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Školám pomáháme s realizací nejen šablonových 
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povinnosti související s distančním vzdělávání.
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S týmem připravujeme výukové scénáře 
a materiály a společně pro vás realizujeme kvalitní 
aktivity a DVPP ve školách.
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Dbáme na to, aby v rámci aktivit a DVPP 
byly využity kvalitní výukové pomůcky, které 
školám přinášíme a které pomohou při trvalém 
zkvalitňování výuky.

Vážení příznivci kvalitní výuky 
v našich školách,

jsme rádi, že máte před sebou náš katalog 
aktivit a DVPP pro školní rok 2020/2021.

V naší nabídce propojujeme plnění výstupů 
projektů Šablony II a III s aktuálními 
potřebami škol. Našim cílem je pomoci Vám 
synergicky propojit příležitosti k trvalému 
zkvalitňování výuky s povinnostmi danými 
ukotvením distančního vzdělávání ve 
Školském zákoně a s potřebou naplnit 
výstupy šablonových projektů.

Těšíme se na spolupráci, 
jsme tady pro Vás,

Tým ITveSkole.cz, o.p.s.



5 důvodů proč s námi?

 e Přijedeme k vám do školy.

 e Zrealizujeme aktivitu s odborníkem z praxe nebo lektorem.

 e Předáme vám sadu metodických scénářů pro další využití.

 e Vykážeme výstupy MŠMT a předáme certifikáty u DVPP.

 e JAKO BONUS od nás získáte moderní pomůcky využívané při aktivitách.

Hodnoty, na které se soustředíme:

 e Promyšlený kvalitní obsah

 e Přizpůsobení aktivit na míru jednotlivým třídám 
a pedagogům

 e Důraz na motivaci a aktivní zapojení všech 
zúčastněných

 e Využití moderních výukových pomůcek

 e Rozvoj kreativity, spolupráce a logického myšlení 
a výuky dle STEAM

 e Příprava na nutnost opět vzdělávat distančně

 e Výuka dle Confucia „Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Obsah:
Projektové dny v MŠ a ZŠ 4 – 13
DVPP v MŠ a ZŠ 14 – 17
Odborně tematická setkání s rodiči 18 – 19
Příprava na distanční vzdělávání 20 – 21



5.250 Kč 
1 skupina / 4× 45 min

V ceně:

Projektový den 

s ITveSkole.cz

Projektové dny: Polytechnické vzdělávání v MŠ a ZŠ

Už jste někdy slyšeli o tibetské míse? Při 
projektovém dnu se děti i pedagogové 
seznámí s jejími zvuky, účinky a využitím. 
Děti zažijí podařené kouzlo – uvidí zvuk. 
Prakticky si vyzkouší další experimenty 
a hrátky se zvukem s využitím pomůcek 
z badatelského batůžku, který škole zůstane.

 MŠ, 1. – 3. ročník ZŠ

Odkud veze nákladní auto chléb, ovoce 
a zeleninu? Jak ví řidič, kde je naše škola? 
Při projektovém dni se děti seznámí 
s programovatelným autíčkem CarKit, 
osvojí si jednoduché programování, procvičí 
si pravo-levostrannou orientaci, sestaví 
trasu pro zásobovací autíčko a ověří si její 
správnost. Po skončení autíčko Car Kit škole 
zůstane, a tak děti mohou vymýšlet další 
trasy na základě našich tipů a doporučení.

 MŠ, 1. ročník ZŠ

Badatelský batůžek Programovatelný Car Kit

Objevujeme krásy vědy
Aneb: Čáry máry fuk, ať je vidět zvuk

 

Plánujeme trasu autíčku
Aneb: Jak se dostanou potraviny k paním 

kuchařkám?
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Lze financovat ze Šablon II a III

Pro děti je připravena opravdová výzva. Mají 
za úkol ze stavebnice iTriangle postavit co 
největší mrakodrap, který odolá zátěžové 
a zemětřesné zkoušce. Během aktivity se děti 
dozví, z čeho se mrakodrapy staví, vzájemně 
si poví, jaké mrakodrapy znají. Procvičí si 
týmovou práci a vyzkouší si svoji roli ve 
skupině.

 MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ

Během projektového dne si děti zahrají na 
designéry. Nejprve si vyrobí vyfukovátko 
za pomoci nových technologií v podobě 3D 
pera, které škole zůstane. Poté experimentují, 
namíchají si směs pro bublifuk a užívají si 
bublinkového dne.

 MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ

Kreativní otevřená hra, kdy děti pomocí 
snadno dostupných materiálů a pár 
konstrukčních dílků, dokážou vyrobit úžasná 
díla, která budou zdobit celou školku. Při 
aktivitě si procvičí plánování, spolupráci, 
kritické myšlení, matematické dovednosti. 
Výzdobu mohou děti pravidelně měnit, neboť 
konstrukční dílky jim zůstanou.

 MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ

Stavebnice iTriangle Start 3D pero 3D pomůcky

Stavíme mrakodrapy
Aneb: Konstruktérství v týmech

Máme rádi bubliny
Aneb: Bublinkový den

Vytváříme 
si konstrukční hračky

Aneb: Hra na konstruktéry

4 
– 

5



5.250 Kč 
1 skupina / 4× 45 min

V ceně:

Žáky čeká zábavné programování. Dozví se, 
jak se vyvíjelo stavitelství silnic od pradávna 
a jaká je budoucnost dopravy. Seznámí 
se s autíčkem Car Kit a vymyslí pro něj 
nejrůznější trasy. Programování žáci mohou 
rozvíjet i po skončení projektového dne, 
neboť autíčko Car Kit jim zůstane.

 1. – 9. ročník

Učíme se programovat 
robotické autíčko
Aneb: Cestou necestou

Žáci se hravou formou seznámí 
s badatelským batůžkem, který škole 
zůstane. Objeví zajímavé pomůcky, vymyslí 
další nástroje k pozorování přírody, které 
by si sami mohli vyrobit. Společně zjistí, že 
k objevování okolního světa stačí opravdu 
málo.

 3. – 9. ročník ZŠ

Vyrábíme si pomůcky k bádání
Aneb: Malý vědec, badatel

Polytechnikaaa

Projektové dny: Polytechnické vzdělávání v MŠ a ZŠ

Badatelský batůžek Programovatelný Car Kit
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Aktivita, která vtáhne žáky do hry. Pomocí 
snadno dostupných materiálů a pár 
konstrukčních dílků žáci vyrábí obří modely 
do matematiky, přírodopisu či jiných 
předmětů. Při aktivitě si procvičí plánování, 
spolupráci, kritické myšlení, matematické 
dovednosti. Hotový model může zdobit celou 
školu a později může být obměněn, neboť 
konstrukční dílky žákům zůstanou.

 3. – 9. ročník ZŠ

Vytváříme obří modely
Aneb: Každý konstruktér musí 

umět počítat

Projektový den žáky zavede do historie 
naší země. Společně prodiskutují, co je 
napadne, když se řekne lípa? Své znalosti 
propojí s kreativní činností. Nakreslí si 
předlohu. Seznámí se s novou technologií 
3D pera a vyrobí si list nebo strom. Naučí se 
v souvislostech o národních stromech jiných 
států. 3D pero budou moci opětovně využít 
i při jiných tvůrčích činnostech.

 4. – 9. ročník ZŠ

Kreslíme strom republiky v 3D
Aneb: Živý svědek historie

Během projektového dne si žáci vyzkouší, 
jak závisí množství světla dopadajícího na 
senzor světla na zastínění. Ze stavebnice 
iTriangle si sestaví měřící stojánek, na který 
připevní jednotku iTriangle, bzučák, LED 
displej, senzor světla, vlhkosti a teploty 
a experimentování může zažít. Na závěr 
získají další 29 tipů, jak stavebnici dál využít.

 4. – 9. ročník ZŠ

Stavíme, měříme, bádáme
Aneb: Budiž světlo

Lze financovat ze Šablon II a III

Stavebnice iTriangle Start 3D pero 3D pomůcky
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5.250 Kč 
1 skupina / 4× 45 min

V ceně:

Kam s odpadem? Co kam patří a nepatří? 
Během projektového dne si děti procvičí, jak 
správně třídit odpad pomocí jednoduchého 
programování. Společně naplánují cestu 
autíčku Car Kit tak, aby dovezl odpadky do 
správné popelnice. V budoucnu mohou děti 
vymýšlet podobné úlohy, neboť autíčko Car 
Kit jim zůstane.

 MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ

Třídíme odpad
Aneb: Zahrajme si na popeláře

Za co může voda a proč bez vody to 
nejde? Prozkoumejme vodu nejen kolem 
nás. Formou vodních hrátek se žáci dozví 
zajímavosti o vodě, zazpívají písničky 
a zasoutěží si se spolužáky. Při práci využijí 
badatelský batůžek, který jim po skončení 
projektového dne zůstane pro další využití..

 4. – 9. ročník ZŠ

Zkoumáme význam vody 
v přírodě

Aneb: Voda nad zlato

EVVO

Badatelský batůžek Programovatelný Car Kit

 

Projektové dny: Environmentální vzdělávání v MŠ a ZŠ
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Co v sobě ukrývají QR kódy? Kde všude je 
zvířátka schovala? To zjistíme při projektovém 
dnu, kdy si budeme povídat o zvířatech 
prostřednictvím moderních technologií. Děti 
se seznámí s efektivním využitím tabletu ve 
výuce, naučí se pracovat s QR čtečkou, zapojí 
pohyb, procvičí si logické myšlení a práci ve 
skupinách.

 MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ

Řešíme hádanku
Aneb: Jak je to se zvířátky?

