
             
 

 

 
Vážená paní ředitelko, 

Vážený pane řediteli, 

 

rád bych Vás informoval o vzdělávacím projektu EDUKAL ProSpolužáky.cz, který je určený pedagogům,  

žákům a studentům. 

Chtěl bych Vás požádat o předání následujících informací vedoucím předmětových komisí                                

a pedagogům, které náš projekt může zajímat a může jim pomoci primárně ve výuce matematiky. 

Od 01.11.2022 se společnost EDUKAL SYSTEM s.r.o. aktivně zapojila do projektu 

EDUKAL ProSpolužáky.cz, který se zaměřuje na využití inovativní vzdělávací metody výuky matematiky 

na základních školách, středních školách a gymnáziích v České republice a na Slovensku.  

Náš projekt také podporuje výuku chemie, českého jazyka a dějepisu. 

 

Představujeme Vám projekt EDUKAL ProSpolužáky.cz 

         

www.prospoluzaky.edukalsys.cz 

O co v projektu jde? 

Projekt je založený na tom, že učebnice píší samotní studenti a odbornou korekturu následně provádí 

učitelé. Takto dokážeme látku vysvětlit přátelskou formou, srozumitelným studentským jazykem .              

a efektivně. Texty píšeme ve druhé osobě, tzv. „na tykačku“, používáme příklady z každodenního života  

a podle recenzí studentů a mnohých pedagogů dosahujeme osobnějšího přístupu ke studentům .               

a k samotné probírané látce. 

 

Pro koho není projekt určený? 

Z mnoha odpovědí na naše otázky, které jsme položili pedagogům a studentům, jsme zjistili, že náš 

projekt neocení studenti, kteří mají přirozený odpor k učení (ANO – bohužel i takové studenty známe) 

a pedagogové, kteří mají přirozený odpor ke změnám (ANO – bohužel i takové pedagogy známe).  

 

Kde se naše učebnice používají? 

Od září 2016 máme v projektu zapojených několik stovek škol v České republice a na Slovensku.           

Přes internetový portál si naše výukové učebnice a pracovní sešity do dnešního dne objednaly tisíce 

studentů a mnoha stovkám žáků základních škol jsme pomohli v přípravě na přijímací zkoušky 

z matematiky a českého jazyka na střední školu. Stejně tak jsme dalším tisícům středoškolských 

studentů pomohli k úspěšně složeným maturitním zkouškám z matematiky.  
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Splňujeme osnovy? 

Pokrýváme veškeré středoškolské učivo matematiky podle rámcového vzdělávacího programu. Témata 

i příklady v rámci podkapitol jsou seřazeny vzestupně dle obtížnosti, aby byly použitelné na jakéko liv 

odborné střední škole či gymnáziu. 
 

Připravíme studenty na maturitu? 

Učebnice jsou koncipovány tak, aby připravily každého studenta na maturitní zkoušku z matematiky. 

Pracovní sešity obsahují vzorové příklady z již proběhlých zkoušek a student si tak naučenou látku může 

vyzkoušet na konkrétním příkladu. 
 

Náš projekt nezapomíná ani na učitele 

Podrobnosti naleznete na – www.prospoluzaky.edukalsys.cz/pro-ucitele/  

 

Kdo nám fandí a u koho jsme našli pochopení a spolupráci? 

Vyjmenovat všechny, kterým náš projekt pomohl není v našich silách, ale za všechny můžeme uvést 

alespoň několik nejvýznamnějších podporovatelů naší práce: 

▪ Mgr. Martin Hájek  poslanec Parlamentu České republiky, 
člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 

člen Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení 
    bývalý ředitel základní školy v Radějově 

▪ Asociace škol kritické infrastruktury, z.s. 

▪ Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z.s.   

▪ ARCHIMEDES Outdoor education center 

www.prospoluzaky.edukalsys.cz/podporovatele-projektu/  

Chcete také dostávat aktuální informace o projektu EDUKAL ProSpolužáky.cz? Zaregistrujte se ZDE  

www.prospoluzaky.edukalsys.cz/registrace/ 

 

Proč se s námi spojit? 

Asi je zbytečné vysvětlovat, jak důležitá je matematika pro běžný život a jak je důležitá pro práci lékařů, 

konstruktérů, techniků, informatiků, hasičů, jaderných inženýrů, ekonomů, a pro ostatní profese… 

A také je asi zbytečné vysvětlovat, jak moc je výuka matematiky u žáků a studentů atraktivní,  

vyhledávaná a jaké jsou v ní studijní výsledky… 

 

Žáci, studenti a pedagogové, kteří se zapojili do našeho projektu EDUKAL ProSpolužáky.cz mají na tuto 

otázku jednoznačnou odpověď.  

Zkuste si se svými pedagogy, žáky a studenty najít odpověď na otázku „Proč se s námi spojit?“   

společně s námi… rádi Vám pomůžeme… 
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Jak se s námi spojit? 

Náš projektový tým je připravený zodpovědět Vaše otázky na těchto kontaktech:  

Adam a.strnad@edukalsys.cz +420 737 713 797 
Natálie n.kalaskova@edukalsys.cz +420 737 713 797 

EDUKAL ProSpolužáky.cz prospoluzaky@edukalsys.cz +420 737 713 797 
 

www.prospoluzaky.edukalsys.cz/kontakty/  

 

Přejeme Vám a Vašim pedagogům, žákům a studentům hodně úspěchů ve výuce a těšíme se na 

spolupráci s Vámi. 

 

Za projektový tým EDUKAL ProSpolužáky.cz 

 

 

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek 

výkonný ředitel EDUKAL SYSTEM s.r.o.  

garant projektu EDUKAL ProSpolužáky.cz 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Praktický TIP: 

Nový objednávkový portál www.prospoluzaky.edukalsys.cz/objednavky_eshop/ slouží pro výběr 

výukových materiálů na které jste zvyklí a společně s naším týmem Vám zde také poskytujeme 

informační a poradenskou podporu. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Naše aktivity jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a zapojení do projektu je podporovanou aktivitou ze strany MŠMT ČR za účelem veřejného zájmu.  
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