
Tým společnosti T-E-V Pardubice Vám opět přináší 

komplexní nabídku akreditovaných vzdělávacích kurzů 

a školení pro individuální projekty ŠABLONY PRO MŠ 

A ZŠ I.

Náplň vzdělávacích akcí jsme připravili se znalostí 

požadavků šablon daných MŠMT, s ohledem na moderní 

trendy i možnosti v oblasti DVPP, ale zejména na 

základě osobních konzultací s Vámi, konkrétními 

pedagogy, a znalostí Vašich přání a potřeb.

Naši zkušení, kvalifikovaní a Vámi prověření lektoři pro 

Vás zajistí stejně jako v předchozích letech vzdělávání na 

míru přímo ve Vaší škole v čase, který sami preferujete.

Velmi intenzivně vnímáme Váš častý požadavek, 

týkající se možnosti vynaložení části prostředků na 

vybavení v podobě interaktivních tabulí, dotykových 

obrazovek, výukových stavebnic nebo dotykových 

notebooků. Při spolupráci s námi získáte možnost využití 

více než 50% prostředků na pomůcky a vybavení.

Využijte naší projektové 

podpory a zkušeností, 

volte Ty, které znáte!!!

Váš osvědčený partner pro DVPP v rámci ŠABLON PRO MŠ A ZŠ I

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

tel./fax: +420 466 330 007 • tel.: +420 777 633 708, +420 603 845 841 • e-mail: jbis@tev.cz

12 let spolupráce

5 000 proškolených pedagogů

550 spolupracujících škol

27 000 příprav na www.activucitel.cz 



Spoluprací s T-E-V získáte ucelenou nabídku DVPP, která je připravena dle požadavků šablon, se správnou 

hodinovou dotací a obsahem dle podmínek MŠMT. Absolventi získají osvědčení o absolvování školení, 

akreditovaném v systému DVPP.

V systému DVPP již máme akreditováno:

  využití výukového software v praxi

  využití výukového software v praxi

  tvorba a využití interaktivní výukové prezentace

  interaktivní hlasovací systém a jeho využití v praxi

  virtuální výukové, testovací a odpovědní prostředí v praxi

  experimentální výukou k poznání přírodních zákonů

  základy práce v on-line prostředí

 výukový obsah tabletu pro školu

 dovednost pro život

 - gramotný = úspěšný

Stabilní a kvalitní tým lektorů s mnohaletými zkušenostmi:

• Proškolil za 12 let více než 5 000 pedagogů v 550 mateřských, základních, středních i vysokých školách.

• Realizoval školení v rámci předchozích šablon OP VK 1.4, 1.5, 56 a 57.

• Realizoval školení v rámci síťových projektů projektů 1.1 
(www.jazykyinteraktivne.cz, www.gymnaziainteraktivne.cz, www.pekarjeucitelonline.cz, www.projektui.cz,

www.ucimeinteraktivne.cz, ucimeinteraktivne.zsostrov.cz, naucmeseucit.chroustovice.cz) a výzvy 51 (Dotkněme se budoucnosti). 

Naši lektoři jsou učitelé s mnohaletou praxí s osobní znalostí Vás i prostředí Vašich škol.

Další benefity pro vaši školu:

• Vzděláváme přímo u Vás ve škole v prostředí, které znáte, bez nutnosti někam cestovat. 

U menších škol Vám nabídneme spojení s okolní školou pro sdílení nákladů na lektora.

• Součástí školení jsou metodiky a digitální učební materiály. Prostřednictvím portálu www.activucitel.cz 

s Vámi sdílíme materiály již 7 let, nyní jsme připravili materiály na míru potřebám „šablon”.

• Dostupná cena školení, zbude Vám i více než 50% hodnoty šablon na vybavení i další výdaje spojené 

s realizací projektu.

• Praktické informace týkající se administrace projektu dle Vašich konkrétních dotazů včetně intenzivní 

komunikace s MŠMT.

Neváhejte a obraťte se na nás.

Těšíme se na další spolupráci právě s Vámi.

Za T-E-V Pardubice, s. r. o. 

Mgr. Jaroslav Bis

ActivUčitel – ActivInspire

ActivUčitel – ActivPrimary

ActivUčitel – ActivFlipchart

ActivUčitel – ActiVote

ActivUčitel – Nové metody interaktivní výuky v praxi

ActivUčitel – ActiEngage

ActivUčitel – Využití jazykové laboratoře k rozvoji klíčových kompetencí ve výuce cizích jazyků

ActivUčitel – PASCO

ActivUčitel – Office 365

ActivUčitel – Začínáme s tabletem

ActivUčitel – Aplikace a tablet 

ActivUčitel  Čtenářská gramotnost 

ActivUčitel  Matematika „není věda”
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