, že se daly použít např.
k opakování před čtvrtletní prací, takže žáci nemuseli pracovat s materiálem, který znali
z dřívějších hodin.
K ověření IVH jsem používala nejen autoevaluační dotazníky a dotazníky pro žáky, ale
i diskuze se žáky a s kolegy. Žáci svými bezprostředními názory pomáhali „ladit“ finální
podobu hodin. Pro mě osobně bylo velmi povzbuzující, pokud jsem viděla kladnou odezvu
a snahu dětí dostat se k tabuli, která pro ně představuje úžasně motivující prvek. Snažila jsem
se proto zařazovat do každé hodiny množství drobných interaktivních prvků, aby měl každý
žák možnost alespoň jednou za vyučovací jednotku sám s tabulí aktivně pracovat, provést sám
nějakou akci. Žáci si při práci s tabulí rovněž rozvíjeli informační a počítačovou gramotnost,
která je pro dnešní život nezbytností.
Při ověřování IVH jsem dospěla k několika závěrům, které jsem se snažila dodržovat:
Ve vztahu k pedagogům, kteří nadále budou s „mými“ hodinami pracovat, se snažím
maximálně okomentovat mé hodiny – uživatel musí pochopit, kam hodina směřuje, co je v ní
skryto, jaké možnosti každá obrazovka skrývá.
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Z důvodu udržení pozornosti jsem se snažila vytvořit spíše více obrazovek s menším
rozsahem, aby děti zaujal nový obrázek či nový úkol, prostě nějaká změna. I když by mnoho
věcí šlo „sdružit“ na jednu obrazovku, je to pro žáky nudné.
Zavádění IVH do výuky kladlo i nové požadavky na organizaci vyučovací hodiny. Pro děti
to byla nová zkušenost. V prvních hodinách byly velmi dychtivé, aby si samy práci
vyzkoušely. Později se situace, jistě i pod vlivem toho, že každý ve třídě měl během hodiny
možnost se k práci s tabulí dostat, uklidnila a hodiny dostaly svůj řád.
2) Možnosti hodnocení žáků
Interaktivní tabule a práce s ní skýtá velký potenciál pro sebehodnocení žáků. Ti se
o správnosti odpovědí mohou snadno přesvědčit jednoduchými, ale přitom efektními
kontrolami typu kontejner, práce s pozadím, gumování apod. Jsou tak vedeni s soustavné
sebekontrole.
Inovativním prvkem je využití hlasovacího zařízení, které prozatím používám k pozitivní
motivaci v anonymním režimu. Při dosažení dobrých výsledků se může žák přihlásit
a jednoduše prokázat, že výsledky jsou jeho, v opačném případě se nevystavuje možnosti
nepříjemného vystoupení před třídou.
3) Resume - shrnutí
Realizace interaktivní výuky na naší škole byla velkou výzvou. Proto jsem velmi ráda
přijala nabídku účasti na projektu IVOŠ. Ten představoval nejen vítanou možnost vybavit
školu novou technikou, ale rovněž proškolení dvou pedagogických pracovníků ve tvorbě
vlastních IVH.
Pokud by se projekt zaměřil jen na materiální vybavení, skončil by na některých školách
pravděpodobně jen instalací „té nové tabule“. Takto jsme byli od počátku vybaveni znalostmi
a dovednostmi nezbytnými pro vlastní tvorbu. Z psychologického hlediska bylo výborné, že
metodik nezůstal na svoji práci sám. Vzájemnými konzultacemi spojenými s výměnou
zkušeností jsme mohli vyřešit různé problémy i překlenout dobu případné nejistoty spojené
s otázkou jak dál.
Kurz nám ukázal možnosti a strategie tvorby vlastních výukových materiálů a připravil nás
do té míry, že jsme mohli být nápomocni našim kolegům při jejich prvních výpravách do
světa interaktivní výuky. Dnes už ale můžeme směle říci, že kdo měl zájem práci s tabulí
vyzkoušet, přišel jí na chuť a zůstal u toho. Limitem je dnes už spíš omezená kapacita učebny
než to, že by někdo nechtěl novou formu výuky zkusit. I kolegové si zvykli přijít si pro radu,
pokud sami narazili na nějaký technický problém při využívání IVH. Celý projekt měl tedy
nejen přínos materiální, ale přispěl i ke zlepšení vztahů mezi učiteli navzájem.
Hlasovací zařízení představuje silný nástroj zpětné vazby; o jeho výhodách jsem se již
zmínila výše. Snažím se tak rozvíjet důvěru žáka ve vlastní schopnosti. Práce s hlasovacím
zařízením byla velkou výzvou a přes počáteční dílčí potíže se stala nedílnou součástí výuky
oblíbenou žáky i mnou.
Hodiny vedené s využitím interaktivních výukových materiálů jsou pro žáky bezesporu
podstatně atraktivnější než klasická výuka. Poskytuje možnost přiblížit žákům např. přírodní
jevy, pokusy apod., které by v podmínkách školy byly realizovatelné jen obtížně nebo vůbec
(mám na mysli hlavně hodiny přírodních věd – chemie, fyziky apod.). Je rovněž dokázanou
pravdou, že lépe je jednou vidět, než desetkrát slyšet. Snadněji se získá pozornost žáků, do
výuky se vnáší změna a tím se zvyšuje zájem žáků o probírané učivo.
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Zavádění moderních výukových forem s využitím IVH má velký význam i pro prestiž
školy. Rodiče samozřejmě hodnotí, zda je škola dostatečně materiálně vybavená a zda je
technika využívána ku prospěchu jejich dětí. Povědomí o „jiné tabuli“ proniklo i mezi ně
a rodiče se oprávněně ptají, zda i jejich dítě má možnost vyzkoušet tuto novinku. Jejich
používání je i projevem zájmu učitele o výuku a dokladem jeho snahy trvale pracovat na svém
odborném růstu. Děti se pak rády pochlubí, že i ony mají tuto techniku k dispozici
a pracují s ní, a tak se podporuje jejich hrdost na školu, na které studují.
