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Ideální doba
pro IT ve škole

ŠABLONY II
ZŠ, ŠD, ZUŠ

erní meto
od

dy

Katalog DVPP

eativita
Kr

M

Umění využívat moderní
metody a technologie
je obrovské aktivum
pro žáky i pedagogy

ce
Offi

aktivita
er

Představení ITveSkole.cz
Pomáháme zvyšovat digitální
kompetence pedagogů dle
standardu DigCompEdu
Připravujeme školy na revizi
RVP v oblasti IT
Realizujeme šablonové, velké
i investiční IROP projekty
Implementujeme moderní
technologie a metody do škol
Tvoříme výukový obsah a sdílíme
na našem portálu DUMy.cz

10 let
na trhu

Reference

800 škol

Ing. Martin Drábek
Ředitel ITveSkole.cz • mdrabek@itveskole.cz
Zajišťuji chod organizace tak, aby poskytovala komplexní služby
a podílela se na podpoře kvalitního vzdělávání.

Mgr. Petra Pitelková
Manažerka DVPP ITveSkole.cz • ppitelkova@itveskole.cz
Sleduji nové trendy v oblasti technologií a vzdělávání, dle nich
připravuji vzdělávací programy a zajišťuji kvalitní lektorský tým.

Ing. Luděk Heinz
Výkonný ředitel Boxed, s.r.o. • lheinz@boxed.cz
Podílím se na vývoji a implementaci ICT řešení s cílem usnadnit práci
pedagogům a pomoci žákům v budoucím uplatnění.

18
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DVPP
ITveSkole.cz

5 důvodů proč realizovat
DVPP s ITveSkole.cz?
1. Akreditace a certifikáty pro všechny
DVPP Šablony a-i)
2. Přijedeme k vám nebo pro
vás uspořádáme teambuilding
3. Přizpůsobíme se potřebám
vaší školy dle zvolených šablon
4. Zkušenosti a kvalita
lektorského týmu
5. Praktické ukázky provázané
s ICT a RVP
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A
Office

Číslo akreditace:
15633/2018-2-491
Cílová skupina:
Učitelé 1. stupeň ZŠ
Učitelé 2. stupeň ZŠ
Vychovatelé školských zařízení
Pedagogové volného času
Asistenti pedagoga
Časová dotace:
8 h nebo 16 h

ativita
Kre

erní meto
d
od

Vyberte si z témat:
A1 Aplikace a online zdroje
v ČG
A2 Rozvoj ČG s využitím
office
A3 ČG napříč předměty
A4 Kritické a informační
myšlení

y

eraktivita
Int

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

M

DVPP
ŠABLONA

Garant: Mgr. Boris Váňa
Přes dlouholeté učitelské a ředitelské
pracovní zkušenosti na ZŠ se stále dívám
na školství optimisticky a snažím se
věnovat tomu, co pedagogickému úsilí
dává smysl. Těší mě pracovat a sdílet
s učiteli. Snažím se přinášet otázky, aktuální
informace a především inspirovat.
Reference
Místo realizace: ZŠ a MŠ Hrabišín
Termín realizace: leden–únor 2019
„Školení splnilo očekávání a kolegyně mnohé
materiály a metody hned použily ve svých
hodinách.“

Cena
za 8 h DVPP/osoba

1200 Kč

A1

A2

A3

A4

Aplikace
a on-line zdroje v ČG

Rozvoj ČG
s využitím office

ČG napříč předměty

Kritické
a informační myšlení

Aneb: Využívejme naplno
interaktivní techniku díky
kvalitnímu výukovému obsahu
pro ČG.

Aneb: Využívejme, sdílejme,
tvořme a rozvíjejme ČG
s využitím office řešení.

Aneb: I malí technici
a konstruktéři musí umět číst
a porozumět textu.

Aneb: Důležitá role pedagoga
při výuce práce s informacemi
v době internetu.

• Užitečné funkce v office při
rozvoji ČG
• Hlavní rozdíly cloud office proti
desktopovým
• Praktické tipy a ukázky, jak
využívat office při rozvoji ČG
• Tvorba, sdílení, prezentace
výsledků
• Tvorba zajímavých on-line
prezentací s využitím Sway,
Google Slides nebo Prezi
• Psaní slohových prací, referátů,
esejí s využitím nových funkcí
office
• Vedení elektronického sešitu
a efektivních poznámek
s využitím OneNote nebo Google
Keep

• Předání metodických materiálů
pro rozvoj ČG napříč předměty
a ukázka práce s nimi
• Role ČG v měnícím se světě
dle RVP
• Porozumění zadání a tvorba dle
plánu
• Tvorba lapbooků
• Hry vedoucí k rozvoji ČG
a podpoře vlastní tvorby
• Čtení s porozuměním, tvorba
a ověření hypotéz, diskuze nad
výsledky
• Práce s Wikipedií a ověřenými
zdroji na internetu

