
Spolupráce nám dává smysl.

Zavádění změn

dle 
rev

ize
 

RVP

Připravili jsme pro vás:

 e DVPP

 e Projektové dny

 e Balíčky pro revizi RVP

 e Partnerství při realizaci 
projektů

• Šablony
• Investiční projekty IROP
• Fondy obnovy EU
• OP JAK, SFŽP a další

Katalog inspirací ITveSkole.cz 2021/2022



Vážení příznivci kvalitní výuky v našich školách,
jsme rádi, že máte před sebou náš katalog inspirací ITveSkole.cz pro školní rok 2021/2022. Vážíme si 
toho o to více, protože jsme si vědomi, že rok covidu nebyl jednoduchý pro nikoho z nás, něco nám dal 
a něco vzal. My v týmu ITveSkole.cz jsme se snažili po celou dobu zůstat s vámi v kontaktu, být vám 
nápomocni a i přes těžké období přeměňovat naše myšlenky v realizaci skutečných projektů.

I nyní stojíme před velkou výzvou, kdy bychom vám chtěli pomoci přeměnit změny, které přináší revize 
RVP v realitu.

Výzvou je rovněž zlepšit zázemí pro výuku a pomoci pedagogům v rámci změn a to včetně dlouhodobé 
metodické podpory.

Věříme, že katalog, kterým právě začínáte listovat, vás přivede na společnou cestu směrem k nám 
a budete mít chuť s námi spolupracovat.

Osobně bych ráda na tomto místě poděkovala celému týmu lektorů a projektové podpory, kteří pro 
vás připravili všechny metodické materiály a výukové scénáře, které jsou přidanou hodnotou k našim 
nabízeným službám.

Těšíme se na spolupráci, jsme tady pro vás.

Mgr. Petra Pitelková
ředitelka ITveSkole.cz, o.p.s. 
ppitelkova@itveskole.cz

Těší mne, že i přes množství aktivit a projektů, 
které s mým týmem realizujeme, se mi daří 
udržet menší úvazek v ZŠ a díky tomu si 
zachovat kontakt s reálným školním prostředím.

Ing. Luděk Heinz
výkonný ředitel Boxed, s.r.o. 
lheinz@boxed.cz

Jsem rád, že můžu dělat práci, která mne 
naplňuje. Baví mne podporovat skvělý tým 
ITveSkole a pomáhat školám při přípravě 
a realizaci investičních projektů.



5 důvodů proč spolupracovat s ITveSkole.cz?

 e Jsme zapáleni pro novou informatiku a rozvoj DG. Přistupujeme ke změnám tvořivě a s nadhledem. 
Jsme zkušený tým, který vychází z příkladů z praxe. Jsme jedni z vás, většina z nás má úvazek ve škole.

 e Orientujeme se v oblasti vzdělávání, sami realizujeme inovativní a investiční projekty jak v roli příjemce, 
tak v roli administrátorů.

 e Tvoříme metodiky. Máme akreditace pro všechna DVPP v katalogu. Jsme aktivní v rámci komunikace 
s MŠMT.

 e Realizujeme aktivity s dětmi, sami investujeme, budujeme vzdělávací centrum Otevřený mlýn, 
spolupracujeme s významnými firmami.

 e Jsme s vámi již 10 let. Práce nás baví, slovo „nejde“ bereme jako výzvu.

Obsah katalogu:
DVPP pro MŠ str. 4-5
DVPP pro ZŠ str. 6-7
Projektové dny str. 8-11
Průvodce revizí RVP str. 12-13
Balíčky ITveSkole.cz str. 14-17
Projektová podpora str. 18-21

Digitální gramotnost (DG)Nová informatika

Revize RVP
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DVPP v souvislosti probíhajících změn v MŠ

 • Informační myšlení v souladu s revizí 
RVP

 • Práce s interaktivní technikou při 
rozvoji ČpreG

 • Zajímavé aplikace a online zdroje pro 
rozvoj ČpreG

 • E-knihy a jejich využití ve výuce
 • Využití Wikipedie a on-line 

encyklopedií
 • Tvorba příběhů s využitím obrázků
 • Dílny čtení
 • Školní knihovničky
 • Podpora slovní zásoby
 • Procvičování výslovnosti
 • Metody kritického myšlení – 

pětilístek, myšlenkové mapy, kostka, 
předvídání

 • Podpora logického myšlení 
a schopnosti řešit problémy u dětí 
předškolního věku dle revize RVP