Kontaktní adresa:
Mgr. Ivana Štenclová, Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Holice, Náves Svobody 41,
779 00, +420 585 313 636, zsholice@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ČESKÉM JAZYCE A OBČANSKÉ
VÝCHOVĚ
TAUWINKLOVÁ Gabriela, ČR
Anotace článku:
V tomto článku se pokusím zachytit změny, ke kterým došlo ve výuce českého jazyka
a občanské výchovy od okamžiku, kdy se naše škola zapojila do projektu IVOŠ.
1) Autoevaluace autora
Své jednotlivé IVH jsem připravila pro oba předměty, které vyučuji. Snažila jsem se, aby
všechny zpracovávané tematické celky byly pro děti zajímavé a současně přínosné, a to
směrem k rozvoji kompetencí, dovedností a návyků. Během přípravy jednotlivých
vyučovacích hodin jsem zjistila, že z hlediska mé aprobace bude výhodnější připravovat si
IVH do občanské výchovy, která mi umožňuje zapojit více prostředků Activstudia.
Z nabídky IVH hodin vytvořených jinými autory jsem si vybírala hodiny nejen podle
obsahu, ale také podle stylu, jímž byly jednotlivé hodiny zpracovány. U některých autorů mi
prostě více vyhovoval jejich styl práce než u jiných. S jejich hodinami jsem byla velmi
spokojena a hodnotím je kladně. Pouze u některých autorů jsem si k hodinám doplnila vlastní
poznámky, jak s hodinou pracovat.
Z hlediska rozvoje klíčových kompetencí se mi užívání interaktivní tabule jeví jako
přínos. Pro děti jsou tyto hodiny určitě zajímavější než hodiny klasické, ale ani tyto „staré“
přístupy nezavrhuji. Všimla jsem si totiž, že po určité době i interaktivní tabule ztrácí punc
novosti.
Při své autoevaluaci jsem využívala autoevaluační dotazníky a anonymní dotazníky žáků.
Z jejich pohledu jsem zjistila, že práce s interaktivní tabulí jim nečiní problémy. Jsou totiž
zvyklí na práci s moderními technologiemi, které je obklopují. Pokud se mezi nimi vyskytl
někdo s problémy, zvládl je velmi rychle.
Za sebe mohu říci, že zapojení do tohoto projektu mi umožnilo rozšířit mé dovednosti při
ovládání multimediální techniky. Také se mi zkrátil čas na přípravu jednotlivých hodin,
pomohly mi totiž mnohé hodiny připravené mými kolegy. Ocenila jsem také to, že v době mé
nepřítomnosti ve škole mohlo být odborně odučeno učivo např. občanské výchovy, protože
jsem je mohla v podobě IVH předat zastupujícímu vyučujícímu.
2) Možnosti hodnocení žáků
Vzhledem k ŠVP naší školy hodnotím klasifikací, pouze u integrovaných žáků využívám
v českém jazyce slovního hodnocení, a to u jednotlivých písemných prací. IVH, které
obsahovaly hlasovací zařízení, jsem využívala jako hodiny opakovacích před písemným
zkoušením. Žáci si na grafech mohli ověřit, jaké jsou jejich znalosti a co je nutné se doučit.
3) Resumé - shrnutí
Zapojení naší školy do projektu IVOŠ vidím jako přínos. S pomocí interaktivní tabule
došlo ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky v mnoha předmětech (nejedná se pouze o předměty
zapojené do projektu). Mnozí kolegové se naučili s tabulí velmi dobře pracovat. Ocenila jsem
také možnost spolupracovat s jinými partnerskými školami. Domnívám se, že portál projektu
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IVOŠ bude v následující době velmi dobře sloužit nejen autorům jednotlivých hodin, ale
především dalším pedagogům, kteří se snaží o zkvalitnění své práce. Využívání moderních
vyučovacích prostředků je v dnešní době, v níž jednotlivé školy „bojují“ o své žáky,
neocenitelnou výhodou. Proto se domnívám, že naše škola získala něco navíc, něco, co jiným
školám zatím chybí.
Kontaktní adresa:
Mgr. Gabriela Tauwinklová, Základní škola Přerov, U Tenisu 4, 750 02, +420 581 701 613.
g.tauwinklova@seznam.cz
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VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ VÝUKY V ANGLICKÉM JAZYCE
TRUNEČKOVÁ Lucie, ČR
Anotace článku:
Využití interaktivní formy výuky v hodinách anglického jazyka je určitě velmi přínosné
jak pro vyučující tak i pro žáky samotné. Učiteli přináší interaktivní výuka nepřeberné
množství možností, kterými může výuku obohatit, učinit ji pro žáky zajímavější, nabídnout
žákům pestrý výběr forem práce, témat, informačních zdrojů atd. Žáci si pak zcela nenásilnou
formou osvojují aktivní přístup k probírané látce, což zvyšuje jejich samostatnost při
získávání poznatků.
1) Autoevaluace autora
IVH, které jsem vytvořila, obsahují konverzační témata typická pro anglický jazyk (zvyky,
tradice, svátky a reálie anglicky mluvících zemí). Při tvorbě těchto IVH jsem se soustředila
především na rozvoj komunikačních schopností žáků a také na zprostředkování důležitých
informací o anglicky mluvících zemí. Snažila jsem se využít co nejpestřejší škály forem
výuky tak, aby práce s IVH byla pro žáky atraktivní, přiblížila je reálnému životu a pomohla
jim k osvojování klíčových kompetencí vedoucích k naplňování očekávaných výstupů.
