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Paní ředitelko přeji dobni den.

Jménem rodiČŮ ŽákŮ třídy 2.B. Vás Žádám o poskytnUtí informace týkající se nákUpu interaktivní tabule do třídy paní učitelky Langové.

Během třídní schŮzkY konané dne 20.11.2017 jsme si VŠimli, že v naší třídě neníještě umístěna interaktivní tabule pro výuku žáků. Dostala 5e k nám informace,že třída 2,B. je snad jediná na prvním stupni, Řterá tuto tabuli_nemá , i když prý bylo přislíbeno, že bude ve třídě umístěna již na začátku tohoto školního roku _
tj._2o77/20t8. NYní nám Paní učitelka sdělila, že další uváděný termin je Í.on"i tor,ot! roku _ snad do Vánoc.
Děti bYjistě Výuku zPestřenou interaktivní tabulí uvítaly. ví, žó tabuteliou v ostatních třidácn umístěné a doma zmiňují, žejim tabu|e chybí.Byla bych moc ráda, kdybyjste nám na zmíněnou otázku odpověděla éo nejdříve.

S pozdravem zástupce třídního dŮvěrníka
Jitka Beránková
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žádost o informace - interaktivní tabule ve třídě 2. B

Spisové číslo : 435/2 Ot7 lZSSa

Vážená paní,

na základě Vašížádosti ze dne 23.I1,2OL7, ve smyslu zákona č. 106/1999Sb, o svobodném přístuPu k

i nformacím, Vám poskytuji požadova né i nfo rmace:

Ve svém dotazu uvádíte, že všechny třídy l. stupně jsou vybaveny interaktivní tabulÍ. Tato informace

však není pravdivá. V současné době je na škole celkem 12 interaktivních tabulÍ, vŽdy alesPoň 1

tabule pro ročník (3 - 4 třídy). Učitelé se běžně domlouvají mezi sebou na výměnu uČebny, pokud

v hodině potřebují použít interaktivní tabuli. Dosud s tím nebyl žádnÝ problém, je Čistě na uváŽení

třídní učitelky, zda této možnosti využije. S instalací interaktivnítabule konkrétně v uČebně 2. B bude

však i v budoucnu technický problém, neboť prostor je omezen umístěním umývadla a tabule se sem

proto nevejde. Rekonstrukce odpadního řadu je plánována na rok 2OI9 -2O2t (viz Střednědobý Plán

dostupný na webových stránkách školy). V rámci této rekonstrukce se pokusíme prostor

zoptimalizovat.

plánujeme zakoupení dataprojektoru, což by mohlo situaci částeČně vyřeŠit. Tento dataprojektor

bude zakoupen z peněz, které škola získala v rámci projektu Duhová škola. Administrace a ČerPání

finančních prostředků z evropských projektů je však časově náročnější proces, neboť nejprve musíme

zafinancovat personální šablony (sociální pedagog), doučování ŽákŮ, Čtenářský klub, klub zábavné

logiky a deskových her, sdílení a tandemovou výuku. Ze zbylých peněz lze nakoupit vybavení ŠkolY.

Předpokládáme, že k nákupu dataprojektoru dojde na začátku roku 2018.

Využití stávajících interaktivních tabulí je tedy možné, učitelé si běŽně uČebny vyměňují a

nezaznamenali jsme žádné připomínky. Střídní učitelkou opakovaně tuto moŽnost proberu a

doporučím jí, aby využila didaktickou techniku po domluvě s kolegyněmi.

S pozdravem

PaedDr. Mileno Honsovó

ředitelka ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Kopie zaslána na adresu: iitulkanovak@seznam.cz
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