 • Práce s interaktivní technikou při 
rozvoji MpreG

 • Zajímavé aplikace pro usnadnění 
výuky v MŠ

 • Soutěže a hry pro MpreG
 • Rébusy a logické hádanky
 • Práce s obrázky a cliparty
 • Využití nástrojů Office při každodenní 

práci učitele
 • Prostorová a časová orientace
 • Algoritmizace u předškoláků
 • Krokování s využitím robůtků
 • Rozvoj grafomotoriky a manuální 

zručnosti v MpreG

 • Využití interaktivity při výuce CJ
 • Komunikace a spolupráce s využitím 

CJ
 • Zajímavé výukové aplikace pro MŠ
 • Výuka základních slovíček s využitím 

on-line zdrojů
 • Využívání výukových kartiček při 

výuce CJ
 • Individuální přístup při výuce CJ
 • Komunikace v cizím jazyce s rodiči 

dětí a rodilými mluvčími
 • Tvorba cizojazyčného pexesa 

a jiných her do výuky
 • Výuka cizího jazyka s využitím 

obrázků a videí
 • Práce s dětmi s OMJ

ČTENÁŘSKÁ 
PREGRAMOTNOST

MATEMATICKÁ 
PREGRAMOTNOST CIZÍ JAZYKYA B C

Č. akreditace: 8330/2021-4-251
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 8330/2021-4-251
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 8330/2021-4-251
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

1.200 Kč 
8 hodin / osoba

V ceně:

Příklady témat, ze 
kterých vám umíme 

připravit DVPP na míru

doprava
lektor

certifikátmateriály
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Lze financovat ze Šablon i ONIV

 • Využití interaktivní techniky 
a moderních pomůcek při 
individuálním přístupu k dětem

 • Zajímavé aplikace pro děti s SVP
 • Motivace a aktivizace dětí s využitím 

moderních nástrojů
 • Využití potenciálu každého dítěte
 • Zvyšování motivace dětí, zvyšování 

úžasu, údivu a zaujetí pro výuku
 • Práce s nadanými dětmi
 • Hry a aktivizující činnosti do výuky
 • Příklady dobré praxe a inspirace ze 

zahraničí
 • Sebepoznání a sebepojetí, rozvoj 

silných a slabých stránek i vztahů
 • Pozitivní klima ve škole
 • Efektivní zpětná vazba dětí
 • Inspirace z projektů zaměřených na 

práci s dětmi s OMJ

 • On-line komunikace mezi pedagogy 
a rodiči dětí

 • Nové požadavky na pedagogy v MŠ 
dle novely ŠZ a připravované revize 
PV

 • Tvorba s využitím Office nástrojů
 • Neverbální komunikace
 • Seberozvoj, seberealizace a sociální 

kompetence
 • Relaxační techniky pro zvládání 

stresu
 • Upevňování pracovních dovedností
 • Rozvoj smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění se a umění 
učit

 • Řešení konfliktů a předcházení 
krizovým situacím

 • Rozvoj měkkých dovedností 
pedagogů i dětí

 • Budování důvěry mezi kolegy, učiteli, 
děti i rodiči

 • Krokování a jednoduché 
programování v souladu 
s připravovanou revizí RVP

 • Tipy na aplikace pro výuku 
polytechniky

 • Rozvoj jemné motoriky s využitím 
interaktivní techniky

 • Využití otevřených zdrojů obrázků, 
videí, animací a další tipy do výuky

 • Stavebnice typu Lego a Seva
 • „Co si vyzkouším, tomu rozumím“
 • Aktivity pro učení venku
 • Vyrábíme z „recyvěcí“
 • Tipy na zajímavé pokusy 

a experimenty z každodenního života
 • Badatelsky orientovaná výuka 

a EVVO v MŠ

 • Praktické tipy, jak ICT usnadní práci 
pedagogům v MŠ

 • Základy programování, logického 
myšlení a robotika v MŠ

 • Digitální gramotnost a informatické 
myšlení v MŠ dle připravované 
revize RVP

 • Nové možnosti, jak pracovat 
s interaktivními tabulemi 
a dotykovými obrazovkami