Příroda je jeden velký umělec. Děti vysejí 
semínka. Vkládají do něj své naděje, sny 
a přání. Skloubením moderních technologií 
v podobě 3D pera vyrábí popisky, o semínko 
pečují a radují se ze společného pozorování, 
které průběžně zaznamenávají. Pokud 
dětem zbyde čas, mohou kreativně nazdobit 
květináče či jinak využít 3D pero.

 MŠ, 1. – 6. ročník ZŠ

Sázíme květinový záhon
Aneb: Od semínka k semínku

Při projektovém dnu se děti seznámí 
s různými druhy mostů, které ve skupince 
postaví ze stavebnice iTriangle. Každý most 
představuje jiný způsob života dle potravy 
(býložravost, masožravost, všežravost). Žáci 
spojují mosty různé druhy organismů, vytváří 
si tak obrázek potravinových vztahů v přírodě.

 MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ

Stavíme potravinové mosty
Aneb: Učíme se hrou

Lze financovat ze Šablon II a III

Stavebnice iTriangle Start 3D pero 3D pomůcky
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5.250 Kč 
1 skupina / 4× 45 min

V ceně:

Vydejte se s námi řešit situace běžného 
života. Určitě každý z nás v životě narazil na 
překážku na cestě. Společně se naučíme 
řešit každodenní problémy. Děti se seznámí 
s jednoduchým programováním, procvičí si 
logické uvažování, naplánují autíčku Car Kit 
objízdnou trasu, správnost řešení si ověří 
v praxi.

 MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ

Plánujeme objízdnou trasu
Aneb: Pozor na překážky

Na děti čekají skutečná kouzla a čáry. Při 
jednoduchých experimentech s vodou děti 
zažijí úžas, údiv a zaujetí. Dojde k propojení 
přírodovědných poznatků, kreativity 
a dětského světa. K práci děti využijí 
badatelský batůžek, který škole zůstane.

 MŠ, 1. – 4. ročník ZŠ

Malujeme vodou
Aneb: Magické lentilky

Badatelský batůžek Programovatelný Car Kit

 

Projektové dny: Podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení v MŠ a ZŠ
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Žáci si zahrají nejrůznější logické hry 
zaměřené na rozvoj kreativních způsobů 
řešení. Vyřeší netradiční matematické úlohy. 
Sami si vyrobí vlastní hru a zdokonalí se 
v luštění šifer. Z projektového dne si žáci 
odnesou zajímavé 3D pomůcky s tipy, 
jak mohou pomůcky nadále využít nejen 
v hodinách matematiky.

 4. – 9. ročník ZŠ

Přijdeme tomu na kloub!
Aneb: Kreativita v matematice

Během projektového dne propojíme učivo 
matematiky s tvůrčí činností a kreativitou. 
Žáci si vyzkouší geometrii za použití papíru, 
provazu, špejlí, šroubů a matiček, 3D pera či 
s využitím vlastního těla. 3D pero budou moci 
žáci využít i v jiných předmětech.

 4. – 6. ročník ZŠ

Učíme se geometrii netradičně
Aneb: Přímo ke kruhu se čtvercem v zádech

Proč jsou horské dráhy úžasné? Jak horské 
dráhy fungují? Znáš největší horské dráhy 
světa? To jsou otázky, na které se zaměříme 
při našem projektovém dnu. Žáci se postaví 
konstrukční výzvě a jednu takovou horskou 
dráhu si zkonstruují. Pro práci využijí 
stavebnici iTriangle, která na škole zůstane 
společně s tipy, co postavit.

 3. – 9. ročník ZŠ

Stavíme horskou dráhu
Aneb: Nahoru a dolů

Lze financovat ze Šablon II a III

Stavebnice iTriangle Start 3D pero 3D pomůcky
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 –

 1
1

Projektové dny: Podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení v MŠ a ZŠ



5.250 Kč 
1 skupina / 4× 45 min

V ceně:

Hra s robotickými autíčky Car Kit začíná. 
Děti si vyzkouší naprogramování autíček 
tak, aby dojela všechna do cíle a přitom se 
nesrazila. Při aktivitě dochází k procvičování 
logického myšlení a podpoře jednoduchého 
programování. Autíčka Car Kit na škole 
zůstanou, děti si tak i nadále mohou užívat 
her.

 MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ

Zabráníme nehodě
Aneb: Ostražitost na místě

Detektivní prozkoumání možností, jak 
lze nahradit části těla. Žáci si během 
projektového dne vyzkouší zkonstruovat 
umělou ruku. Naučí se pracovat v týmech, 
nacházet vylepšení a prezentovat svůj 
výrobek. Pro práci jim bude sloužit badatelský 
batůžek, který na škole zůstane společně 
s tipy na experimenty a pokusy.