• Podstata pojmů – kritického
myšlení, informační gramotnost
• Metody kritické myšlení pětilístek, myšlenkové mapy,
metoda V-CH-D, kostka,
předvídání,
• Formulace otázek a stanovení
cílů
• Ověřování informací, odhalování
účelovek a kampaní
• Jak přistupovat k informacím
dostupným na internetu
• Podpora mediální výchovy
• Vlastní digitální stopa a odkaz

• Efektivní využití interaktivních
materiálů pro rozvoj ČG
• Zajímavé aplikace a online
zdroje – Zatracená čeština,
Gramar.in a další
• E-knihy na Dumy.cz a jejich
využití ve výuce
• Využití Wikipedie a on-line
encyklopedií
• Tvorba slovních mraků
a myšlenkových map
• Práce s komiksy v hodinách
českého jazyka
• Tvorba příběhu s využitím
klíčových slov
• Porozumění textu, reflexe
a konstruktivní diskuze
s využitím moderních aplikací

B
Office

Číslo akreditace:
15633/2018-2-491
Cílová skupina:
Učitelé 1. stupeň ZŠ
Učitelé 2. stupeň ZŠ
Vychovatelé školských zařízení
Učitelé gymnázií
Pedagogové volného času
Asistenti pedagoga
Časová dotace:
8 h nebo 16 h

ativita
Kre

erní meto
d
od

Vyberte si z témat:
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

y

eraktivita
Int

MATEMATICKÁ
GRAMOTNOST
M

DVPP
ŠABLONA

B1

Garant: Mgr. Michaela Machová
Můj cíl je ukázat pedagogům hry a aktivity,
které mohou využít nejen v hodinách
matematiky. Učení by mělo bavit žáky
a zároveň i pedagogy. Ráda pracuji
s dospělými.

Reference
Místo realizace: ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3
Termín realizace: květen 2019
„Školení bylo srozumitelné, vtáhlo nás do hry.
Zajímavé nápady realizovatelné ve výuce. Lektorka
uměla zaujmout, přednášela hravou formou.“

Cena
za 8 h DVPP/osoba

1200 Kč

B2

B3

B4

Aplikace
a on-line zdroje v MG

Rozvoj MG
s využitím office

Vzbuďme zvídavost a řešme
kreativně matematické úlohy

I na hodiny matematiky
se mohou žáci těšit

Aneb: Využívejme naplno
interaktivní techniku díky
kvalitnímu výukovému obsahu
pro MG.

Aneb: S využitím office – tabulky,
grafy, rovnice.

Aneb: Zdravý selský rozum je
potřebný nejen v rámci rozvoje
MG.

Aneb: Moderní metody, které
zvyšují zájem o matematiku
a vše, co s ní souvisí.

• Předání metodických materiálů
pro rozvoj MG napříč předměty
a ukázka práce s nimi
• Vývojové diagramy a základy
algoritmizace
• Podpora schopnosti řešit
problémy po jednotlivých krocích
• Volba strategie a vhodného
způsobu řešení
• Tvorba a tisk 3D objektů
• Hledání optimálních postupů,
tras a řešení
• Hry na podporu logického
myšlení s využitím běžně
dostupných materiálů
• Propojení matematiky
a zvídavosti žáků
• Ukázky aktivit, jak zvýšit
popularitu matematiky ve třídě

• Matematika postavená na
principech metody prof. Hejného
• Učíme matematiku s příklady
každodenního života
• Aktivizující činnosti a hry ve
výuce matematiky
• Formativní hodnocení
v matematice
• Práce s chybou
• Rozvoj finanční gramotnosti

• Efektivní využívání interaktivních
materiálů pro rozvoj MG
• Zajímavé aplikace s Google
Play, Store, Dumy.cz
• Soutěže typu duel, sudoku,
puzzle
• Rébusy a slovní úlohy
• Geogebra a její využití
v matematice
• Zajímavé on-line zdroje –
matika.in, umimematiku.cz
a další
• Matematika hrou s aplikacemi
typu Matemág
• IQ testy a rozvoj logického
myšlení
• Využití videí ve výuce – Khanova
škola

• Užitečné funkce v office při
rozvoji MG
• Práce s grafy a rovnicemi
• Tvorba testů a jejich
automatické vyhodnocení
• Využití Excelu při každodenní
práci učitele
• Tvorba 3D objektů a jejich
využití při rozvoji MG
• Tvorba a práce s rovnicemi
s využitím aplikací typu
OneNote, Sway a Forms
• Podpora výuky geometrie
s využitím office