 • Word, Excel, PowerPoint pro 
každodenní práci učitele

 • Možnosti MS Teams při případné 
distanční výuce předškoláků

 • Tipy na aplikace a on-line zdroje
 • Využití sociálních sítí při vzdělávání 

dětí a komunikaci s rodiči
 • Bezpečná práce s ICT v MŠ

OSOBNOSTNĚ 
SOCIÁLNÍ ROZVOJD INKLUZEE POLYTECHNICKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍG ICTH

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

Č. akreditace: 34521/2019-1-1033
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h

Č. akreditace: 8330/2021-4-251
CS: učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

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



doprava
lektor

certifikátmateriály
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DVPP v souvislosti s revizí RVP v ZŠ

ČTENÁŘSKÁ 
GRAMOTNOST

MATEMATICKÁ 
GRAMOTNOST CIZÍ JAZYKY

OSOBNOSTNĚ 
SOCIÁLNÍ ROZVOJA B C D

 • Význam ČG v rámci změn RVP 
a rozvoje DG

 • Práce s informacemi a jejich 
ověřování

 • Metody kritického myšlení
 • Rozvoj informační gramotnosti
 • Čtení s porozuměním, tvorba 

a ověření hypotéz
 • Podpora mediální výchovy
 • Vlastní digitální stopa
 • Zajímavé aplikace, online 

zdroje a e-knihy
 • Využití on-line encyklopedií
 • Tvorba slovních mraků 

a myšlenkových map
 • Práce s komiksy v hodinách 

ČJ
 • Tvorba příběhů a digitálního 

obsahu
 • Vedení elektronického sešitu 

a efektivních poznámek
 • Tvorba kreativních sešitů
 • Hry vedoucí k rozvoji ČG 

a podpoře vlastní tvorby

 • Rozvoj logického 
a informatického myšlení 
v souvislosti s revizí RVP

 • Vývojové diagramy a základy 
algoritmizace

 • Práce s daty v MG
 • Využití nástrojů Office pro 

rozvoj MG dle revize RVP
 • Volba strategie a vhodného 

způsobu řešení
 • Hry na podporu logického 

myšlení
 • Zajímavé výukové aplikace 

a on-line zdroje
 • Soutěže, rébusy a slovní úlohy
 • Geogebra a její využití 

v matematice
 • Tvorba 3D objektů a jejich 

využití při rozvoji MG
 • Výuka matematiky s příklady 

každodenního života
 • Aktivizující činnosti a hry ve 

výuce matematiky
 • Práce s chybou

 • Příležitosti AJ při výuce nové 
informatiky a rozvoje DG

 • Programování avatara, který 
mluví cizí řečí

 • Mezipředmětová výuka AJ při 
rozvoji digitálních kompetencí

 • Tvorba digitálního obsahu, 
prezentace jazykových reálií 
ve vazbě na DG

 • Cizojazyčné e-knihy a jejich 
využití ve výuce

 • Procvičování slovíček 
s využitím on-line zdrojů

 • Užitečné funkce v Office při 
rozvoji CJ

 • Testování žáků pomocí 
aplikací typu Forms

 • Výukové hry v hodinách cizího 
jazyka

 • Projektová výuka při výuce 
cizího jazyka

 • Tvorba cizojazyčného pexesa 
a jiných her do výuky

 • Individuální přístup při výuce 
CJ

 • Praktické seznámení 
pedagogů s revizí RVP

 • Podpora spolupráce pedagogů 
při zavádění změn dle revize 
RVP

 • Rozvoj digitálních kompetencí 
napříč předměty

 • Bezpečné chování nejen na 
internetu

 • Rozvoj pro dovednosti 21. 
století jako jsou sociální 
kompetence a mezilidské 
vztahy, kritické myšlení, práce 
s informacemi

 • Využití funkcí Office dle revize 
RVP

 • Verbální a neverbální 
komunikace a spolupráce

 • Seberealizace a seberozvoj
 • Upevňování pracovních 

dovedností
 • Řešení konfliktů a předcházení 

krizovým situacím
 • Budování důvěry mezi kolegy, 

učiteli, žáky i rodiči

Č. akreditace: 8330/2021-4-251
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h, 16 h, 24 h 
nebo 32 h

Č. akreditace: 8330/2021-4-251
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h, 16 h, 24 h 
nebo 32 h

Č. akreditace:  8330/2021-4-251
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h, 16 h, 24 h,  
32 h nebo 40 h

Č. akreditace: 27838/2019-4-807 
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h, 16 h nebo 
24 h