 3. – 9. ročník ZŠ

Konstruujeme umělou ruku
Aneb: Realita a budoucnost medicíny

Budoucnost

Badatelský batůžek Programovatelný Car Kit

 

Projektové dny: Kariérové poradenství v MŠ a ZŠ
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Víš, co je svisle a co vodorovně? Projektový 
den, který vtáhne žáky do děje. Žáci 
se seznámí s pálenými cihlami, jejich 
vlastnostmi a výrobou.
Vyzkouší si, jak z cihel postavit
sloup, zeď, vyzdít roh, postavit strop či vyzdít 
klenbu.

 2. – 6. ročník ZŠ

Stavíme dům
Aneb: Hra na zedníky

Kdo by neznal jízdní kolo. Málo kdo však 
již ví, kdy se objevila první jízdní kola a jak 
vypadala. Během projektového dne se 
žáci dozví zajímavé informace o cyklistice 
a sestrojí si vlastní bicykl pomocí 3D pera. 
Získají další tipy, jak 3D pero využít i v jiných 
předmětech.

 3. – 9. ročník ZŠ

Jedeme Tour de France
Aneb: Cyklistou na kole

Seznámíme se, co to je ISS? Co je nutné 
k tomu, aby kosmonauti mohli žít na 
ISS? V rámci projektového dne si žáci 
zkonstruují mezinárodní vesmírnou stanici ze 
stavebnice iTriangle, naučí se spolupracovat 
a prezentovat výsledek své práce. Stavebnici 
iTriangle mohou po skončení projektové dne 
využít i v jiných předmětech.

 5. – 9. ročník ZŠ

Stáváme se kosmonautem
Aneb: Letíme do vesmíru

Lze financovat ze Šablon II a III

Stavebnice iTriangle Start 3D pero 3D pomůcky
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1.200 Kč 
8 hodin / osoba

V ceně:

A1 Aplikace s on-line zdroje 
v ČpreG

A2 Rozvoj ČpreG s využitím 
Office

A3 ČpreG napříč RVP

A4 Kritické myšlení u dětí 
předškolního věku

Č. akreditace: 15633/2018-2-491
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 15633/2018-2-491
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 15633/2018-2-491
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

B1 Aplikace a on-line zdroje 
v MpreG

B2 Rozvoj MpreG s využitím 
office

B3 Vzbuďme u dětí zvídavost 
a rozvíjejme jemnou 
motoriku

B4 Objevme krásu matematiky 
u dětí předškolního věku

C1 Aplikace a on-line zdroje při 
výuce CJ

C2 Office jako efektivní 
pomocník pro výuku CJ

C3 Učíme jazyky kreativně 
a hravě

C4 Individuální přístup při 
výuce CJ

ČTENÁŘSKÁ 
PREGRAMOTNOST

MATEMATICKÁ 
PREGRAMOTNOST

CIZÍ 
JAZYKYA B C

Akreditace a certifikáty pro všechny DVPP a-h)
• Realizace DVPP přímo ve škole
• Zkušenosti a kvalita lektorského týmu
• Praktické ukázky provázané s RVP PV

Připravujeme děti 
pro budoucnost. 

Používejme moderní 
pomůcky a metody.

Učit se 
učit...

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v MŠ
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Č. akreditace: 33013/2018-2-900
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 15633/2018-2-491
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 26103/2018-2-729
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 9053/2019-1-299
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

E1 Proinkluzivní přístup 
s využitím aplikací a on-line 
zdrojů

E2 Inkluzivní vzdělávání 
s využitím office nástrojů

E3 Rozvoj osobnosti každého 
dítěte

E4 Aby vše klapalo

D1 OSR pedagoga 
prostřednictvím nových 
nápadů a aplikací

D2 Office pro každodenní práci 
pedagoga

D3 Prevence proti syndromu 
vyhoření díky vlastní tvorbě

D4 Učíme se celý život

G1 Využití ICT v přírodních 
vědách

G2 Rozvoj polytechniky 
s využitím office

G3 Poznávejme s dětmi okolní 
svět

G4 Podpora výuky v MŠ dle 
konceptu STEAM

H1 Zajímavé hodiny s využitím 
ICT

H2 Office – nepostradatelný 
nástroj pro pedagogy v MŠ

H3 Rozvoj kreativity s využitím 
ICT

H4 Rozvoj kompetencí dětí pro 
21. století

INKLUZEOSOBNOSTNĚ 
SOCIÁLNÍ ROZVOJ

POLYTECHNICKÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ ICTED G H
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Lze financovat ze Šablon II

4 Moderní metody
Kompetence, metody, postupy, 

hodnocení, projekty

3 Kreativita
Tvorba, hra, dílna, 

pokusy, experimenty

2 Office
Praktické tipy a ukázky, 

tvorba, prezentace, sdílení

1 Interaktivita
Aplikace, on-line zdroje, 
e-knihy, výukové portály



1.200 Kč 
8 hodin / osoba

V ceně:

A1 Aplikace s on-line 
zdroje v ČG

A2 Rozvoj ČG s využitím 
office

A3 ČG napříč předměty

A4 Kritické myšlení 
a informační myšlení

B1 Aplikace a on-line 
zdroje v MG

B2 Rozvoj MG s využitím 
office

B3 Vzbuďme zvídavost 
a řešme kreativně 
matematické úlohy

B4 I na hodiny 
matematiky se mohou 
žáci těšit

C1 Aplikace a on-line 
zdroje při výuce CJ

C2 Office jako efektivní 
pomocník pro výuku 
CJ

C3 Učíme jazyky 
kreativně a hravě

C4 Individuální přístup při 
výuce CJ

D1 OSR pedagoga 
prostřednictvím 
nových nápadů 
a aplikací

D2 Office pro každodenní 
práci pedagoga

D3 Prevence proti 
syndromu vyhoření 
díky vlastní tvorbě

D4 Učíme se celý život

ČTENÁŘSKÁ 
GRAMOTNOST

MATEMATICKÁ 
GRAMOTNOST CIZÍ JAZYKY OSOBNOSTNĚ 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ

A B C D

Akreditace a certifikáty pro všechny DVPP a-i)
• Realizace DVPP přímo ve škole
• Zkušenosti a kvalita lektorského týmu
• Praktické ukázky provázané s RVP ZV

Umění využívat moderní 
metody a technologie 

je obrovské aktivum 
pro žáky i pedagogy.

Č. akreditace: 15633/2018-2-491
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 15633/2018-2-491
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 15633/2018-2-491
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 33013/2018-2-900
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v ZŠ

64



E1 Proinkluzivní přístup 
s využitím aplikací 
a on-line zdrojů

E2 Inkluzivní vzdělávání 
s využitím office 
nástrojů

E3 Rozvoj osobnosti 
každého žáka

E4 Aby vše klapalo

F1 Příprava na budoucí 
uplatnění žáků

F2 Office jako základ 
každé profese

F3 Objevme s žáky 
kouzlo technických 
a přírodovědných 
profesí

F4 Metody, které učí pro 
život

G1 Využití ICT 
v přírodních vědách

G2 Rozvoj přírodovědné 
gramotnosti 
s využitím office

G3 Objevme s žáky 
kouzlo BOV

G4 Podpora 
mezipředmětových 
vztahů dle STEAM

H1 Zajímavé hodiny 
s využitím ICT

H2 Office – 
nepostradatelný 
nástroj pro žáky 
i pedagogy

H3 Rozvoj kreativity 
s využitím ICT

H4 Rozvoj kompetencí 
žáků pro 21. století

I1 Učení v souvislostech 
s využitím aplikací 
a on-line zdrojů

I2 Realizace projektů 
s využitím office

I3 Tvorba žákovských 
projektů s moderními 
pomůckami

I4 Projektová výuka 
napříč předměty

INKLUZE KARIÉROVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ

POLYTECHNICKÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ ICT PROJEKTOVÁ 

VÝUKA

E

1 Interaktivita
Aplikace, on-line zdroje, 
e-knihy, výukové portály

2 Office
Praktické tipy a ukázky, 

tvorba, prezentace, sdílení

3 Kreativita
Tvorba, hra, dílna, 

pokusy, experimenty

4 Moderní metody
Kompetence, metody, postupy, 

hodnocení, projekty

F G H I

Č. akreditace: 26103/2018-1-729
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 15633/2018-2-491
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 26103/2018-1-729
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 9053/2019-1-299
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 26103/2018-1-729
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h nebo 16 h 16

 –
 1
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Lze financovat ze Šablon II



V ceně:

26.868 Kč 
2 skupiny / 6× 60 min

 

Při setkání rodiče seznámíme s příležitostmi 
a nástrahami on-line světa. Poradíme, 
jak mluvit s dětmi o bezpečném chování 
v prostoru internetu a o vlastní digitální 
stopě. Doporučíme praktické tipy a odkazy, 
kde hledat informace a na koho se obrátit 
v případě nebezpečí.

 min. pro 8 rodičů

Veďme děti k bezpečnému 
chování na internetu
Aneb: Obezřetnost na místě

Vzpomenete si na dobu, kdy jste si hráli 
se stavebnicí Merkur? Jaké stavebnice se 
využívají ve vzdělávání dnes? Na setkání 
rodičům prakticky představíme moderní 
výukové pomůcky, které podporují rozvoj 
kreativity a logického myšlení jejich dětí.

 min. pro 8 rodičů

Podporujeme polytechnické 
vzdělávání

Aneb: Kdo si hraje, nezlobí

2× výuková stavebnice 
iTriangle EDU2× notebook pro pedagoga

Odborně tematické setkání s rodiči

48

Táto, mámo 
pojďte do školy!
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Lze financovat ze Šablon II a III

