
     
 
 
 
 
 

      
Tisková zpráva 

Moderní technologie ve vzdělávání  

na ZŠ Felberova  
 

První myšlenky ve využívání moderních technologií přišly v roce 2014 s nástupem nové ředitelky 
Jany Pazderové. Koncept v papírové podobě se začal měnit ve skutečnost v roce 2015, a to díky 
partnerství v projektu INTERES - Informační technologie realizované spoluprací s Masarykovou 

univerzitou v Brně. Tento projekt přinesl škole 835 736 Kč, 
které mimo jiné sloužily k nákupu prvních Ipadů pro učitele, 
včetně nákupů nejrůznějších aplikací. Dále jsme učitele 
vybavili stylusy, pořídili si dobíjecí doky do budoucí 
plánované mobilní tabletové učebny pro žáky a Apple TV, 
díky kterým se iPady propojují s interaktivní tabulí. Externím 
poradcem v těchto záležitostech je pro nás Petr Říha, 
koordinátorem IT se stal Jiří Petr. Během roku 2016 jsme z 
vlastních zdrojů doplnili Ipady pro všechny učitele a ve 
sborovně jsme pro učitele pořídili Apple Mac. V letošním roce 
jsme díky projektu Rozvoj ZŠ Felberova – šablony mohli 
téměř za 500 tisíc Kč pořídit Ipady, včetně protinárazových 

obalů pro žáky a vzdělávání pro učitele. Dokončili jsme také zasíťování školy a učitelé tak mohou 
používat tablety v rámci práce se školním informačním systémem. Díky tomu bylo zároveň snazší 
zavést elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku.  
V srpnu 2017 absolvovala ředitelka 
školy Jana Pazderová spolu s 
učitelem Jiřím Petrem vzdělávací akci 
nazvanou Letní škola – Tvoříme s 
iPadem a pro iPad v Malé Morávce v 
Jeseníkách, kterou pořádala 
společnost iŠkolství.cz. Při této 
příležitosti se nejen naučili pracovat s 
mnoha aplikacemi, ale především zde 
sdíleli vzájemné zkušenosti s téměř 
60 účastníky z České i Slovenské 
republiky.  
V letošním školním roce bude 
spolupráce s touto společností 
pokračovat, zejména ve vzdělávání 
pedagogů v mnoha oblastech, kde 
bude společným motem vzdělávání s 
iPady, ale i práce s žáky v naši interaktivní tabletové učebně. Pokud by měl kdokoli zájem 
nakouknout pod pokličku moderních technologii ve vzdělávání, je u nás srdečně vítán.  
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