Příklady témat, 
ze kterých vám 
umíme připravit 
DVPP na míru

1.200 Kč 
8 hodin / osoba

V ceně:

Hello 
RVP
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Lze financovat ze Šablon i ONIV

INKLUZE
KARIÉROVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ

POLYTECHNICKÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ

OSOBNOSTNĚ 
SOCIÁLNÍ ROZVOJ ICT

PROJEKTOVÁ 
VÝUKAE F G H I

 • Očekávané výstupy žáků 
s LMP v rámci revize RVP

 • Individuální přístup k žákům
 • Zajímavé aplikace pro žáky 

s SVP
 • Motivace a aktivizace žáků
 • Formativní hodnocení žáků
 • Efektivní spolupráce žáků, 

pedagogů i rodičů
 • Využití potenciálu každého 

žáka
 • Nadaní žáci
 • Dobré příklady z praxe 

s inkluzí ve školách v ČR 
i inspirace ze zahraničí

 • Sebepoznání a sebepojetí, 
rozvoj silných a slabých 
stránek

 • Klima třídy
 • Efektivní zpětná vazba žáků
 • Netradiční třídnické hodiny

 • Kompetence a profese 
21. století

 • Vysvětlení pojmu DG a jeho 
oblastí

 • Vztah revize RVP směrem 
k budoucí uplatnění na trhu 
práce

 • Podpora podnikavosti, 
inciativity a žákovských firem

 • Tvorba vlastních žákovských 
výrobků a projektů

 • Zvyšování motivace žáků 
s využitím moderních 
technologií a pomůcek

 • Rozvoj kritického myšlení 
a schopnosti řešit problémy

 • Rozvoj měkkých 
i komunikačních dovedností 
pedagogů i žáků

 • Tvorba moderního životopisu 
a profilu na sociálních sítích

 • Význam polytechnického 
vzdělávání směrem 
k budoucímu uplatnění žáků

 • Příprava na změnu 
RVP – rozvoj logického 
a informatického myšlení, 
digitálních kompetencí napříč 
předměty

 • Mezipředmětová spolupráce 
dle STEM a BOV a její 
inspirace z realizovaných 
projektů

 • Tipy na aplikace pro výuku 
přírodovědných předmětů

 • Využití 3D modelů 
v přírodopisu, chemii 
a zeměpisu

 • Moderní výukové 
a robotické stavebnice

 • Využití senzorů při výuce 
přírodovědných předmětů

 • Aktivity pro výuku venku

 • Vymezení pojmu Nová 
informatika a DG

 • Rozvoj digitálních kompetencí 
napříč předměty dle revize 
RVP

 • Úvod do algoritmizace, 
programování a robotiky

 • Využití výukových stavebnic 
napříč předměty

 • Tipy na aplikace a on-line 
zdroje pro informatiku a DG

 • Propojení mobilních zařízení 
s interaktivní technikou

 • Office nástroje pro každodenní 
práci pedagoga

 • Kreativita a tvorba s využitím 
online nástrojů

 • Hry s QR kódy
 • 3D tiskárny a 3D objekty
 • Rozvoj kritického a logického 

myšlení
 • Škola a bezpečný internet

 • Projektová výuka v souladu 
s revizí RVP

 • Projekt jako průřezové téma 
pro rozvoj DG

 • Podpora komunikace, 
spolupráce a měkkých 
dovedností

 • Motivace žáků zajímavými 
projekty s využitím stavebnic

 • Příklady dobré praxe 
s projektovou výukou

 • Tipy, triky, zkušenosti 
z realizovaných projektů 
ITveSkole.cz

 • Kritické myšlení, tvorba otázek 
a stanovení hypotéz

 • Fiktivní žákovské firmy
 • Technologické kompetence 

v projektové výuce
 • Podpora mezipředmětové 

spolupráce v relaci na revizi 
RVP

Č. akreditace: 16814/2019-2-549
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h

Č. akreditace: 16814/2019-2-549
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 8330/2021-4-251
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h nebo 16 h

Č. akreditace: 8330/2021-4-251
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, 
vychovatelé
Časová dotace: 8 h, 16 h, 24 h 
nebo 32 h

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



doprava
odborník

výstupymateriály
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Projektové dny v souvislosti s revizí RVP