Teprve při pilotním ověřování IVH se ukázalo, že kromě atraktivnosti a zábavnosti, přináší
interaktivní výuka žákům také možnost uplatnit svůj přirozený způsob získávání vědomostí.
Interaktivní forma výuky oslovuje všechny typy žáků, ať už se jedná o typ vizuální, auditivní
či kinestetický. Variabilita, kreativita a jistá volnost při práci s IVH dává žákům příležitost,
aby rozvíjeli svůj potenciál k učení a získávání nových poznatků. Je i velkou výhodou pro
žáky s poruchami učení. Názornost a přiblížení se reálným situacím je neocenitelnou
pomůckou při překonávání potíží dyslektických žáků. Musím tedy ocenit, že při práci s IVH
se daří do výuky aktivně zapojit široké spektrum žáků, což rozhodně zvyšuje dynamiku
a efektivnost vyučovacích hodin.
Tento poznatek se mi potvrdil i při práci s IVH jiných autorů. Také IVH zaměřené na
gramatickou stránku jazyka bohatě využívají možností inovativního vyučování a to je velkým
přínosem v procesu vzdělávání.
Kladné ohlasy žáků získané prostřednictvím anonymních dotazníků a autoevalučních anket
(umístěných v závěru všech mých IVH) jen dokazují, že interaktivní výuka je pro žáky
přinejmenším zajímavý způsob vzdělávání, jenž jim poskytuje pocit úspěšnosti při řešení
problémových úkolů.
Následující výstupy shrnují využití interaktivní výuky ve vzdělávacím procesu: žáci získali
nové dovednosti při ovládání multimediální techniky, které jim usnadní učení a přechod na
vyšší stupeň vzdělávání; žáci získali nové dovednosti veřejně vystupovat a obhajovat svá
rozhodnutí; žáci získali nové dovednosti verbálně a neverbálně komunikovat s využitím
technického vybavení; žáci prohloubili motivaci a kompetence k učení; žáci prohloubili
schopnosti samostatné a týmové práce; zlepšení klimatu třídy; učitel získal nové dovednosti
při ovládání multimediální techniky; učitel upevnil a prohloubil návyky efektivně
komunikovat a vyučovat s využitím nového technického vybavení; učitel získal novou
odbornost a kompetence, rozšířil vlastní repertoár dovedností a návyků; výrazně se mu
zlepšují a zjednodušují podmínky pro přípravu výuky v dalších letech; učitel získal inspiraci,
motivaci a podklady pro další inovativní řešení své výuky; elektronická databáze
interaktivních výukových modulů usnadňuje přípravu (možnosti využití v suplování, rozšíření
na druhou/další aprobaci učitele, apod.).
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2) Možnosti hodnocení žáků
Při výuce anglického jazyka využívám při hodnocení žáků hned několik typů hodnocení.
Z toho jsem také vycházela při tvorbě a úpravách svých IVH.
Jako jedno z nejatraktivnějších se ukázalo hodnocení na základě využití hlasovacího
zařízení. Okamžité vyhodnocení jednotlivých odpovědí i následné celkové hodnocení testů ať
už formou procentuální úspěšnosti jednotlivce či celé třídy, je pro žáky velmi motivující.
Navíc jim poskytuje bezprostřední zpětnou vazbu. Pro mě jsou výsledky žáků dosažené
v testech s využitím hlasovacího zařízení jednak zdrojem informací pro průběžné hodnocení
žáků (forma klasifikace i slovního hodnocení) a také ověřením dosažených znalostí
z jednotlivých IVH.
Další možnost pro hodnocení žáků poskytují jednotlivé doplňovačky, křížovky, A-Z kvízy
obsažené v IVH. Při plnění těchto úkolů hodnotím osvojení vědomostí a to především slovní
a neformální formou. Tyto typy „testů“ jsou také vhodnou příležitostí pro využití vzájemného
hodnocení žáků.
Každá IVH, kterou jsem vytvořila obsahuje autoevaluační anketu, jenž dává žákům
prostor pro sebehodnocení (úspěšnost, pocity při plnění jednotlivých úkolů IVH). Současně
mi tak žáci poskytují cennou zpětnou vazbu nesoucí informace o úrovni a atraktivnosti IVH.
Na základě informací, které žákům poskytují jednotlivá IVH, se nabízí možnost tvorby
projektu, což je další příležitost k hodnocení žáků.
Při stanovení kritérií hodnocení jednak vycházím z faktických poznatků, které si žáci
v průběhu plnění úkolů IVH osvojili (což mohou uplatnit při tvorbě projektů na dané téma).
Především ale kladu důraz na zdokonalování plynulosti mluveného projevu a upevňování
komunikativních schopností důležitých pro konverzaci v cizím jazyce (prezentace projektů
aj.).
3) Resumé – shrnutí
Díky možnosti využití IVH se výukové hodiny stávají pro žáky naší školy
atraktivnější, což zvyšuje jejich zájem o vzdělávání. Nárůst zájmu žáků, tak zkvalitňuje
vyučovací proces.
Možnost využití poznatků a zpětné vazby z tvorby a pilotního ověřování IVH ve výuce
pro ŠVP ZV naší školy je především v zakomponování průřezových témat do jednotlivých
předmětů. Dále pak v posilňování strategií získávání klíčových kompetencí vedoucích
k úspěšnému naplňování očekávaných výstupů pro jednotlivá období.
Pro další pedagogy využívající informací z portálu projektu IVOŠ může být jistě
přínosem, že zde naleznou cenné poznatky, které jim mohou pomoci při tvorbě vlastních IVH.
Projekt IVOŠ, interaktivní způsob výuky a vytvořené IVH pomáhají zvýšit „přidanou
hodnotu“ naší školy a její jedinečnost v konkurenčním prostředí, protože motivuje zájem žáků
o výuku a tím narůstá dynamika vyučovacích hodin.
