
 

 
 
 
Jazyková učebna a počítačová učebna 
Předmětem projektu je modernizace učeben jazyků a počítačů 
prostřednictvím pořízení vybavení, nábytku a relevantních úprav na 
Základní škole Kaplice, Školní 226. Díky projektu dojde ke zkvalitnění 
výuky informatiky a cizích jazyků. Vybavení pořizované v rámci 
projektu učiní výuku interaktivní, motivující a efektivní. 
V rámci projektu dojde též k pořízení zeleně a venkovního mobiliáře. 
Projekt řeší problém nedostatečné vybavenosti základní školy pro 
vzdělávání informatiky a cizích jazyků. 
Současná počítačová učebna, která se na ZŠ Kaplice, Školní 226 
nachází, neposkytuje žákům dostatečnou úroveň vzdělávání, zejména 
po stránce kvalitativní vybavenosti. Pomůcky používané při výuce jsou 
již vzhledem k současným požadavkům žáků i učitelů zastaralé 
a vzhledem k technické úrovni IT vybavení a možnostem i značně 
nemoderní. Žáci tak nemohou být vzděláváni za pomoci moderních 
interaktivních technologií, které jsou na ostatních školách již 
standardem a jsou nuceni pracovat s neefektivním vybavením, které 
nepřispívá ke zvyšování jejich praktických a teoretických dovedností 
v oblasti informatiky a práce se soudobými technologiemi.  
Kvalita výuky a její efektivnost, zvláště v oblasti informatiky a práce 
s moderním IT vybavením (což je v dnešní době nezbytné pro 
bezproblémové fungování žáků v dalším vzdělávání i v budoucím 
pracovním životě), by tak měla být pro školy prioritou. Dovednosti 
a znalosti z této oblasti jsou reálně využitelné, neboť v budoucím 
životě se nikdo z nás práci s počítači a moderními technologiemi 
nevyhne. Současný stav však nepodporuje rozvoj těchto kompetencí, 
což v žádném případě není příznivé pro budoucí uplatnění žáků školy. 
V současné době je též potřeba inovovat výuku cizího jazyka, které též 
chybí kvalitní pomůcky k zajištění dostatečné výuky. Jazyková učebna 
s kvalitním vybavením bude moci být využita k odpovídající výuce 
angličtiny a němčiny. Díky realizaci projektu tak dojde též 
k významnému zkvalitnění a zefektivnění výuky cizích jazyků za 
podpory práce s digitálními technologiemi. Stávající stav nedostatečné  



 

 
 
vybavenosti pro poskytování efektivní výuky cizích jazyků tak bude 
v rámci projektu napraven, neboť bude pořízeno mnoho moderních 
technologií, které zkvalitní výuku a žáky více motivuje k udržení 
pozornosti a zvýšení atraktivity výuky. 
Hlavním předmětem projektu je modernizace učebny cizích jazyků 
a počítačové učebny skrze nákup moderního a efektivního vybavení a 
nábytku včetně souvisejících úprav, které budou sloužit k výuce 
informatiky a cizích jazyků. Potřebnost projektu vyplývá z absence 
kvalitního, funkčního a interaktivního vybavení k výuce informatiky, 
angličtiny a němčiny na ZŠ Kaplice, Školní 226. Škola chce vést své žáky 
ke znalostem cizích jazyků a moderních IT technologií na odpovídající 
úrovni, kterou absolventi uplatní zejména na středních školách či 
v dalším profesním životě. Kreativní využití vybavení přinese žákům do 
výuky nové možnosti, žáci budou vzděláváni za pomoci moderních 
technologií, což významně podpoří jejich chuť vzdělávat se 
v relevantních oblastech. Dovednosti, které žáci díky projektu získají, 
budou jedny z nejčerpanějších a žáky nejvíce oceňovaných dovedností. 
ZŠ Kaplice, školní 226 se rozhodla pro pořízení vybavení a realizaci 
relevantních úprav a zefektivnění výuky v daných učebnách i z toho 
důvodu, že na jiných školách v regionu již nové vybavení žáci často 
využívají. Ze strany žáků i učitelů je proto tlak, aby se děti učili 
efektivně za pomoci soudobých možností a poznávali moderní 
technologie interaktivní formou i na této škole. Díky projektu by mělo 
být jejich přání splněno. 
Hlavním důvodem realizace projektu je zajištění kvalitní výuky 
informatiky a cizích jazyků a zabezpečení odpovídajících teoretických 
i praktických znalostí a dovedností žáků. Výstupy projektu jsou 
potřebné vzhledem k současnému neodpovídajícímu zázemí pro 
výuku daných předmětů. 
Díky projektu, jehož předmětem je modernizace výuky cizích jazyků 
a informatiky, se zlepší vybavení školy a její materiální podmínky – tedy 
kvalitativní základna školy pro poskytování odpovídajícího vzdělávání 
v relevantních oblastech. Zlepšení tak bude možné pozorovat na obou 
stupních základního vzdělávání, kterého bude docíleno právě realizací  



 

 
 
projektu. Dovednosti žáků v oblasti informatiky a cizích jazyků se díky 
projektu zlepší, protože budou žáci vzděláváni efektivními 
interaktivními metodami a za pomoci moderních technologií, které 
zvýší motivaci žáků ke studiu. Díky projektu dojde k pořízení 
moderního IT vybavení, které reflektuje současné trendy v oblasti 
technologií a aplikuje je do výuky. Díky tomu se žáci budou umět 
orientovat v soudobém prostředí, které je plné moderních technologií. 
Lze konstatovat, že využívání moderních a informačních technologií 
spolu s využíváním cizích jazyků bude narůstat napříč všemi profesemi, 
a proto je oblast práce s moderní technikou důležitá, stejně tak 
vzdělávání se alespoň v jednom cizím jazyce. Díky projektu tak žáci 
budou připraveni na budoucí, stále větší uplatnitelnost technologií ve 
svém osobním i profesním životě a budou schopni snáze komunikovat 
v jiném než rodném jazyce. 
Díky projektu dojde též k pořízení prvků zeleně a venkovního 
mobiliáře. 