C
Office

Číslo akreditace:
15633/2018-2-491
Cílová skupina:
Učitelé 1. stupeň ZŠ
Učitelé 2. stupeň ZŠ
Vychovatelé školských zařízení
Učitelé gymnázií
Pedagogové volného času
Asistenti pedagoga
Časová dotace:
8 h nebo 16 h

ativita
Kre

erní meto
d
od

Vyberte si z témat:
C1 Aplikace a on-line zdroje
při výuce CJ
C2 Office jako pomocník pro
výuku CJ
C3 Učíme jazyky kreativně
a hravě
C4 Individuální přístup
při výuce CJ

y

eraktivita
Int

CIZÍ JAZYKY

M

DVPP
ŠABLONA

C1
Garant: Mgr. Markéta Čonková
Pomáhám školám inovovat výuku.
Posouvám dovednosti pedagogů převážně
v oblasti digitální gramotnosti a zavádění
inovativních řešení do výuky CJ. Ke školení
přistupuji individuálně a prakticky, mou
snahou je vždy reflektovat potřeby školy.

Reference
Místo realizace: ZŠ a MŠ Jevišovice
Termín realizace: říjen 2018
„Školení bylo velice inspirující, propojeno
praktickými příklady. Učitelé odcházeli nejen
s novými podněty do hodin, ale s nadšením do
další práce.“

Cena
za 8 h DVPP/osoba

1200 Kč

C2

C3

C4

Aplikace a on-line
zdroje při výuce CJ

Office jako efektivní
pomocník pro výuku CJ

Učíme jazyky
kreativně a hravě

Individuální přístup
při výuce CJ

Aneb: Zapojení IT a efektivní
využití každých 45 minut výuky
cizího jazyka.

Aneb: Psal by dnes snad William
Shakespeare bez využití office?

Aneb: Bez jazyků to nejde.

Aneb: Už J.A.K. vyučoval své
žáky prostřednictvím divadelních
her.

• Cizojazyčné e-knihy a jejich
využití ve výuce
• Tipy na aplikace jako Duolingo,
Mondly a další
• Procvičování slovíček s využitím
on-line zdrojů
• Procvičování výslovnosti pomocí
nástroje Sanako Pronounce
• Tvorba interaktivních materiálů
ve SMART Notebook nebo Activ
Inspire
• Efektivní využívání interaktivních
materiálů ve výuce CJ

• Užitečné funkce v office při
rozvoji CJ
• Spojení se světem pomocí
Skype in the Classroom
• Testování žáků pomocí aplikací
typu Forms
• Prezentace jazykových reálií
s využitím Sway nebo Google
Slides
• Využití office při psaní textů v CJ
• Využití office při kontrole
pravopisu
• Využití možnosti ovládat office
hlasem pro zlepšení výslovnosti

• Předání metodických materiálů
pro rozvoj CJ napříč předměty
a ukázka práce s nimi
• Výukové hry v hodinách cizího
jazyka
• Projektová výuka při výuce
cizího jazyka
• Tvorba lapbooků
• Programování avatara, který
mluví cizí řečí
• Tvorba cizojazyčného pexesa
a jiných her do výuky
• Vužití internetu při výuce cizích
jazyků
• Využití angličtiny při výuce
programování

• Výuka 1:1 při výuce CJ
• Metoda CLIL v nejazykových
předmětech
• Výuka cizího jazyka s využitím
obrázkových myšlenkových map
• Metoda převrácené třídy aneb
nechme sledovat žáky filmy
v angličtině
• Zavádění formativního
hodnocení při výuce cizího
jazyka
• Hry a scénky při výuce cizího
jazyka

D
Office

Číslo akreditace:
33013/2018-2-900
Cílová skupina:
Učitelé 1. stupeň ZŠ
Učitelé 2. stupeň ZŠ
Vychovatelé školských zařízení
Učitelé gymnázií
Pedagogové volného času
Asistenti pedagoga
Časová dotace:
8 h nebo 16 h

ativita
Kre

erní meto
d
od

Vyberte si z témat:
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

y

eraktivita
Int

OSOBNOSTNĚ-SOCIÁLNÍ
ROZVOJ
M

DVPP
ŠABLONA

Garant: Ing. Petra Pokorná
Jsem pozitivní člověk, který se rád vzdělává
a sdílí své zkušenosti. Vystudovala jsem
obor andragogika. Práce s dospělými mě
naplňuje, ve vzdělávání dospělých vidím
smysl.

Reference
Místo realizace: ZŠ a MŠ Kozojedy
Termín realizace: únor 2019
„Přínosem pro školu byla příprava témat na míru
a poskytnutí vzdělávacích materiálů.“

Cena
za 8 h DVPP/osoba

1200 Kč

D1

D2

D3

D4

OSR pedagoga
prostřednictvím nových
nápadů a aplikací

Office pro každodenní
práci pedagoga

Prevence proti syndromu
vyhoření díky vlastní tvorbě

Učíme se celý život

Aneb: Buďte pro své žáky
skutečnou osobností.
Porozumějte jazyku „jejich
kmene“.