Výhoda realizace projektu IVOŠ, uplatnění IVH a zakomponování interaktivní tabule ve
výuce na naší škole spočívá v posilnění strategií pro tvorbu modernějšího a progresivnějšího
prostředí, jenž zvyšuje úspěšnost v boji o žáka.
Kontaktní adresa:
Lucie Trunečková, ZŠ Brodek u Přerova, Majetínská 275, Brodek u Přerova 751 03
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA A AUTOEVALUACE V ČESKÉM JAZYCE
VACKOVÁ Kateřina, ČR
Anotace článku:
Interaktivní forma výuky se v současnosti stává čím dál víc rozšířenější formou výuky na
českých školách a nahrazuje stereotypní a desítky let zažité formy výuky. Není snadné změnit
dlouhodobě praktikované postupy ve vzdělávání, a to zejména pro starší pedagogy, kteří
mnohdy nemají chuť a sílu učit se něčemu novému. Na naší škole probíhá interaktivní výuka
především v předmětech matematika, český jazyk a zeměpis, ale postupně proniká i do
dalších předmětů (anglický jazyk atd.). Uvědomme si ale, že čeho je příliš, toho moc škodí.
Ani tato forma práce by se neměla přeceňovat, ale měla by se užívat s mírou. Nechceme
přece, aby nám práce s tabulí zevšedněla.
1) Autoevaluace autora
Prvotním cílem při tvorbě IVH a následné autoevaluaci bylo zvýšení motivace k učení,
zatraktivnění výuky a zefektivnění vzdělávacího procesu. Převážná většina IVH se týkala
učiva mluvnice a byla strukturována tak, aby obsahovala vysvětlení učiva, následovalo
procvičování formou různých cvičení a nakonec bylo zařazeno testování pomocí hlasovacího
zařízení. Autoevaluace probíhala v hodinách českého jazyka převážně v osmém ročníku ZŠ,
zbylé IVH byly ověřovány v ročníku šestém a sedmém. Pomocí interaktivní tabule a aplikací
IVH jsem chtěla dosáhnout zvýšení aktivity žáků ve výuce, přiblížit jim učivo pomocí audio
a video nahrávek, případně rozšířit o informace z webových odkazů. Usilovala jsem o to, aby
IVH byly co nejvíce názorné a žáci danou problematiku co nejlépe pochopili.
IVH byly ověřovány u žáků na 2. stupni. Pozitivně reagovali na užívání interaktivní tabule
při vyučování a velmi brzy se s ní naučili pracovat. Mladší žáci na tabuli pracovali s velkým
zájmem, do řešení problémů se hrnuli všichni, i ti slabší, dokonce se předháněli, kdo bude na
tabuli pracovat. U starších žáků tabule také vzbudila zájem, ale vyžadovalo to náročnější
přípravu IVH. Při autoevaluaci byly mnohé IVH aktualizovány, protože se získáním nových
dovedností již nesplňovaly mé představy.
Kromě vlastních IVH byly evaluovány i hodiny jiných metodiků. Všechny hodiny byly pro
mě něčím přínosné, dodaly mi novou inspiraci pro tvorbu dalších výukových hodin a zároveň
mě upozornily na nedostatky ve vlastních hodinách (např. chybějící správné odpovědi nebo
popisy funkcí apod.). Struktura hodin mi však většinou nevyhovovala, proto jsem si hodiny
upravovala tak, aby odpovídaly mým požadavkům, nebo jsem ve výuce použila jen některé
jejich stránky.
Při tvorbě IVH a autoevaluaci jsem se zaměřila na utváření a rozvíjení těchto klíčových
kompetencí:
kompetence k učení
- žák pro efektivní učení využívá vhodné způsoby a metody
- žák projevuje ochotu k dalšímu vzdělávání
- žák dokáže posoudit vlastní pokrok
kompetence k řešení problému
- učitel vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
- k řešení problémů žák využívá vlastního úsudku a zkušeností
kompetence komunikativní
- učitel vede žáky k vyjadřování vlastních názorů
- žák se dokáže výstižně a kultivovaně vyjadřovat
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kompetence pracovní
- žák dokáže ovládat moderní technické výukové prostředky
- žák se při práci ve skupině učí spolupráci, vzájemné pomoci
kompetence občanské
- učitel vede žáky, aby respektovali názory druhých lidí
kompetence sociální a personální
- učitel vede žáky k vytváření a respektování pravidel
Při autoevaluaci se využívaly autoevaluační dotazníky metodika a anonymní dotazníky
žáků. Přínosné se staly diskuse s kolegyněmi na škole, které některé IVH odučily a následně
mi sdělovaly své postřehy a názory. Diskuse s kolegou metodikem byly téměř na denním
pořádku. Taktéž informativní návštěvy didaktika ve výuce a následné konzultace o aktuálních
problémech se ukázaly jako velmi cenné.
Výstupy z autoevaluace u žáků, např.:
- žáci získali nové dovednosti při ovládání multimediální techniky
- vhodným užitím tabule se prohlubuje jejich motivace k učení a řešení problémů
- žáci získávají poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet)
- žáci při práci získávají okamžitou zpětnou vazbu
Výstupy z autoevaluace u učitele, např.:
- učitel získal novou odbornost a rozšířil své profesní dovednosti.
- příprava výuky se v dalších letech pro učitele výrazně zjednodušuje a zefektivňuje
- učitel má lepší podmínky uplatnit se na trhu práce
2) Možnosti hodnocení žáků
Při hodnocení žáků jsem využívala testy s použitím hlasovacího zařízení. Je to výborný
způsob ověřování vědomostí či dovedností a okamžitá zpětná vazba pro žáky i vyučujícího.
Po odhlasování a vyhodnocení správné odpovědi žáci ihned reagují a při špatných výsledcích
se pídí po správném odůvodnění. Nevýhodou tohoto způsobu hodnocení je však nedostatečný
počet hlasovacích zařízení ve třídě a také fakt, že někteří žáci při testování své odpovědi
pouze tipují.
