
Považuji to za praktický seminář pro učitele, kteří chtějí zlepšit a zefektivnit výuku svého 

předmětu. 

Mgr. Věra Procházková 

Vyšší odborná škola pedagogická Litomyšl 

 

Lektorka měla pochopení i s méně zdatnými posluchači, pracovala a vysvětlovala 

individuálně. 

Mgr. Zuzana Bílková 

ZŠ A MŠ Orel 

 

Doporučuji všem svým kolegyním! Na lektorce se mi líbila propracovanost výukových 

materiálů, individuální přístup k účastníkům a praktické znalosti přednášené problematiky. 

PaedDr.Kynclová Zdeňka 

Gymnázium J. R., Chrudim 

 

Rozhodně doporučuji, seminář mne motivoval pro další práci přímo ve výuce. 

Mgr. Martina Janušková 

Střední škola veterinární 

 

Vřele všem doporučuji, bylo to inspirativní. Děkuji. 

Lea Máslová 

ZŠ E:Beneše, Lysice 

 

Seminář mi pomohl vniknout do tajů práce s interaktivní tabulí. Cením si toho, že jako 

absolutní začátečník mám celkem jasno už po prvním semináři. 

Dagmar Ryzí 

ZŠ E:Beneše, Lysice 



 

Bojíte se interaktivních novinek a tabulí ve školství? Tohle školení Vám pomůže ve všem!!! 

Zuzana Koláčková 

ZŠ E:Beneše, Lysice 

 

Děkuji moc za inspirativní dopoledne, kde jsem měla možnost vyzkoušet si krok po kroku 

práci se Smartem. Zjistila jsem, že vytváření příprav nebude tak obtížné, jak se mi původně 

zdálo. Děkuji. 

Monika Čadová 

ZŠ U Dvora Letohrad 

 

Pokud máte možnost, určitě seminář absolvujte, získáte množství nových nápadů, jak 

pracovat se svými žáky. 

Dagmar Michková 

ZŠ Nasavrky 

 

Výborný seminář, milá a erudovaná paní lektorka s praxí. Ví, co děti zaujme a má vše 

ověřeno ve třídě, ne od stolu na ministerstvu. Více takových seminářů. Děkuji. 

Ivana Burková 

ZŠ Chrudim,Dr.Peška 

 

Seminář byl vyčerpávající. Díky němu mohu dětem obohatit výuku. Mám ze své práce radost. 

Mgr. Hana Teplá 

První soukromá základní škola v Hradci Králové 

 

 

 



Již jsem podobný seminář s lektorkou Mgr. Ivanou Eliášovou navštívila a ráda navštívím 

další. Jsem moc spokojená. Seminář mi opět přinesl spoustu zajímavostí. Myslela jsem si, že 

bude seminář stejný jako minulý, ale byla jsem mile překvapena. 

Mgr. Pavla Plesníková 

ZŠ Jindřicha matiegy, Mělník 

 

I naprostý začátečník odchází s " taškou " nápadů a pocitem, že něco umí. 

Jana Rozprýmová 

ZŠ E. Beneše Lysice 

 

Perfektní školení, naučila jsem se věci, které bych nevěřila, že někdy zvládnu. 

Mgr. Vladimíra Fialová 

ZŠ E. Beneše Lysice 

 

Seminář mi pomohl rychle se zorientovat v základních nástrojích. Už se nebojím v tomto 

programu pracovat. 

Jana Opatřilová 

ZŠ E. Beneše Lysice 

 

Doporučuji paní Mgr. Eliášovou, protože díky jejímu semináři se vylepší mé hodiny českého 

jazyka, protože konečně začnu používat interaktivní tabuli a hodiny se tak stanou pro děti více 

zábavné. Paní lektorka vše jasně vysvětlila. Mluvila hlasitě, vše se dalo z jejího výkladu 

pochopit. 

Mgr.Iva Hudečková 

ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 

 

 

 


