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Úvodem
Hlavním cílem projektu SbírkaPříkladů.EU je přenesení matematiky do webového prostředí
vytvořením sbírky matematických příkladů. Sbírka bude otevřena všem zájemcům ze strany
tvůrců i uživatelů, čímž budou vytvořeny podmínky pro pestrost a rozsah, které by byly pro
uzavřenou skupinu autorů nedosažitelné. Prostředí sbírky pak bude co nejpřívětivější pro
výběr příkladů dle individuálních potřeb uživatele.
Z důvodů neexistence vhodného prostředí, jsme se rozhodli jej vytvořit. Tvorba i vlastní
provoz je poměrně nákladnou záležitostí, proto jsme se rozhodli reagovat na výzvu v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovat projekt v rámci
tohoto programu.
Následující text je logicky členěn na dvě části. V první bude popsaná logika sbírky tak, jak
jsme si ji nadefinovali v předprojektovém období a jak je nyní naplňována. Druhá část bude
věnována formální části práce – podání a řízení projektu.
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Filozofie
Filozofie tvorby sbírky se opírá o několik základních tezí:


Neexistuje špatný příklad. – Potenciální tvůrce nesmí být odrazen překážkami
jakéhokoli typu, už samotný proces tvorby jej posouvá dál spolu s celou komunitou
uživatelů.



Neposuzuj! Vybírej. – Diskuze o kvalitě úloh je bezpředmětná, kvalita je pojem
individuální. Individualizace musí probíhat na bázi výběru, neexistuje jedna sbírka, ale
každý uživatel má možnost tvořit sbírku svou.



Směr neurčuje autor, ale komunita. - Sbírka nebude dokončena, pouze dána
k dispozici pro další vývoj. Autoři si nepřivlastňují právo o vývoji rozhodovat, ale
ponechávají jej na kolektivní vůli uživatelů.

Realizace
Uživatelé
Sbírku naleznete na adrese sbirkaprikladu.eu. Ke sbírce můžete přistupovat jako host,
registrovaný uživatel nebo tvůrce. Pro poslední dvě možnosti je nutná bezplatná registrace,
která otevře širší uživatelské možnosti.

Prostředí
Po přihlášení vstoupíte do prostředí s menu na liště v horní části. V levé postranní části je
umístěna rozbalovací stromová struktura kapitol sloužící jako filtr pro vyhledávání příkladů.
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Pod filtrem pro stupeň školy ve střední části se pak zobrazují nejnovější vložené příklady.

Příklady
Příklady se dělí na řešené a neřešené, každý příklad má výsledek. Každý vytvořený příklad
má dále jednoznačnou adresu (např. http://sbirkaprikladu.eu/p/1117). Po kliknutí na název
příkladu se rozbalí jeho zadání a nabídka zobrazení výsledku resp. řešení u řešených příkladů.
V hlavičce příkladu je dále uvedeno jeho zařazení do kapitoly, zařazení do stupně školy,
autor, obtížnost podle autora a obliba u uživatelů.

Tento způsob realizace na jedné straně umožňuje snazší orientaci při vyhledávání příkladů filtrování podle kapitoly, typu školy, autora, obliby a obtížnosti a na druhé straně usnadňuje
práci žákům, kteří se rozhodnou sbírku využívat bez pomoci učitele.
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Tvorba
Pro vložení nového příkladu do sbírky je nutné rozbalit kartu „Příklady“ a zvolit „Nový
příklad“.

To umožní tvůrci vstup do editačního prostředí, jehož průvodce požaduje název příkladu,
zařazení příkladu a subjektivní ohodnocení obtížnosti, dále vložení zadání, případného řešení
a výsledku.

Matematická symbolika
Při vkládání příkladu má autor možnost využít editor pro matematickou symboliku
s ikonovým výstupem. Prostředí editoru je intuitivní a koresponduje se zkušenostmi uživatelů
s produkty obdobného typu.
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Uživatelské sbírky
Uživatelské sbírky jsou hlavním mechanismem kontroly obsahu. SbírkaPříkladů.EU je
tvořena velmi obsáhlou množinou příkladů, ze kterých uživatel vybírá podle svých potřeb a
nároků skupiny - uživatelské sbírky. Účel uživatelských sbírek závisí na potřebách uživatele
(domácí úkoly, písemky, pracovní listy, souhrnná opakování apod.). Uživatelskou sbírku
vytvoříte volbou „Sbírky příkladů/ Založit novou sbírku“.