3) Resumé - shrnutí
Zapojení naší školy do projektu IVOŠ rozhodně zvyšuje její prestiž. Při rozhodování
rodičů, na jakou školu umístí své dítě, hraje pro a proti mnoho kritérií. A vybavení školy
moderní didaktickou technikou je jedno z nich.
Kontaktní adresa:
Mgr. Kateřina Vacková, Základní škola Libina, Libina 548, 788 05, +420 736 213 147,
vackovakacenka@seznam.cz
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INTERAKTIVNÍ TABULE – NOVÝ STYL VÝUKY
VAŇKOVÁ Vlasta, ČR
Anotace článku:
S využíváním interaktivní tabule ve výuce se nutně mění i styl výuky. Práce s ní vyžaduje
aktivní spoluúčast žáků při plnění zadaných úkolů. Žáci se pro učitele stávají partnery, které
spojuje úsilí o dosažení společného cíle. Interaktivní tabule vede žáky k aktivitě
a samostatnému myšlení. Hodiny s tabulí jsou nejen živější, ale také efektivnější, učivo je pro
žáky zajímavější, více je motivuje a vytváří tak pozitivní přístup žáků k učivu. Tato forma
výuky se mi osvědčila a také pro žáky je atraktivní.
1) Autoevaluace autora
Při tvorbě a pilotním ověřováním svých IVH jsem považovala za nejdůležitější inovovat
vyučování, zatraktivnit výuku, rozšířit možnosti uchopení látky, fixovat vědomosti žáků
a rozvíjet jejich kompetence.
Aplikací IVH do svého předmětu český jazyk a literatura jsem chtěla začlenit do výuky
digitální výukové materiály, chtěla jsem prezentovat žákům učební látku novým způsobem,
zvýraznit jim vazby a souvislosti. Zpřístupnit jim rozsáhlé zdroje výukových materiálů
(textů, obrázků, video i zvukové klipy), které právě díky tabuli mohou vidět v souvislostech
a vzájemných vazbách. Interaktivní tabule vnesla do hodiny dynamiku, pohyb a interakci.
Velkou výhodu IVH vidím v tom, že už jednou hotové materiály mohu dále doplňovat
a s různými obměnami používat opakovaně, což mi usnadní přípravu do budoucna. Stejně tak
je pro mě důležité a poučné sledovat práci svých kolegů prostřednictvím jejich IVH, které
vytvořili. Pět z nich jsem i odučila v jejich původním znění. Podle mě se však sešity musí
vždycky upravit pro daný kolektiv, protože, co je pro jednu třídu přiměřené, je pro druhou
příliš náročné a pro třetí příliš lehké. Co se stihne v jedné třídě za jednu hodinu, to se v druhé
nezvládne nebo naopak by toho žáci zvládli mnohem víc apod. To už je ale na učiteli a jeho
znalosti možností svých žáků. Také jsem si uvědomila, jak je důležité vybrat správné pozadí
a velikost a barvu písma, neboť, to, co na počítači vypadá pěkně, nemusí být čitelné a dobře
viditelné na tabuli.
Hlavně jsou však pro mě cizí hodiny zdrojem nápadů a jsou velmi poučné, neboť někdy se
ukáže, že to jde udělat jinak a lépe.
Při autoevaluaci jsem používala autoevaluační dotazníky metodika, anonymní dotazníky
žáků, individuální konzultace a informativní návštěvy didaktiků ve výuce. Dále jsme kolegy
na škole o své práci diskutovali, spolupracovali jsme s koordinátory projektu a velmi přínosné
pro mě bylo vzdělávání v úvodní KA projektu. Teprve to mi ukázalo, co všechno tabule
dovede. Pro hodnocení žáků a ověřování dosažené úrovně znalostí jsem využívala
hlasovacího zařízení, písemné testy, křížovky, „A-Z kvízy“, doplňovačky, restrikce, třídění do
boxů, doplňování slov, atd.
Na základě vlastních autoevaluačních dotazníků mohu konstatovat, že výuka s IVH je na
rozdíl od frontálního vyučování modernější, efektivnější, kreativnější, zábavnější a bližší
každodenní realitě společenského života.
Žáci získali nové dovednosti při ovládání multimediální techniky, které jim usnadní učení
a přechod na vyšší stupeň vzdělávání. Prohloubili motivaci a kompetence k učení a to nejen
k samostatné, ale i k týmové práci. Zlepšilo se klima třídy. A mohly se využít v podstatě
všechny klíčové kompetence dle ŠVP ZV.
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Já jsem získala nové dovednosti při ovládání multimediální techniky a tím i schopnost
nově a atraktivně vyučovat. Prohloubila jsem si dovednosti veřejně vystupovat a prezentovat
výsledky své práce. Získala jsem novou odbornost a kompetence, rozšířila jsem si vlastní
repertoár dovedností a návyků. Výrazně se mi tak zlepšily a zjednodušily podmínky pro
přípravu výuky v dalších letech, neboť mám portfolio IVH připraveno k výuce v dalším
období. Získala jsem inspiraci, motivaci a podklady pro další inovativní řešení své výuky.
V budoucnu mi velmi usnadní práci elektronická databáze interaktivních výukových modulů.
Už dnes ji využívám nejen ve svých hodinách, ale i při suplování.
2) Možnosti hodnocení žáků
Při hodnocení žáků jsem využila vzájemné hodnocení, hodnocení slovní i známkou.
Osvědčilo se mi hodnocení pomocí hlasovacího zařízení. Všichni hned vidí, jak si ve třídě
stojí, jak otázku zvládli ostatní. Okamžitě mají zpětnou vazbu a správnou odpověď. Žáci tuto
formu preferovali a pomáhala jim upevnit a pochopit učivo. Mně se tím hodnocení třídy
zjednodušilo a urychlilo.
