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Nová technika vylepšila výuku jazyků v suchdolské škole
Tisková zpráva 25/2015
Základní škola v Suchdole nad Lužnicí se rozhodla zcela změnit způsob výuky cizích jazyků.
Vybudovala digitální jazykovou učebnu. Klasickou tabuli, sešity a učebnice nahradily
interaktivní tabule, počítače, sluchátka s mikrofony a speciální software.
„S vývojem používání technologií ve školách se možnosti výuky cizích jazyků posunuly o
mílové kroky dopředu. Ani my jsme tak nechtěli zůstat pozadu a vybudovali digitální
jazykovou učebnu,“ uvedl ředitel školy Ladislav Ondřich.
„Ležíme nedaleko hranic a dobrá znalost cizích jazyků je tak pro naše žáky velmi důležitá.
Nejde jen o to, že spolupracujeme se zahraničními školami a žáci se tak musí domluvit se
svými vrstevníky v rámci společných akcí. Jazyky budou naši žáci potřebovat zejména v
dospělosti, protože poměrně dost občanů Suchdola dojíždí díky blízkosti hraničního přechodu
do Rakouska za prací,“ uvádí ředitel školy.
Každý žák je v učebně vybaven sluchátky a pevnými počítači. Během výuky pracuje
s multimediálními materiály, ve kterých rodilí mluvčí cílového jazyka komunikují
v autentických situacích. Žáci se sami nahrávají a poslouchají se, jak mluví cizím jazykem,
porovnávají svou výslovnost se vzorovým záznamem. Žáci také konverzují v cílovém jazyce
se svými spolužáky. „Hlavní výhodou je, že může být výuka individuální. Žáci se vzájemně
neruší a mohou si přizpůsobit tempo dle svých potřeb. Například poslech si může každý žák
pustit, kolikrát potřebuje,“ dodává Jan Šmidmayer, jednatel společnosti G-PROJECT, která
pro školu na učebnu získala evropskou dotaci a nyní dohlíží na to, aby byl projekt realizován
dle dotačních pravidel.
Spolu s jazykovou učebnou nakoupila škola také čtyři nové interaktivní tabule a 25 počítačů
do učebny informační a výpočetní techniky. Celkem si projekt vyžádal téměř 2 miliony korun a
přispěla na něj dotace z ROP Jihozápad ve výši 1,7 milionů korun.
Realizátor projektu: Město Suchdol nad Lužnicí
Celkové výdaje: 2 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 1,7 mil. Kč
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Společnost G-PROJECT, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších poradenských agentur zaměřujících se na oblast asistence
žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších fondů. Byla založena ještě před vstupem České republiky do
Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé České republiky více než dvě miliardy korun z evropských
fondů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. klade velký důraz na odpovědnost vůči svému okolí. Proto také realizuje firemní grantový
program, v rámci něhož rozděluje finanční prostředky mezi potřebné projekty. Zaměřuje se též na environmentální důsledky své
činnosti a věnuje se rozvoji regionu. Dlouhodobou prioritou společnosti je zvýšení transparentnosti všech dotačních programů.
Tuto snahu potvrzuje i titul Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2010, který společnost G-PROJECT, s.r.o. získala v rámci
soutěže Vodafone Firma roku 2010. V této soutěži se dostala i mezi deset nejlepších finalistů v boji o titul Vodafone Firma roku
2010 Jihočeského kraje.
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