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Do projektu Škola dotykem se zapojila také malotřídní ZŠ v Nemyčevsi 

 

Nemyčeves, 9. října 2014 - Digitální třídu vybavenou nejmodernějšími 

technologiemi, tedy dotykovou obrazovkou a tablety, využívá od začátku nového 

školního roku Základní škola v Nemyčevsi. Je to jediná malotřídní základní škola 

zapojená do projektu Škola dotykem, který získal záštitu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Zkoumat bude vlivy a přínosy dotykových technologií ve 

výuce. Realizátorem projektu Škola dotykem je nezisková organizace EDUkační 

LABoratoř (EDULAB) s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak, které daly 

12 školám v České republice k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních 

obrazovek a další potřebné technologické i softwarové vybavení.   

 

V moderní učebně malotřídní školy se v rámci projektu Škola dotykem učí 20 žáků 

spojené první, druhé a třetí třídy. V průběhu školního roku budou společně s učiteli 

používat aplikace a vytvářet interaktivní materiály, které ukáží možnosti využívání 

dotykových zařízení ve školách. Všechny výstupy budou pro inspiraci dostupné na 

stránkách projektu www.skoladotykem.cz. Ve čtvrtek 9. října oficiálně předali 

učebnu řediteli, učitelům, a především dětem, zástupci neziskové organizace 

EDULAB a společnosti Samsung.  

 

„S prvňáčky téměř každodenně používáme dotykovou obrazovku pro nácvik 

uvolňování ruky. Žáci na ni píší střídavě prstem a stylusem rovnoběžné čáry a různé 

geometrické tvary. Se všemi dětmi cvičíme základní dovednosti pro práci s tabletem, 

učíme se pracovat s textem. Připravujeme se na práci s výukovými videi na YouTube 

v hodinách matematiky,“ uvedl Miloš Novotný, ředitel školy. 

 

 „Digitální technologie jsem se během své učitelské praxe snažil využívat co nejčastěji. 

Žáci nový přístup přijali s radostí. V každodenním životě chytré telefony a tablety 

používáme zcela běžně, nevidím proto důvod, proč bychom je při vstupu do třídy měli 

vypínat a tvářit se, že neexistují. Rychlý přístup k informacím, kreativita a interaktivní 

vyučování jsou synonyma moderní školy. Při tom všem však nesmíme zapomínat na 

osobnost učitele, která je ve škole nenahraditelná,“ řekl Michal Orság, učitel a 

projektový manažer neziskové organizace EDULAB. 

 

„Naše společnost v rámci svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti 

dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na vzdělávání a zavádění nejnovějších 

technologií do běžné výuky. Proto bychom rádi právě v rámci projektu Škola dotykem 

pomohli při vytváření vhodných podmínek pro modernizaci školství v České 
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republice,“ uvedla Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship manager společnosti 

Samsung Electronics Czech and Slovak.   

 

Součástí projektu Škola dotykem je také realizace empirického výzkumu, jehož cílem 

je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce. Výzkum zároveň zmapuje vnímání a 

postoje žáků a učitelů k těmto moderním pomůckám pro výuku. 

 
 
O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř (EDULAB) 
EDUkační LABoratoř (EDULAB) je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora a rozvoj 
moderních forem výuky ve školách. Hlavním cílem EDULAB je zvýšit popularitu využívání moderních 
vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. EDULAB 
také přináší učitelům možnost získat praktické dovednosti absolvováním školení a vyzkoušet si práci s 
nejmodernějšími vzdělávacími technologiemi. www.edulabcr.cz 
 
O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. 

Samsung Electronics Co., Ltd., je světová jednička v oblasti technologií, které otevírají nové možnosti 

lidem na celém světě. Díky neustálým inovacím a objevům transformujeme svět televize, chytrých 

telefonů, notebooků, tiskáren, fotoaparátů, domácích spotřebičů, zdravotnického zařízení, polovodičů 

a LED řešení. Zaměstnáváme 286 000 lidí v 80 zemích světa s ročním obratem 216,7 mld. USD. Chcete-

li se dozvědět více, navštivte www.samsung.com. 
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