3) Resumé – shrnutí
Interaktivní tabule na naší škole je plně využívána, do interaktivní výuky se zapojují
i někteří další kolegové. Hodiny se tak jistě zkvalitnily a získaly na atraktivitě. Veškeré
poznatky, které jsme získaly během projektu jsou výborně využitelné v ŠVP. V práci mi
pomáhá také portál IVOŠ, který nabízí spoustu materiálu a informací, jež je možné využít ve
výuce. Tabule podporuje aktivní přístup žáka k probírané látce ve vyučovací hodině a je
skvělou pomůckou při práci se žáky se speciálními potřebami, či různými výukovými styly.
Díky tabuli získala naše škola nástroj, který usnadňuje a zjednodušuje práci při přípravě i při
samotném vyučování. Umožnila učitelům využívat moderní postupy ve výuce a přenést tak
centrum výuky z učitele na žáka. V poslední době si rodiče více ověřují vybavení školy. To že
se ve škole využívají interaktivní pomůcky, může být pro rodiče jedním ze silných
motivátorů při výběru školy.
Kontaktní adresa:
Mgr. Vlasta Vaňková, ZŠ Litovel, ul. Jungmannova č. 655, 78401 Litovel, +420 732 740 023,
vlastavankova@seznam.cz
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VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ VÝUKY V MATEMATICE, ZAVEDENÍ
PŘEDMĚTU INTERAKTIVNÍ VÝCHOVA
VRÁBLÍK Milan, ČR
Anotace článku:
Vzdělávací proces s využitím interaktivních prvků výuky je velmi zdařilým a inovačním
způsobem vzdělání nejen pro žáky, ale je také obohacující pro samotného vyučujícího.
Možnosti propojení s prostředím internetu nabízí nepřeberné množství informací
a interaktivní způsob edukace je pro žáky velmi atraktivní.
1) Autoevaluace autora
Při zavádění interaktivní výuky se na naší škole objevily zprvu obavy, zda budeme tuto
novou technologii ve vzdělávání zvládat, zda bude pro žáky přínosem a zda to zvýší efektivitu
našich výsledků. Po malých krůčcích a po prvotních nejistotách jsme se postupně
zdokonalovali a v této chvíli nám již práce s interaktivní tabulí nečiní problémy.
Zvláštní pozici zaujímá interaktivní výuka v předmětu matematika, kde je možnost
zaujmout a motivovat žáky těžší než v jiných předmětech. Proto jsem při tvorbě IVH veškerý
důraz kladl na motivaci a zaujetí žáků. Každá IVH má tak za úkol žáky upoutat nejen po
grafické a vizuální stránce, ale taktéž obsahové a výukové. Ne vždy se to podařilo, ale při
pilotním ověřování připravených IVH se ukázalo, že pozornost žáků je nadmíru větší
a aktivita se během vyučování velmi zvýšila.
Jednotlivé IVH do předmětu matematika měli podobnou obsahovou kostru: úvodní strana,
obsah IVH, vlastní IVH, testování, ústní nebo písemná evaluace žáka i učitele. Při pilotním
ověřování jsem se zaměřil na funkčnost interaktivních prvků, obsahovou správnost a na
vlastní postřehy žáků. Po vyzkoušení IVH jsem jednotlivé hodiny opravil a uložil na webové
stránky projektu IVOŠ. Z mnohých chyb jsem se poučil, neboť při vlastní tvorbě jsou některé
detaily nepředvídatelné.
Z průzkumu autoevaluačních dotazníků a také z vlastního pozorování vyplývají následující
výstupy u žáků: žáci získali nové dovednosti při ovládání multimediální techniky, které jim
usnadní učení a přechod na vyšší stupeň vzdělávání (např. na technicky založených školách je
práce s interaktivní tabulí téměř povinností), žáci získali nové dovednosti veřejně vystupovat
a obhajovat svá rozhodnutí (upevňování osobnosti a zkvalitnění projevu), žáci prohloubili
motivaci a kompetence k učení (větší náklonnost k předmětu matematika), zlepšení klimatu
třídy (žáci se v modernizované učebně cítí lépe).
Podobně jsem zaznamenal i výstupy u učitele: učitel získal nové dovednosti při ovládání
multimediální techniky (naučil jsem se používat nové vyučovací prvky a oblíbil si interaktivní
akce), učitel získal větší respekt a autoritu u žáků schopností nově a atraktivně vyučovat
(zvýšená oblíbenost díky pestřejšímu stylu výuky), učitel upevnil a prohloubil návyky
efektivně komunikovat a vyučovat s využitím nového technického vybavení (modernizace
výuky), elektronická databáze interaktivních výukových modulů usnadňuje přípravu
(jednoduchá dostupnost a přenosnost IVH).
Měl jsem také možnost vyzkoušet několik IVH mých kolegů a s radostí i nadále budu
využívat rozrůstající se fond IVH.
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2) Možnosti hodnocení žáků
V předmětu matematika hodnotíme žáky několika způsoby:
Klasifikaci známkami používám u předepsaných úloh, kde si žáci úkol opíší a vypracují ho
písemně. Známku pak získají podle bodové škály. Tento způsob klasifikace není příliš
populární.
Slovní hodnocení používám průběžně během prezentace IVH a vždy je dobré začínat
sebeevaluací samotného žáka. Velmi často používám slovní hodnocení také na konci IVH. Je
to výborný prostředek, jak shrnout celou IVH a dobrý doplněk k pochválení.
Vzájemné hodnocení žáků používám méně často, tuto možnost hodnocení používám spíše
ve vyšších ročnících.
