Realizace byla zahájena 1.3.2010. V rámci výběrového
řízení byly osloveny 3 firmy, které vypracovaly cenovou
nabídku na nákup vybavení počítačové učebny a techniky pro
vytváření výukových materiálů. Výběrové řízení proběhlo
podle stanovených pravidel a předem daných kriterií.
S vybraným dodavatelem byla sepsána kupní smlouva.
Cílem realizace první fáze projektu bylo mimo jiné
zrekonstruování počítačové učebny, která pomalu dosluhovala.
Bylo koupeno 16 nových počítačů s dvoujádrovým
procesorem, dostatečnou kapacitou paměti i pevného disku.
Každý počítač je připojen k 20” monitoru. Dále bylo z peněz
projektu nakoupeno toto – dataprojektor, dvě multifunkční
zařízení, fotoaparát, 4 notebooky a laminátovací zařízení.
Celková hodnota pořízeného vybavení činí 372 512,- Kč. Nová
učebna byla navržena s ohledem na co největší možnou míru
využití a přitom co nejjednodušší ovládání a co největší
kontrolu nad prací žáků v učebně. Dataprojektor i multifukční
zařízení mají mimo jiné možnost bezdrátového (wi-fi)
připojení. Učitel tedy může do učebny přijít s jedním z nových
notebooků a bez nutnosti propojení kabely může obraz ze své
obrazovky promítat na dataprojektoru, nebo si cokoliv
vytisknout. Jeden z počítačů (učitelský) obsahuje tzv.
VNC software, který dovoluje učiteli sledovat a také ovládat
kterýkoliv z ostatních počítačů.
V průběhu následujících týdnů započnou také práce na
e-learningovém portálu, který bude sloužit jako centrum pro
ukládání výukových materiálů, pracovních listů a sad pro
interaktivní tabule. Bude zde i testovací prostředí, kde si žáci
své znalosti ověří. Portál budou využívat jak učitelé, tak žáci a
doufáme, že to povede k zatraktivnění a zkvalitnění výuky. Do
tvorby materiálů budou zapojeni i žáci, čímž se zdokonalí v

práci s počítačem obecně -bude potřeba ovládat úpravu
rastrových obrázků, umět základy typografie kvůli práci s
textem, poradit si se střihem jednoduchého videa, atd.
V části projektu, která je zaměřena na školní zahradu,
jsme pomocí výrazně umístěné a přehledné nástěnky v hlavním
vestibulu školy a zveřejněním v Čejkovickém zpravodaji
nastínili obsah změn v tomto školním areálu. Poté byl sestaven
harmonogram prací, které nás čekají. Ten v průběhu realizace
projektu jistě projde určitými změnami. Jeho základ vypadá
v časové posloupnosti takto: seznámit představitele obce
s koncepčním plánem úprav školní zahrady, vybudování
betonového základu pro přírodní učebnu, rozparcelování
stanovišť pro naučnou stezku, seznam potřebných bylin a
dřevin, projednání charakteristik stanovišť naučné stezky,
vyprojektování jezírkového biotopu, sehnání materiálů pro
stavbu učebny a jezírka, domluva spolupráce na realizaci
s dalšími organizacemi a zřizovatelem, oslovení rodičovské
veřejnosti s žádostí o pomoc, nákup rostlin dle výše
zmiňovaného seznamu a navržených stanovišť, realizace –
dobudování učebny, úpravy terénu, výsadba.
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