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CESTOU DOTYKOVÝCH ZAŘÍZENÍ K EFEKTIVNĚJŠÍ VÝUCE 
  
Projekt Dotyková zařízení ve výuce slavnostně ukončen. V rámci jeho fungování bylo 
vybaveno 44 škol moderními tablety, notebooky a netbooky.  
 
Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Pedagogickou 
fakultou UJEP realizovala po celý uplynulý rok projekt Dotyková zařízení ve výuce podpořený z 
ESF v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.  
 
Smyslem celé akce bylo zavedení moderních dotykových technologií při výuce na vybraných 
základních a středních školách z Ústeckého a Libereckého kraje. Učitelé prošli několika typy 
školení na využití ICT technologií ve výuce, aby mohli aplikovat nově nastudované poznatky na 
vlastních dotykových zařízeních a zavádět tak nové formy vzdělávání do výuky. Benefitem 
projektu pro učitele a školy bezpochyby bylo vybavení moderními dotykovými technologiemi 
(tablety, notebooky či netbooky) v celkové hodnotě necelých 13 mil. Kč. 
 
Další aktivitou projektu, která obohatí život pedagogů, je vytvoření nové softwarové platformy, 
na které pracovali IT odborníci z Přírodovědecké fakulty UJEP. Tyto aplikace, pomůcky i drobné 
„vychytávky“ umožní učitelům více přitáhnout pozornost žáků k probírané látce. Hlavní 
předností této platformy je jednak její široká použitelnost na technologiích ve školách, ale i její 
bezplatná dostupnost i po skončení projektu. 
 
Projekt byl slavnostně zakončen dne 30. září 2015 závěrečným setkáním ředitelů zapojených 
škol na zámečku Větruše. Náplní konference byla především zhodnocení projektu, akreditovaných 
kurzů a následné udělení certifikace učitelům o úspěšném absolvování školení. Konferenci 
slavnostně zahájil rektor ústecké univerzity doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 
 
Na realizaci projektu Dotyková zařízení ve výuce, jehož rozpočet činil 43 mil. Kč, se podílel tým 

pracovníků Přírodovědecké a Pedagogické fakulty UJEP pod vedením RNDr. Martina Švece, 

Ph.D. „Realizace takto rozsáhlého projektu byla poměrně náročná. Na celý projekt jsme měli 

pouze jeden rok, během něhož jsme formou veřejných zakázek pořídili velké množství zařízení i 

softwaru a proběhlo bezpočet konzultací a školení na partnerských školách. Díky vstřícné 

spolupráci základních a středních škol a také projektovému týmu, který jsem měl k dispozici, se 

však projekt blíží k úspěšnému závěru,“ shrnuje Martin Švec. Kontakty s partnerskými školami 

navázané během projektu budou udržovány a prohlubovány i v budoucnu v rámci da lší spolupráce 

a v rámci nabídky univerzitního vzdělání pro absolventy partnerských škol . 
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