Prezentujeme výrobky žáků
Aneb: Mami, tati, babi, dědo přijď se 

podívat, co jsem vytvořil/a

Dejme žákům možnost pochlubit se 
vlastním výtvorem. Na setkání rodičům 
odprezentujeme žákovské výrobky, 
vyzdvihneme přínos práce a oceníme 
spolupráci školy s rodiči.
Předáme zkušenosti, jak zvyšovat motivaci 
žáků a jejich zájem o přírodovědné 
a technické obory.

 min. pro 8 rodičů

Připravme se na distanční 
výuku

Aneb: Rodič je při distančním vzdělávání 
partnerem

Využijme setkání s rodiči jako ideální 
příležitost seznámit rodiče s pravidly 
distančního vzdělávání. Vyzkoušíme 
si komunikační prostředí, nástroje pro 
poskytování zpětné vazby a on-line dostupný 
výukový obsah. Předáme informaci, jak 
budeme evidovat docházku a jak lze děti 
omlouvat.

 min. pro 8 rodičů

Doporučujeme vhodné 
aplikace

Aneb: Když aplikace vzdělává

V rámci setkání představíme rodičům 
vhodné aplikace, které je možné využívat 
i při práci doma. Prakticky si vyzkoušíme 
aplikace, které rozvíjí u žáků čtenářskou 
a matematickou gramostnost. Ukážeme si 
tipy, na zajímavé on-line webové stránky, 
které podporují logické myšlení a kreativitu 
žáků.

 min. pro 8 rodičů

1× multifunkční tiskárna3× žákovské zařízení 2v11× 3D tiskárna Prusa MINI



8 hanalýza + nastavení

sborovnazaložení tříd

akreditace2 h školení pro správce

doprava lektora2 h školení pro pedagogy

48 metodických scénářůtechnická podpora

15.000 Kč 
služba

V ceně:

 

Provedeme analýzu potřeb vaší školy 
a zřídíme služby Office 365 na míru vašim 
potřebám. Založíme účty a skupiny dle potřeb 
jednotlivých tříd. Nastavíme prostředí Teams 
dle šablon a zásad pro žáky a učitele tak, 
aby vše mohlo být využíváno při běžné výuce 
i v rámci distančního vzdělávání. Zaškolíme 
pedagogy a správce.

Nastavíme prostředí pro 
distanční výuku
Aneb: Jsme jeden tým

Při školení seznámíme vaše pedagogy 
s výukovým prostředí Office 365 nebo G Suite 
pro vlastní práci při běžné výuce i v rámci 
distančního vzdělání. Představíme jim 
nástroje pro poskytování zpětné vazby, tvorbu 
testů a hromadné opravování písemek. Vše si 
prakticky vyzkoušíme. Nastavíme si uložiště 
a naučíme se sdílení jednotlivých složek.

Proškolíme pedagogy 
v Office 365

Aneb: Vše zvládneme

Příprava na distanční vzdělávání dle novely školského zákona

48

COVID 
ready



8 h 4× 45 min 6 h

sborovna 3 třídy 2 skupiny

akreditace vykázání výstupů šablon vykázání výstupů šablon

doprava lektora doprava lektora doprava lektora

48 metodických scénářů 48 metodických scénářů 48 metodických scénářů
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Lze financovat ze Šablon II a III, „Covid“ programu MŠMT

Proškolíme pedagogy 
na distanční vzdělávání

Aneb: Distanční vzdělávání ve Školském 
zákoně

Proškolíme vaše pedagogy pro schopnost 
vzdělávat vzdáleně v oblasti komunikace 
s dětmi a žáky, zadávání úkolů, získávat 
zpětnou vazbu, hodnotit a evidovat práci 
dětí a žáků. S vašimi pedagogy si prakticky 
vyzkoušíme ověřené nástroje, které lze 
využít při běžné výuce i v rámci distančního 
vzdělávání. Seznámíme se s dostupnými 
aplikacemi a on-line zdroji. Naučíme se 
vytvářet jednoduchá videa. Pedagogové od 
nás získají scénáře s dalšími tipy do výuky.

Zrealizujeme projektový den 
COVID

Aneb: Jsme připraveni

Při projektovém dni si vyzkoušíme 
s vašimi žáky a pedagogem, jak budeme 
spolupracovat v rámci distanční výuky. 
Naučíme se společně pracovat s vhodnými 
nástroji, vytvoříme si pravidla pro komunikaci, 
dáme distanční výuce řád. Škola od nás 
získá tipy na aplikace a on-line zdroje, díky 
kterým lze zvládnout distanční výuku snadno 
a efektivně.

Uspořádáme setkání s rodiči
Aneb: Rodiče jsou důležitým partnerem

Zrealizujeme u vás ve škole odborně 
tematické setkání pro rodiče. Zajistíme 
odborníka z praxe, který rodičům představí 
možnosti komunikace při distančním 
vzdělávání, prakticky ukáže nástroje Office 
365, předá tipy na vhodné aplikace a on-
line webové stránky. Pomůže s projektovou 
podporou vůči rodičům a široké veřejnosti.