Aneb: Staňte se hvězdou ve
využívání nových funkcí office.
Ohromte žáky, rodiče, kolegy,..

Aneb: Upeč třeba chleba, postav
třeba zeď, případně využij
některou z technik z našeho
semináře.

Aneb: V. I. L.:
Učit se, učit se, učit se …

• Zkratky a trendy v ICT, se
kterými vyrůstají vaši žáci
• Tipy na aplikace a on-line zdroje
napříč předměty
• Práce s videi ve výuce
• Tvorba interaktivních materiálů
s novými funkcemi
• Stále se zdokonalujeme
• Vychytávky při každodenní práci
pedagoga
• Využívejme naplno interaktivní
techniku a aktivizujme žáky ve
výuce

• Užitečné funkce a nástroje
nových office
• Rozdíly a přednosti
instalovaných a cloud office
• Efektivnější plánování práce
pomocí nových funkcí office
• Jednodušší opravování testů
a písemných prací
• Tvorba klasifikačního sešitu pro
učitele s nástroji Excel nebo
Tabulky Google
• Učíme se řeči žáků a kultivujme
ji s využitím office

• Předání metodických materiálů
pro rozvoj osobnosti učitele
a ukázka práce s nimi
• Trénování paměti
• Neverbální komunikace
• Využívání moderních pomůcek
a stavebnic při zvyšování
motivace a seberealizaci
• Kooperativní učení
• Seberealizace a tvorba
s využitím ICT
• Upevňování pracovních
dovedností
• Odhadněte nejen své schopnosti
• Management skupinové výuky

• Rozvoj smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění se
a umění učit
• Řešení konfliktů a předcházení
krizovým situacím
• Rozvoj komunikace a měkkých
dovedností pedagogů i žáků
• Sociální kompetence
a mezilidské vztahy
• Budování důvěry mezi kolegy,
učiteli, žáky i rodiči
• Práce s třídním kolektivem
• Základy mentoringu a koučinku
• Relaxační techniky pro zvládání
stresu
• Meditace a dechová cvičení

E
Office

Číslo akreditace:
15633/2018-2-491
Cílová skupina:
Učitelé 1. stupeň ZŠ
Učitelé 2. stupeň ZŠ
Vychovatelé školských zařízení
Učitelé gymnázií
Pedagogové volného času
Asistenti pedagoga
Časová dotace:
8 h nebo 16 h

ativita
Kre

E1

erní meto
d
od

Vyberte si z témat:
E1 Proinkluzivní přístup
s využitím aplikací
a on-line zdrojů
E2 Inkluzivní vzdělávání
s využitím office
E3 Rozvoj osobnosti každého
žáka
E4 Aby vše klapalo

y

eraktivita
Int

INKLUZE

M

DVPP
ŠABLONA

Garant: Mgr. Bohumila Jurková
V rámci seminářů vycházím především
z praxe. Jsem schopna předat pedagogům
poznatky, které budou moci aplikovat ve
své práci.

Reference
Místo realizace: ZŠ Janovice nad Úhlavou
Termín realizace: srpen 2018
„Uvítali jsme vstřícnost ITveSkole.cz při domlouvání
termínu a proškolení celého sboru přímo v naší
škole. Školení splnilo očekávání.“

Cena
za 8 h DVPP/osoba

1200 Kč

E2

E3

E4

Proinkluzivní přístup
s využitím aplikací
a on-line zdrojů

Inkluzivní vzdělávání
s využitím office nástrojů

Rozvoj osobnosti
každého žáka

Aby vše klapalo

Aneb: Individuální
přístup 1:1 s využitím moderních
technologií.

Aneb: Jak zvládnout výuku
v heterogenním prostředí
dnešních tříd?

Aneb: Kdo si hraje nezlobí.
Tvořme s žáky s využitím
moderních technologií.

Aneb: Příklady využití moderních
technologií při komunikaci
a individuální práci se žáky.

• Zajímavé aplikace pro žáky
s SVP
• Netradiční hodiny s využitím online zdrojů typu Kahoot a další
• Motivace a aktivizace žáků
s využitím moderních nástrojů
• Aplikace Včelka pro žáky
s dyslexií
• Zkušenosti z realizace velkého
projektu (výzva OP VVV 37)
propojující inkluzi a moderní
technologie
• Individuální přístup k žákům
s využitím interaktivní techniky

• Užitečné funkce a nástroje
v office pro individuální přístup
ke každému žákovi
• Formativní hodnocení žáků
s využitím nástrojů typu Google
Forms nebo Office 365 Forms
• Žákovská pravidla vytvořená ve
Sway nebo Google Slides
• Efektivní spolupráce žáků
i pedagogů pomocí prostředí
typu SharePoint
• Přizpůsobení a usnadnění práce
s office - ovládání hlasem,
rozložení ikon, využívání tipů
a nápovědy