Nejvíce oblíbené jsou pro žáky testy s využitím hlasovacího zařízení. Tento způsob
hodnocení je také pro žáky velkou motivací k pozornosti, neboť v testu se objevuje učivo
a zkušenosti získané během prezentace dotyčné IVH. Navíc zobrazené tabulky a grafy
v průběhu testování jsou přidanou hodnotou do předmětu matematika. Žáci jsou nuceni
tabulky shlížet v rychlosti, což působí na procvičování jejich kognitivních schopností.
3) Resumé – shrnutí
Zapojení interaktivní výuky na naší škole je jednoznačným přínosem ve vyučovacím
procesu, zvyšuje možnosti lepších výstupů z multimediální oblasti. Žáci se zapojuji do tvorby
vlastních projektů a propojují tak své znalosti z oboru informační technologie.
Výukové hodiny jsou žáky sledovány jako atraktivnější a dokážou více poutat jejich
pozornost. Projekt IVOŠ nám tak umožnil posunout se kupředu v konkurenčním prostředím
a zvýšit tak „přidanou hodnotu“ školy.
V dnešní moderní době je práce s interaktivní tabulí pro žáky inovativní a je pro ně
prostředkem ke kvalitnímu vzdělávání.
Kontaktní adresa:
Mgr. Milan Vráblík, ZŠ Brodek u Přerova, Majetínská 275, Brodek u Přerova 751 03
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ZHODNOCENÍ INTERAKTIVNÍ VÝUKY
VYSLOUŽILOVÁ Dagmar, ČR
Anotace článku:
Interaktivní forma výuky je moderní metoda, která pomáhá žákům i učitelům zkvalitnit
a obohatit vyučovací proces. Její přednosti jsem ocenila při výuce anglického jazyka.
Zavedení interaktivní tabule do třídy nabízí zábavnější formu výuky, což zvyšuje motivaci
k učení.
1) Autoevaluace autora
Autoevaluace je dána postupným získáváním podkladů pro zjištění kvality procesu
interaktivní výuky.
Při tvorbě a pilotním ověřování svých interaktivních výukových hodin jsem považovala za
důležité obohatit tradiční výuku cizího jazyka o nové a atraktivnější způsoby, které žáky
zaujmou a budou přínosem i pro učitele. Snažila jsem se, aby všechny IVH byly pro žáky
zábavné, posílily jejich zájem o cizí jazyk a rozvíjely čtenářskou a informační gramotnost.
Aktivita žáků plnit zadané úkoly splnila má očekávání.
Při výběru pěti IVH jiných autorů, které jsem v anglickém jazyce ověřovala, byl pro mě
rozhodující nejen jejich obsah, ale i jiné aspekty, např. logické členění učiva, názornost,
přehlednost textu, výběr animací, dostatek příkladů na procvičování, barevnost,
zapamatovatelnost poznatků nebo ověření získaných znalostí. Všechny práce tyto aspekty
splňovaly a vyznačovaly se vysokou úrovní interaktivity. Oslovily mě hlavně IVH zaměřené
na procvičování, které předpokládají určitou míru osvojení učiva. V rámci výuky cizího
jazyka jsem ocenila práce doplněné zvukovým materiálem. Upřednostnila jsem samozřejmě
hodiny doplněné o hlasování, neboť ty jsou pro žáky nejatraktivnější.
Interaktivní forma výuky přispívá k utváření a rozvoji klíčových kompetencí
a k naplňování očekávaných výstupů, které si mají žáci osvojit. Dle způsobu zpracování
interaktivní hodiny umožňují všechny formy výuky – frontální, individuální nebo skupinové.
Skupiny jsou vytvořeny podle různých kritérií. Může to být např. tempo žáků nebo obtížnost
úkolů. Celá skupina pracuje společně, učí se tak především komunikaci a toleranci.
Mezi hlavní nástroje používané při autoevaluaci jsem zařadila rozhovory a diskuse se
žáky, hodnocení dílčích výsledků při samostatné práci žáka, autoevaluační dotazníky
metodika, dotazníky pro žáky a jejich rodiče, hlasovací zařízení. Všechny tyto aktivity byly
zařazeny do procesu výuky průběžně. Přínosem byly konzultace s didaktikem projektu IVOŠ,
který naši školu v rámci informativních návštěv dvakrát navštívil.
Na základě získaných podkladů mohu konstatovat, že interaktivita je pro vyučovací proces
určitě přínosem. Nabízí žákům zábavnější způsob výuky i netradiční formy ověřování
znalostí, např. v podobě pexesa, různých kvízů, křížovek nebo her, což se při výuce cizího
jazyka uplatní hlavně v oblasti prověřování slovní zásoby. Žáci během práce s tabulí projevují
o výuku větší zájem, více se hlásí, chtějí se u tabule co nejčastěji střídat, a tak se aktivně
podílejí na vytváření hodiny. Osvojení ovládacích prvků na interaktivní tabuli zvládají děti
bez problémů a v krátkém časovém období.
Díky projektu IVOŠ jsem získala nové odborné znalosti v oblasti práce s interaktivními
médii a naučila se tvořit jednotlivé výukové hodiny. Otevřely se mi nové možnosti ve
způsobu práce při přípravě na vyučování. Vytvářím si svou databázi výukových hodin, které
mohu průběžně efektivně modifikovat. Není nutné vytvářet stále nové materiály, stačí jen
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využít stávající šablony a měnit pouze informace. Navíc uchovávání materiálů v elektronické
podobě je úsporný druh archivace.
2) Možnosti hodnocení žáků
Hodnocení žáků je zaměřeno na dosažení očekávaných výstupů a osvojování klíčových
kompetencí. Je to činnost, kterou učitel vykonává průběžně po celý školní rok, nejčastěji
formou pětistupňové klasifikace. Důležitým kritériem je přihlédnutí k individuálním
možnostem jednotlivce. Základem hodnocení je poskytnutí zpětné vazby. K jejímu zajištění je
ideálním pomocníkem hlasovací systém Activ Vote. Jednou z jeho předností jsou výsledky
hlasování. Ze zobrazených informací v podobě různých grafů a tabulek žáci i učitel ihned
zjistí, kdo zodpovídal správně a kdo ne. Žáci si rádi výsledky vzájemně porovnávají.