Po zvolení názvu (např. Algebraické výrazy 1 - DÚ) vzniká sbírka, která je připravena pro
naplnění příklady. Pro přidání příkladu do sbírky postačí otevřít vybraný příklad a zvolit
„Vložit do sbírky“

Vytvořením sbírky získáte jednoznačný odkaz typu http://sbirkaprikladu.eu/s/24 , který je
možné snadno sdílet se studenty nebo naopak před studenty skrýt. Množství sbírek
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vytvořených konkrétním uživatelem je prakticky neomezené a jejich strukturu si uživatel
spravuje v rámci sbírky podle svých potřeb.

Exporty
Jednotlivé sbírky je možné exportovat do formátu pdf například za účelem vytvoření
pracovního listu nebo písemky. Za tímto účelem je v rámci tohoto exportu možná také volba
mezer mezi jednotlivými příklady.

Generátory náhodných příkladů
Generátory náhodných příkladů slouží k procvičení typových matematických úloh, jejichž
zvládnutí je většinou nutným krokem k posunu ke složitějším problémům. Počet vyřešených
úloh potřebný ke zvládnutí dané problematiky je u různých žáků různý. Generátor tak vychází
vstříc žákům ochotným pracovat, i když je u nich nutné vyřešit typovou úlohu vícekrát. Na
bázi GeoGebry generátor vytváří jistý typ úlohy s různým číselným zadáním a zároveň nabízí
možnost nápovědy a kontroly. U žáků s individuálním přístupem k PC rovněž učiteli
umožňuje zadat každému žáku jedinečnou úlohu obdobné obtížnosti.
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Vlastní projekt
Exekutivní souhrn
Projekt je realizován PrimMat – Soukromou střední školou podnikatelskou, s. r. o. v období
únor 2012 – srpen 2014.
Nedílnou součásti projektu jsou partneři:
 Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava,
p.o.
 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační
centrum, Nový Jičín p.o.
 Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava, p.o.
 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o
 Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, p.o.
 Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, p.o.
 Základní škola Čeladná, p.o.
 Základní škola národního umělce Petra Bezruče Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka
454, p.o.
Celkové náklady projektu jsou cca 1 150 000Kč a mají být plně hrazeny z ESF a státního
rozpočtu ČR.
Čtyřčlenný projektový tým řídí cca dvacetičlenný tým tvůrců a ověřovatelů.
Cíl a závěr projektu byl podrobně popsán v předchozí části.

Předprojektová fáze
V rámci předprojektové fáze došlo k nadefinování cíle, jednotlivých aktivit a výstupů. Byl
zformován projektový tým a byli vytipování a osloveni partneři a další spolupracovníci.
Nedílnou součásti bylo zpracování a podání projektové žádosti.
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Cíl projektu
V rámci výuky jsme se potýkali s několika problémy:


se zastaráváním výukových materiálů – kdy formulace jako „Kčs" a podobně odváděly žáky
od skutečného řešení problému



s problémem udržet řád v podpůrných materiálech



s „přivyknutím“ žáků k určitému typu formulace problému



s dostupnosti výukových materiálů

Jako řešení těchto problému jsme nadefinovali webovou sbírku příkladů, která bude tvořena velkým
počtem tvůrců. Hlavní problém, na který jsme naráželi, byla neexistence takové sbírky a obecně
problém se zápisem matematické symboliky ve webovém prostředí.
Rozhodli jsme se tedy takovou sbírku vytvořit. Z důvodů finanční náročnosti jsme zvolili podporu
z evropských fondů. Její využití nám „vygenerovalo“ další pomocné cíle, kterými jsme zreálnili
možnost úspěchu – součásti projektu se stalo ověřování na žácích.
Pro získání dostatečně velkého počtu žáků a zajištění tvůrců pro projektové období jsme vybrali
a oslovili několik škol s nabídkou partnerství. Partnery jsme nevybírali náhodně, ale tak, aby nám
umožnili pokrýt různé typy žáků.

Personální zabezpečení projektu
Již před začátkem projektu jsme zformulovali základní projektový tým s pozicemi – manažer (kontrola
a řízení), manažer aktivit (odborná stránka), finanční manažer (finance a publicita) a administrativa.
Reálný popis rolí bylo nutno vydefinovat s ohledem na přímé a nepřímé náklady v projektu.
Rovněž jsme uskutečnili setkání s učiteli z partnerských škol a vytipovali zájemce o tvorbu a
ověřování tak, abychom údaje v projektové žádosti nastavili realisticky.