V ceně aktivit a DVPP:

 

Příprava na vykázání výstupů MŠMT

Předáme vám naše tipy, nápady a inspiraci, 
jak smysluplně a efektivně využívat ICT ve 
výuce k rozvoji klíčových kompetencí dětí 
a žáků.

64 výukových scénářů pro 
využití ICT v MŠ a ZŠ

Dostaneme od nás metodické kartičky 
ITveSkole.cz obsahující inspiraci pro realizaci 
projektové výuky s dětmi a žáky s využitím 
moderních technologií a pomůcek.

48 metodických scénářů pro 
projektové dny v MŠ a ZŠ

48 64

Popis aktivit a vykázání 
výstupů v ZoR
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OneNote projektové podpory 
ITveSkole.cz

Zpřístupníme vám přehledné on-line 
dostupné prostředí se všemi vzorovými 
materiály s tipy a radami, na co si dát pozor 
při vykazování v rámci ZoR a budeme vás 
zvát na naše šablonové webináře.

Popis projektového 
dne do ZoR

Odborník z praxe vám pomůže vyplnit 
texty popisující přípravu, realizaci a reflexi 
projektového dne a podepíše vám výstup pro 
MŠMT dle pravidel 3S.

Popis setkání s rodiči 
do ZoR

Odborník z praxe vám pomůže zrealizovat 
a popsat jednotlivá setkání s rodiči 
a podepíše vám příslušný dokument pro 
vykázání MŠMT.



doprava lektora

odborník z praxe, 
lektor

BONUS

48 metodických 
scénářů

vykázání výstupů

 

Notebook pro pedagogy
Lenovo V14 14" *
AMD 3050U,
4 GB RAM, 128 GB SSD,
Windows 10 Professional
Sada výukových aplikací
Záruka 24 měsíců

* obdobný model

3D pero
Bezpečné nízkoteplotní 3D pero, integrovaná 
baterie a nabíječka. Vhodné 
pro rozvoj představivosti, 
jemné motoriky a kreativity. 
Součástí sada filamentů, 
metodická příručka 
a základní formy 
pro tvorbu modelů.

Badatelský batůžek
Exhaustor pro odchyt drobných 
bezobratlých, planktonka, 
pomůcky k určování 
rostlin, stromů 
a hmyzu, misky 
a krabičky, pinzety, 
lupa

3D tiskárna Prusa MINI
3D tiskárna FDM, tiskový prostor 
18 cm × 18 cm × 18 cm, 
PLA, PETG, ASA, ABS, Flex, 
barevný displej s náhledy 
modelů, 
Ethernet RJ45, 
automatická kalibrace

BONUSY: moderní výukové pomůcky ZDARMA k jednotlivým aktivitám

48



Stavebnice iTriangle Start
166 konstrukčních dílků, 2 ks senzorů 
a 2 ks aktorů, řídící jednotka Master pro 
programování a měření osvětlení, teploty 
a vlhkosti. Přednahraná 
úloha a možnost tvorby 
nových programů 
v prostředí 
Google Blockly.

Stavebnice iTriangle EDU
488 konstrukčních dílku, 13 senzorů 
a 5 aktorů, řídící jednotka Master pro 
programování, měření základních fyzikálních 
veličin. 30 předpřipravených úloh a možnost 
tvorby nových programů v prostředí Google 
Blockly.

3D pomůcky
Sada vytištěných 3D pomůcek vhodná pro 
využití v předmětech napříč RVP. 
Možnost 
opakovaného 
použití.

Multifunkční tiskárna EPSON
Tisk 1200 × 2400 dpi, 20 str/min, skener 
1200 × 2400 dpi, kopírka 600 × 600 
dpi, oboustranný tisk, zásobník 250 listů, 
dotykový displej, 
připojení přes USB 
či Wi-Fi, 
ekonomický provoz

Žákovské zařízení 2v1
Acer Swith ONE 10 
dotykový displej 10,1",
Intel ATOM X5, 2 GB RAM, 64 GB eMMC,
Windows 10 Professional
Acer Classroom manager
Sada výukových aplikací
Záruka 24 měsíců

Programovatelný Car Kit
Programovatelné autíčko obsahující 
řídící jednotku, podvozek, sledovač čáry, 
baterie, nabíjecí kabel, 4 popisovače. 
3 předpřipravené úlohy 
a uživatelská příručka.

BONUSY: moderní výukové pomůcky ZDARMA k jednotlivým aktivitám



Tým lektorů ITveSkole.cz
Jsme vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávání pedagogických pracovníků 
č.j. 48645/2013). Naší předností je tým kvalitních lektorů s dlouholetou praxí. Externě spolupracujeme s desítkami dalších 
odborníků z oblasti IT, BOV a STEAM.