V průběhu hlasování se rozvíjí zdravá soutěživost. Vzrušeně reagují nejen na správnost svých
odpovědí, ale i na výsledky spolužáků. Nejvíce jsou zvědaví na výsledné procentuální
vyhodnocení testu. Velkou výhodu při hodnocení spatřují v nestrannosti a objektivnosti.
Největší předností systému je rychlé a přesné zjišťování míry osvojených poznatků. V případě
vyšší neúspěšnosti zodpovězených otázek lze díky rychlé zpětné vazbě potřebný jev znovu
ihned vysvětlit. Výsledky testů si může učitel exportovat a vytvořit si kopie pro vlastní
potřebu.
Velmi pozitivní se mi jeví i sebehodnocení žáků. Žák si tak porovná svůj pohled na vlastní
výkony s pohledem učitele a ostatních spolužáků. Učí se uvědomovat si své klady a zápory,
posoudit dosažené znalosti, obhajovat vlastní názor. Sebehodnocení probíhá ústně. Rozšiřuje
evaluační proces a více děti aktivuje.
3) Resumé – shrnutí
Interaktivní výuka je progresivní metoda výuky ve škole. Nabízí zábavnější a méně
stereotypní formu vyučování. Do procesu učení více zapojuje žáky, kteří tak nejsou jen
pasivními posluchači, ale výuku sami spoluvytvářejí.
Zavedení interaktivní tabule do třídy samo o sobě ještě pokrok neznamená. Nejvíce
samozřejmě záleží na osobnosti učitele, jeho přístupu a metodách.
Kontaktní adresa:
Mgr. Dagmar Vysloužilová, Základní škola Náměšť na Hané, Komenského 283, 783 44
Náměšť na Hané, +420 585 952 179, vyslda @zsnamest.cz
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA NA ZŠ A MŠ HANUŠOVICE
ZERZÁŇ Zdeněk, ČR
Anotace článku:
V projektu IVOŠ jsem se seznámil s prací na interaktivní tabuli. Dvacet vytvořených IVH
jsem v průběhu letošního školního roku prakticky vyzkoušel v předmětech anglický jazyk
a zeměpis. Tyto hodiny přinesly zpestření výuky a zvýšily zájem žáků v práci na interaktivní
tabuli.
1) Autoevaluace autora
Při tvorbě vlastních IVH jsem vycházel z daných výukových témat, která jsem se snažil,
především v zeměpise, obohatit o různé zajímavosti daných světadílů. Snahou bylo rozšířit
vědomosti žáků a zvýšit jejich zájem o práci s interaktivní tabulí. IVH jiných autorů, které
jsem zvolil pro výuku anglického jazyka, byly pro mé hodiny velkým přínosem, zejména IVH
London, která vnesla do výuky velmi zajímavé poznatky o hlavním městě Anglie.
Na základě autoevaluačních dotazníků se žákům interaktivně vedená hodina líbí,
zdokonalili se s prací na interaktivní tabuli, naučili se používat některé nové funkce a obecně
je pro ně tato hodina zajímavější a zábavnější.
Při autoevaluaci jsem jako nástroje používal autoevaluační dotazníky metodika, anonymní
dotazníky žáků, informativní návštěvy didaktiků ve výuce, diskusi s kolegy a metodikem na
škole. Jako další autoevaluační nástroje jsem používal, hlasovací zařízení a písemné práce pro
ověření dosažené úrovně znalostí. V neposlední ředě byly pro ověření znalostí použity
křížovky, doplňovačka, skrývačky a kontejnery.
Výstupy z autoevaluace:
u žáků:
- žáci získali nové poznatky při ovládání multimediální techniky,
- žáci rozvíjí dovednosti k učení, samostatné práci, orientaci se, skupinové práci,
- žáci rozšiřují své znalosti prostřednictvím doplňovaček, křížovek, kontejnerů, atd.,
- žáci mají možnost zhlédnout reálné obrázky nebo videa,
- žáci prohlubují motivaci a kompetenci k učení,
- žáci získali nové dovednosti komunikovat s využitím technického vybavení,
u učitele:
- učitel získal nové dovednosti při ovládání multimediální techniky,
- učitel získal novou odbornost a kompetence,
- učitel zvýšil zájem o výuku i u méně pozorných žáků,
- učitel získal nové dovednosti s vlastním vytvářením IVH,
- učitel získal pro výuku jinou, netradiční formu,
- učitel získal inspiraci pro další tvorbu IVH.
2) Možnosti hodnocení žáků
Při hodnocení žáků jsem ve většině případů používal klasifikaci u žáků s SVP
u náročnějších úkolů, slovní hodnocení. Velmi oblíbené je u žáků hlasovací zařízení, které je
také hodnoceno klasifikací dle klasifikačního řádu. Veškerá hodnocení úkolů byla stanovena
předem a žáci s nimi byli seznámeni
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3) Resumé - shrnutí
Při hodnocení žáků jsem ve většině případů používal klasifikaci u žáků s SVP
u náročnějších úkolů, slovní hodnocení. Velmi oblíbené je u žáků hlasovací zařízení, které je
také hodnoceno klasifikací dle klasifikačního řádu. Veškerá hodnocení úkolů byla stanovena
předem a žáci s nimi byli seznámeni
Kontaktní adresa:
Ing. Zdeněk Zerzáň, ZŠ a MŠ Hanušovice, Hlavní 145 Hanušovice 788 33. tel.: 581030200,
e-mail zs.hanusovice@seznam.cz
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