• Předání metodických materiálů
pro využití potenciálu každého
žáka a ukázka práce s nimi
• Zvyšování motivace žáků,
zvyšování úžasu, údivu a zaujetí
pro výuku
• Individuální přístup při výuce
nadaných žáků s využitím
moderních pomůcek
• Pro Honzu i Šalamouna –
technika pro každého jinak
• Hry a aktivizující činnosti do
výuky
• Probuďte kreativitu v srdci
každého žáka

• Dobré příklady z praxe s inkluzí
ve školách ČR i inspirace ze
zahraničí
• Sebepoznání a sebepojetí,
rozvoj silných a slabých stránek
i vztahů k druhým
• Praktický přístup k žákům s SVP
• Klima třídy
• Efektivní zpětná vazba žáků
• Netradiční třídnické hodiny

F
Office

Číslo akreditace:
26103/2018-1-729
Cílová skupina:
Učitelé 1. stupeň ZŠ
Učitelé 2. stupeň ZŠ
Vychovatelé školských zařízení
Učitelé gymnázií
Pedagogové volného času
Asistenti pedagoga
Časová dotace:
8 h nebo 16 h

ativita
Kre

erní meto
d
od

Vyberte si z témat:
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

y

eraktivita
Int

KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

M

DVPP
ŠABLONA

Garant: Mgr. Petra Pitelková
Na mé práci mě baví hledat nové možnosti,
objevovat a využívat příležitostí, které nám
dnešní technologie ve školství směrem
k budoucímu uplatnění žáků přináší. Při
kurzech ráda rozvíjím kreativitu pedagogů,
naplňuji je energií a učím je tvořit a sdílet
pozitivní výsledky práce.
Reference
Místo realiace: 1. ZŠ Plzeň
Termín realizace: leden 2018–prosinec 2019

„V rámci projektu PROSIT dochází k rozvoji
kompetencí žáků nadaných i žáků s SVP směrem
k jejich budoucímu uplatnění.“

Cena
za 8 h DVPP/osoba

1200 Kč

F1

F2

F3

F4

Příprava na budoucí uplatnění
žáků prostřednictvím aplikací
a on-line zdrojů

Office jako základ každé
profese

Objevme s žáky
kouzlo technických
a přírodovědných profesí

Metody, které učí pro život

Aneb: Budoucnost neznáme, ale
vzájemné interakce a nějaké ty 0
a 1 tam pravděpodobně budou.

Aneb: Dříve byl u startu každé
kariéry životopis. Dnes je to
třeba profil na LinkedIn a kvalitní
digitální stopa. Ukažme si jak
na to.

Aneb: Využíval by dnes Leonardo
da Vinci pro svou geniální tvorbu
moderní technologie?

Aneb: „Čo bolo, to bolo“, už
známe, „co bude“, musíme
s žáky teprve objevit.

• Předání metodických
materiálů pro zvýšení zájmu
o přírodovědné a technické
obory a ukázka práce s nimi
• Rozvíjejme tvorbu a kreativitu
žáků
• Tvořivé dílny
• Plánování a rozhodování při
tvůrčí činnosti žáků
• Zvyšování motivace žáků
s využitím moderních
technologií a pomůcek
• Udělej si to sám (např. závlaha
květináče)
• Rozvíjení talentu žáka pro jeho
budoucí uplatnění na trhu práce

• Rozvoj kritického myšlení
a schopnosti řešit problémy
• Rozvoj měkkých
i komunikačních dovedností
pedagogů i žáků
• Řešení životních situací
• Co dělat, když …
• Kompetence žáka i pedagoga
• Volba povolání

• Základní orientace v profesních
oborech
• Profese 21. století s využitím
moderním technologií
• Tvorba vlastních žákovských
prací
• Zajímavé odkazy na podporu
finanční gramotnosti typu
Zlatka.in
• Práce s webem Budoucnost
profesí
• Práce s výstupy projektu
POSPOLU
• Rozvoj měkkých dovedností
pedagogů i žáků s využitím
interaktivní techniky

• Potřebné a užitečné funkce pro
každodenní využití ve výuce
• Fiktivní žákovské firmy
s využitím řešení typu Office
365 nebo Google Docs
• Test osobnosti s využitím
nástrojů typu Forms
• Tvorba žákovského profilu
pomocí Sway nebo Google
Slides
• Jak tvořit síť kontaktů a svou
kvalitní digitální stopu
• Tvorba moderního životopisu
a profilu na LinkedIn