Podání žádosti
Vlastní podání žádosti proběhlo pomocí webové aplikace – www.eu-zadost.cz. Protože toto není náš
první projekt, nebylo podání problémem. Největší problém působí samozřejmě koordinace projektu
s tolika partnery, zvláště s přihlédnutím ke geografickým vzdálenostem a nutnosti podpisu finální
verze žádosti statutárními orgány všech partnerů.
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Zde je třeba myslet na to, že jeden papír obsahuje několik podpisů a není reálná možnost, například
podklady k podpisu rozeslat poštou.
Protože jsme si byli vědomi toho, že projekt je značně inovativní, doplnili jsme jako nepovinnou
přílohu i myšlenkovou mapu projektu, kde jsme shrnuli vztahy mezi jednotlivými komponenty
projektu a vyznačili parametry výsledného díla.

Projektová fáze
Projektová fáze nastává po schválení projektu, při jeho realizaci. V této fázi se nacházíme nyní.
Vyznačuje se vlastní práci, naplňováním monitorovacích ukazatelů a řízením projektu.

Personální zabezpečení projektu
Po podpisu projektu došlo k formálnímu rozdělení rolí v projektovém týmu, tak jak byly nadefinovány
v předprojektové fázi a projektový tým začal pracovat. Ve spolupráci s řediteli partnerských škol jsme
vybrali na jednotlivých školách koordinátory, kteří pomáhají v navazování kontaktů s tvůrci a
ověřovateli.
Dále začalo vyhledávání a komunikace s potencionálními tvůrci. Zde došlo k poměrně velké změně,
přes počáteční skepticismus se nám podařilo přilákat velké množství tvůrců a dokonce jsme překonali
i naše optimistické předpoklady. Pro kvalitní výstupy projektu je to nepochybně přínosem, nicméně
klade to zvýšený důraz na hlídání kvality a rovněž na kontrolu finančních toků – hlavně čerpání
v čase.
Pro další období se připravujeme na nábor ověřovatelů vytvořené sbírky. Budeme využívat zkušenosti
z náborů tvůrců. Osvědčila se nám osobní návštěva každé školy a prezentace všem potencionálním
zájemcům. Samozřejmě věříme, že velká část tvůrců se zároveň stane ověřovateli.

Organizační zabezpečení projektu
Hned na začátku projektu proběhlo rozdělení rolí a vyjasnění způsobů komunikace. Projektový tým
pořádá pravidelné osobní porady. Většina komunikace však probíhá pomocí emailu a pomocí Google
Dokumentů. Řídící struktura je velmi plochá – manažer projektu přímo řídí finanční ho manažera
(zodpovědného za finanční stránku, archivaci, dodržování pravidel publicity a podobně) a manažera
aktivit (zodpovědného za naplňování cílů projektu).
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Finanční zabezpečení projektu
Projekt je financován v rámci OP VK, to přímo implikuje omezení v rámci projektu. Cílová suma
i rozpočet projektu jsou dány a není možné je jednoduše měnit. Přesuny v rámci kapitol a mezi
kapitolami je možná v rámci nepodstatných změn, nicméně ty nemusí být schváleny.
Je rovněž kladen velký důraz na přesnost a dokladování – i vícenásobné. Není to nic nečekaného, jen
je třeba s tím počítat.
Naším hlavním problémem je uhlídat finanční toky tak, abychom mohli vyplácet peníze bez
zatěžování rozpočtu školy. Musí existovat rezerva na čerpání peněz v období po podání žádosti
o platbu a jejím proplacení. Na druhou stranu ta rezerva nesmí být zbytečně velká, aby nesnižovala
objem peněz v žádosti o platbu.

Cíle a výstupy
V současnosti jsme v období tvorby – již nyní (v první čtvrtině projektu) máme překročeny kritéria
v počtu zapojení tvůrců. Rovněž je vytvořena sbírka, která je však ještě dále upravována – dle návrhů
tvůrců a bude přizpůsobována dle zpětné vazby od ověřovatelů. Ostatní monitorovací indikátory
začneme naplňovat v příštím roce.

Poprojektová fáze
Přestože v rámci výzvy OP VK není požadována udržitelnost je naším prioritním zájmem sbírku dále
provozovat. Již nyní sondujeme trh a možnost sponzorovaného provozu v případě, že bude sbírka
úspěšná a tedy bude zájem o její pokračování. Klademe i velký důraz na uživatelskou přívětivost,
abychom byli schopni udržet stávající a přivést nové uživatele a tvůrce. K tomu nám slouží i velká
diseminace sbírky již v této fázi.
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