Mgr. Markéta Čonková
Věnuje se problematice inkluzivního vzdělávání, výuce cizinců 
a základům jednoduchého programování. Při své práci 
klade důraz na rozvoj měkkých dovedností a aktivitu žáků. 
Podporuje sdílení zkušeností mezi pedagogy.

Mgr. Yvetta Ellerová
Její život je posvěcen dětmi. Má radost, že může tvořivě 
proměňovat ne-dobré na lepší. Tvrdí, že bez umění se nedá 
žít, ale bez ICT už skoro také ne.

RNDr. Zuzana Ella Havlíčková
Zajímá se o techniku, přírodní vědy a EVVO. Podporuje 
přirozené propojení mezipředmětových vazeb dle konceptu 
STEAM.

Ing. Rudolf Chadim
Věří v prospěšnost informačních technologií v rukou 
moderního pedagoga. Podporuje výměnu příkladů dobré 
praxe a hledání nových cest ve vzdělávání. Rád vymýšlí 
vzdělávací metody, které baví děti i pedagogy.

Bc. Jakub Janeček
Rád pedagogům představuje nové ICT řešení a pomáhá 
s rozvojem kompetencí dle Evropského rámce digitálních 
kompetencí pedagogů (DigCompEdu).

BcA. Jiří Kruliš
Procestoval kus světa, kde nabyl spoustu zkušeností nápadů, 
jak dělat věci trochu jinak. Koncentruje se na zlepšování 
spolupráce mezi dětmi a na interdisciplinární výuku ve spoji-
tosti s výukovým formátem STEAM. Vytváří metodiky pro další 
generace žáků tak, aby byly nejen poučné, ale i zábavné.

Mgr. Michaela Machová
Jejím cílem je ukázat pedagogům hry a aktivity, které mohou 
využít nejen v hodinách matematiky. Zastává názor, že učení 
by mělo bavit žáky a zároveň i pedagogy. Má ráda hlavolamy, 
šifry a zebří hádanky.

Mgr. Monika Pliešovská
Je kreativní, otevřená, ráda hledá nové pohledy na věc. 
Tenhle přístup prosazuje i pří výuce žáků a vzdělávání 
pedagogů. Věnuje se využívání moderních technologií ve 
výuce jako např. Car Kit nebo 3D pero.



Projekty realizované ITveSkole.cz

Reference ze škol:

MŠ Nové Dvory
Celý projekt je pro nás přínosným. Děti se skvěle pobavily, poučily. Děkujeme. Výborné využití a praktické ukázky. Zajímavé předání fyzikálních jevů 
(srozumitelně). Lektor skvěle zaujal všechny děti (klidný projev, přenesl klid na celou skupinu dětí).

MŠ Černuc
Práce s 3D perem byla pro děti velmi zajímavá. Program byl velice poučný pro děti i paní učitelky. Děti byly velmi pozorné a získaly nové poznatky.

ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově
Přednáška byla velmi zajímavá, děti velmi nadchl zvuk – zvukové vlny. Děti si vše dostatečně vyzkoušely, dobře spolupracovaly, těšíme se na další setkání.

2010-2020
Kompletní administrativa 
šablonových projektů za 6050 Kč
Zkušenosti s přípravou žádosti, tvorbou 
ZoR, pomoci s plněním výstupů a ZZoR 
u více než 2000 projektů.

2017-2020
Projekty OPVVV 010
Podpora 6 projektů a vybudování 
sítě 250 center kolegiální podpory 
zaměřených na badatelství, STEM 
a EVVO.

2017-2020
Zapojení do 6 projektů 
MAP a KAP
Příkladem je tvorba metodických 
materiálů a realizace 
vzdělávacích aktivit na podporu 
polytechnického vzdělávání 
v 54 MŠ a ZŠ v rámci KAP 
Středočeského kraje.

Projekt OPVK 48 Jak co funguje
Podpora polytechnického vzdělávání 
v 50 MŠ.

Projekty OPVK 51
Mentoring a DVPP při zavádění moderních 
technologií do výuky ve 200 ZŠ.

2014 – 2015

Investiční projekty IROP a OPPPR

Realizace 45 projektů zaměřených 
na vybavení školních dílen, vybavení 
odborných učeben, venkovních učeben 
a zajištění ICT infrastruktury škol.

2017-2020



Martina Burleová
Koordinátorka DVPP a aktivit na přípravu 
distančního vzdělávání
mburleova@itveskole.cz
602 730 415

Ing. Gabriela Hošková
Koordinátorka projektových dnů a setkání 
s rodiči
ghoskova@itveskole.cz
775 335 120

ITveSkole.cz, o.p.s., Velflíkova 4, Praha 6, IČ: 01942867

Jedeme v tom s Vámi!

800 550 660VOLEJTE
ZDARMA skoly@itveskole.cz@

Vytvoříme Vám nabídku 
dle vašich potřeb

Zavolejte 

nám ještě dnes