G
Office

Číslo akreditace:
26103/2018-1-729
Cílová skupina:
Učitelé 1. stupeň ZŠ
Učitelé 2. stupeň ZŠ
Vychovatelé školských zařízení
Učitelé gymnázií
Pedagogové volného času
Asistenti pedagoga
Časová dotace:
8 h nebo 16 h

ativita
Kre

erní meto
d
od

Vyberte si z témat:
G1 Využití ICT v přírodních
vědách
G2 Rozvoj PG s využitím
office
G3 Objevme s žáky kouzlo
BOV
G4 Podpora
mezipředmětových vztahů
dle STEAM

y

eraktivita
Int

POLYTECHNICKÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
M

DVPP
ŠABLONA

G1

Garant: RNDr. Zuzana Ella Havlíčková
Můj zájem o techniku mě nejprve přivedl ke
studiu fyziky, poté k historii a popularizaci
techniky v Národním technickém muzeum.
S technikou a přírodními vědami souvisela
i má práce v enviromentální oblasti. Jako
pedagog zpětně vidím, že se mi různorodé
pracovní zkušenosti přirozeně propojily
v polytechnicky pojatém vzdělávání.
Reference
Místo realizace: ZŠ Bojkovice
Termín realizace: únor 2017–prosinec 2019

„S ITveSkole.cz spolupracujeme a realizujeme
Centrum kolegiální podpory, kde využíváme
senzory pro BOV a výukové stavebnice pro
podporu mezipředmětových vazeb dle STEAM.“

Cena
za 8 h DVPP/osoba

1200 Kč

G2

G3

G4

Využití ICT
v přírodních vědách

Rozvoj přírodovědné
gramotnosti s využitím office

Objevme s žáky kouzlo
badatelsky orientované
výuky

Podpora mezipředmětových
vztahů dle STEAM

Aneb: Polytechnické vzdělávání
a interaktivní výuka je jako vláha
pro úrodnou zem.

Aneb: Nicola Tesla měl rád
bouřky a energii v mracích.
Pravděpodobně by ty dnešní
„cloudy“ rovněž rád využíval.

Aneb: Slovy Confucia: „Co si
vyzkouším, tomu rozumím“.

Aneb: Učme žáky v souvislostech
s praktickými příklady
a experimenty ze světa, který je
obklopuje.

• Tipy na aplikace pro výuku
přírodovědných předmětů pro
Windows, Android i iOS
• Tvorba interaktivních materiálů
a jejich využití ve výuce
• Využití 3D modelů v přírodopisu,
chemii a zeměpisu
• Přírodovědné pokusy s využití
moderních technologií
• Využití otevřených zdrojů
obrázků, videí, animací a další
tipy do výuky BOV
• Práce s nápadníky ITveSkole.cz
• Inspirace z projektů OP VVV
zaměřených na BOV a STEAM

• Zajímavé funkce a nástroje
v office pro rozvoj
polytechnického vzdělávání
• Tvorba grafů a nastavování
proměnných s využití nástrojů
office
• Práce s mapami prostřednictvím
nových funkcí Excel a Google
Maps
• Kreativní žákovský sešit
vytvořený ve OneNote nebo
Google Keep
• Legální stahování obrázků
s přírodovědnou tématikou

• Předání metodických materiálů
pro rozvoj BOV a ukázka práce
s nimi
• Moderní výukové pomůcky
a stavebnice
• Využití senzorů při výuce
přírodovědných předmětů
• V každém dříme technik
• Rozum, ruce, cit
• Aktivity pro výuku venku
• Vyrábíme z „recyvěcí“
• Tipy na zajímavé experimenty
z každodenního života
• Moderní VOZKA – vozík
moderního kantora

• Příprava na změnu RVP – rozvoj
logického myšlení, digitální
a informační gramotnosti
• Badatelsky orientovaná výuka
• Učíme se venku
• Terénní exkurze
• Školní projekty
v přírodovědných předmětech
• Novinky v oblasti
přírodovědných předmětů
• Ty nejlepší zkušenosti
a inspirace z projektů a center
kolegiální podpory zaměřených
na BOV a STEAM

H
Office

Číslo akreditace:
15633/2018-2-491
9053/2019-1-299
Cílová skupina:
Učitelé 1. stupeň ZŠ
Učitelé 2. stupeň ZŠ
Vychovatelé školských zařízení
Učitelé gymnázií
Pedagogové volného času
Asistenti pedagoga
Časová dotace:
8 h nebo 16 h

ativita
Kre

H1
erní meto
d
od

Vyberte si z témat:
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

y

eraktivita
Int

ICT

M

DVPP
ŠABLONA

Garant: Bc. Jakub Janeček
Působím jako projektový manažer
v projektu propojující ICT a badatelsky
orientovanou výuku. Rád pedagogům
představuji nové ICT řešení a pomáhám
s rozvojem kompetencí dle Evropského
rámce digitálních kompetencí pedagogů
(DigCompEdu).

Reference
Místo realizace: Církevní ZŠ Veselí nad Moravou
Termín realizace: květen 2019
„Vzdělávání v oblasti ICT pro celý pedagogický
sbor jsme spojili s dvoudenním zážitkovým
vzdělávání, díky tomu jsme zvýšili kompetence
pedagogů v ICT a přispěli ke stmelení týmu.“

Cena
za 8 h DVPP/osoba

1200 Kč

H2

H3

H4

Zajímavé hodiny
s využitím ICT

Office – nepostradatelný
nástroj pro žáky i pedagogy

Rozvoj kreativity
s využitím ICT

Rozvoj kompetencí žáků
pro 21. století

Aneb: Ty nejlepší zkušenosti
a tipy do výuky pro využití IT ve
vaší škole od ITveSkole.cz.

Aneb: Office nejsou jen do
kanceláře, jde o nezbytnou
každodenní pomůcku pro
každého pedagoga.

Aneb: 7 tipů, jak podpořit
kreativitu s využitím moderních
technologií.

Aneb: Podpora starého dobrého
„selského rozumu“ a schopnosti
řešit problémy s využitím
moderních technologií.

• Nový rozměr, jak pracovat
s interaktivními tabulemi
a dotykovými obrazovkami
• Tipy na aplikace a on-line zdroje
• Tvorba a sdílení výukových videí
• Vyhledávání a využití aplikací
z Windows Store, Google Play
a jiných výukových portálů
• Tvorba komiksů a animací
• Využití sociálních sítí při
přípravě na hodinu
• Zkušenosti a výstupy z desítek
projektů, na kterých jsme se
v ITveSkole.cz podíleli
• Práce s nápadníky ITveSkole.cz
• Inspirace z projektů OP VVV
zaměřených na efektivní využití
ICT

• Word, Excel, PowerPoint znovu
a lépe
• Práce s Google Dokumenty
a s Office 365
• Fotografie ve výuce
• Využití nástroje Windows Ink při
výuce s tablety nebo notebooky
• Využití sdílených disků ve
školním prostředí
• Využití šablon pro PowerPoint
a další nástroje office
• Classroom Manager
• Usnadnění práce s office
• Využití tipů a nápovědy, ovládání
hlasem, přizpůsobení vzhledu

• Předání metodických materiálů
pro rozvoj ICT napříč předměty
a ukázka práce s nimi
• Kreativita a tvorba s využitím
online nástrojů
• Úvod do algoritmizace
a programování nejen pro
budoucí programátory
• Využití výukových stavebnic
• Hry s QR kódy
• 3D tiskárny a 3D objekty
• Šifry a rébusy
• Myšlenkové mapy ve výuce
• Roboti a robotika
• Tipy na aplikace a hry za
každého počasí
• Výroba žákovských projektů
s využitím senzorů a aktorů

• Připravme se na změnu RVP
v oblasti ICT
• Základy algoritmizace
• Digitální gramotnost
a informatické myšlení
• Programování a robotika napříč
předměty
• Škola a bezpečný internet
• Výuka 1:1 s využitím ICT
• Zavádění BYOD do výuky
• Podpora spolupráce
s schopnosti pracovat v týmu

I
Office

Číslo akreditace:
26103/2018-1-729
Cílová skupina:
Učitelé 1. stupeň ZŠ
Učitelé 2. stupeň ZŠ
Vychovatelé školských zařízení
Učitelé gymnázií
Pedagogové volného času
Asistenti pedagoga
Časová dotace:
8 h nebo 16 h

ativita
Kre

erní meto
d
od

Vyberte si z témat:
I1 Učení v souvislostech
I2 Realizace projektů
s využitím office
I3 Tvorba žákovských
projektů s moderními
pomůckami
I4 Projektová výuka napříč
předměty

y

eraktivita
Int

PROJEKTOVÁ VÝUKA

M

DVPP
ŠABLONA

Garant: Mgr. Monika Pliešovská
Jsem kreativní, otevřená, hledám
nové pohledy na věc. Ráda pomáhám
pedagogům využívat moderní technologie
a výukové metody.

Reference
Místo realizace: ZŠ Bílá Lhota
Termín realizace: květen 2018–duben 2019
„S ITveSkole.cz jsme realizovali IROP projekt
a vzděláváme se v šablonách s cílem podpory
projektové výuky a rozvoje klíčových kompetencí
žáků.“

Cena
za 8 h DVPP/osoba

1200 Kč

I1

I2

I3

I4

Učení v souvislostech
s využitím aplikací
a on-line zdrojů

Realizace projektů s využitím
office

Tvorba žákovských projektů
s moderními pomůckami

Projektová výuka napříč
předměty

Aneb: Zapojení moderních
technologií do výuky s cílem
zajistit úžas, údiv a zaujetí žáků
o výuku.

Aneb: Není dobrého projektu bez
funkčního týmu, není funkčního
týmu bez nástrojů pro jeho řízení
a pro spolupráci v něm.

Aneb: Inspirujme se zkušenostmi
pedagogů ze škol, kde BOV
a STEAM jsou každodenní
součástí výuky.

Aneb: Podpořme soutěživost,
motivaci i odborné znalosti žáků.

• Realizace projektů s využitím
nástrojů Office 365 a Google
Apps
• Dotazníkové šetření pomocí
Forms
• Nástroje pro podporu práce
v týmu
• Prezentace projektu
prostřednictvím Sway nebo
Google Slides nebo Prezi
• Podpora spolupráce pomocí
nástrojů typu SharePoint
• Moderní prezentace a využití
předpřipravených šablon

• Předání metodických materiálů
na podporu projektové výuky
a ukázka práce s nimi
• Inspirace a příklady z praxe pro
realizaci projektů
• To nejlepší z center kolegiální
podpory zaměřených na BOV
• Motivace žáků zajímavými
projekty s využitím stavebnic
a senzorů typu Arduino nebo
Lego
• Objevujeme na louce, v lese
i u rybníka
• Měříme a bádáme s běžně
dostupnými pomůckami
• Využívejme „recyvěci“
• Inspirujme se na portálech typu
Pinterest

• Tipy na aplikace vhodné pro
zpracování výstupů projektu
• Nástroje řízení, zpracování
prezentací výstupů projektu
• Příklady dobré praxe
s projektovou výukou
• Projekt jako průřezové téma
s využitím ICT
• Tipy, triky, zkušenosti
z realizovaných projektů
ITveSkole.cz
• Nápadníky, metodické materiály
a videa pro inspiraci při realizaci
projektové výuky

• Fáze projektu
• Plánování
• Tvorba otázek a stanovení
hypotézy
• Řešení problému
• Stanovení pravidel
• Podpora zdravé soutěživosti
mezi žáky
• Kritéria hodnocení
• Fiktivní žákovské firmy

Realizujme
Potřebujete proškolení celého sboru
nebo jednotlivých skupin 1. stupně,
2. stupně, případně zvlášť pedagogů,
kteří jsou v dané oblasti začátečníci
i těch, kteří jsou pokročilí? Připravíme
vám nabídku na míru. Naši lektoři
přijedou k vám do školy a zrealizují
dohodnuté školení.

DVPP ve vaší škole

DVPP společně
Potřebujete podpořit školní tým, motivaci
pedagogů i vzájemnou spolupráci?
Uspořádáme pro vás dvoudenní setkání,
v rámci kterého zajistíme 2x 8 hodin
vzdělávání s možností volby témat dle
DVPP šablon a-i). Zajistíme dopravu,
ubytování, teambuildingové aktivity
i doprovodný „zážitkový“ program.

DVPP doplněné o teambuilding

Kontaktujte nás pro vytvoření individuální nabídky
Martina Burleová
Koordinátorka DVPP v ITveSkole.cz | mburleova@itveskole.cz, 222 268 503
Vždy se snažím najít optimální kombinaci mezi požadavky školy, možnostmi Šablon II a kompetencemi našich lektorů. Propojuji
DVPP s komplexní péčí o zákazníka k jeho plné spokojenosti. Výsledkem mé práce jsou dlouhodobé přátelské vztahy se školami.

Martin Jozífek
Regionální manažer
PHA, HKK, LBK, PAK, ULK
mjozifek@itveskole.cz
777 533 587
Pro zákazníky hledám optimální řešení tak,
aby škola splnila výstupy projektu a přitom
zbyly prostředky pro pedagogy a na
potřebné ICT vybavení.

Individuální
návrh
a kalkulace

Hynek Zachař
Regionální manažer
STC, JHC, PLK, KVK, VYS
hzachar@itveskole.cz
606 071 367
Zákazníkům nabízím komplexní řešení
obsahující implementaci, výukový obsah
a dlouhodobou podporu. V rámci
Šablon II doporučuji školení propojující ICT
s jednotlivými tématy šablon.

Sladění termínu
a obsahu

Lenka Hodovská
Regionální manažerka
JHM, MSK, OLK, ZLK
lhodovska@itveskole.cz
603 707 820
Rozumím potřebám a možnostem
zákazníků a hledám optimální kombinaci
DVPP a ICT. Výhodou Šablon II je možnost
uspořádat DVPP na atraktivním místě
včetně doprovodného programu.

Úspora
prostředků
na nákup ICT
DVPP
ITveSkole.cz

Přijedeme
za vámi

Mo

Inte
ra

a

vita
kti

T-E-V Pardubice, s.r.o.
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

rní metod
de

y

V ceně školení je
doprava lektora,
výukové materiály
a certifikáty
pro projekt
ŠABLONY II.

Kreativi
t

fice
Of

777 633 705

@

obchod@tev.cz