Bádání 
a experimentování

Zábavné 
programování

Hravý 
konstruktér

Během projektového dne 
zažijeme experimenty 
s materiály, které běžně 
najdeme v kuchyni i volné 
přírodě. Děti na vlastní kůži zažijí 
úžas a zaujetí. Budeme bádat a 
zkoumat přírodu. Vyzkoušíme si 
např. vyrobit sopku z jedlé sody, 
lávovou lampu nebo srovnávat 
hustotu tekutin.
S mladšími dětmi si vytvoříme 
vlastní duhu, zkusíme rozložit 
barvy barvopisem nebo si 
vyzkoušíme pokusy s vodou 
a barvičkami. Děti zjistí, že svět 
kolem nás je plný možností 
a chemie

 MŠ, 1. – 9. ročník

Na to, aby žáci mohli řídit 
opravdické auto, si budou muset 
pár let počkat. Ale naše autíčko 
mohou řídit hned. Jednoduchým 
kódováním pomocí barev 
naplánujeme a sestavíme trasu pro 
autíčko. Naučíme se pracovat podle 
instrukcí a vyřešit problémovou 
situaci. Okamžitě získáme zpětnou 
vazbu, procvičíme si logické 
a kombinatorické myšlení. Pro 
starší žáky rozšíříme aktivity o práci 
s výukovými stavebnicemi typu 
Starter Kit či Lego Mindstorms, 
které můžou navázat na výuku nové 
informatiky. Žáci se seznámí se 
základy programování a prakticky 
si vyzkouší různé druhy senzorů 
a aktorů.

 MŠ, 1. – 9. ročník

Pro žáky je připravená sada 
3D pomůcek, které jsou 
částečně vytištěny na 3D 
tiskárně. Postavíme si model 
dle zadání. Ke stavbě budeme 
moci využít jak 3D pomůcky, 
tak dostupné materiály ve 
škole. Zapojíme svou schopnost 
logicky a strukturovaně uvažovat 
a kriticky myslet. Vyzkoušíme 
si práci v týmu, ve kterém se 
na závěr společně procvičíme 
v reflexi.

 MŠ, 1. – 5. ročník4.200 Kč 
1 skupina/4x45 minut

V ceně:

Příklady témat, ze 
kterých vám umíme 
připravit projektové 

dny na míru
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Lze financovat ze Šablon i ONIV

Tvořivý technik Kreativní den Logické hádanky 
a šifry

Moderní pomůcky 
ve výuce

Víte, jak pracuje 3D tiskárna? 
Pojďte, vyzkoušíme si to ve 
zjednodušené podobě s 3D 
perem. Prozkoumáme, jak se 
změní vlastnosti plastové náplně 
při zahřívání a následném 
tuhnutí. Vyzkoušíme si, jak pero 
funguje a vytvoříme si vlastní 
výrobek. Třeba vám zachutná 
profese designera nebo se z vás 
stane konstruktér. Zapojíme 
současně levou a pravou 
hemisféru mozku, procvičíme 
jemnou motoriku a koordinaci, 
soustředění a trpělivost. Zažijete 
radost z vlastního výtvoru.

 MŠ, 1. – 5. ročník

Při projektovém dni využijeme 
stavebnici iTriangle. Budeme 
spolupracovat, zažívat úspěchy 
i neúspěchy, ze kterých se 
dokážeme poučit a dojít zdárně 
k představení výsledku toho, co 
jsme vytvořili. Projektový den 
je zaměřený na polytechnické 
vzdělávání, a to nejenom na 
vědomosti, ale i dovednosti 
a zručnost.
Při práci se staršími žáky si 
při konstruování procvičíme 
fyzikální zákony, sestavíme si 
jednoduché stroje a seznámíme 
se základy mechaniky.

 MŠ, 1. – 9. ročník

Matematickou gramotnost 
a informatické myšlení 
rozvineme při řešení 
netradičních logických úloh. 
Budeme v týmu řešit problémy 
a navrhovat jim efektivní řešení. 
A rozhodně tomu přijdeme na 
kloub! V průběhu projektového 
dne využijeme běžně dostupné 
materiály jako jsou špejle, 
provázek nebo kamínky.

 MŠ, 1. – 9. ročník

V rámci projektového dne 
proběhne předvedení stavebnic 
nebo interaktivní techniky ve 
výuce. Pedagogové si pomůcky 
vyzkouší, poté za podpory 
odborníka z praxe využijí 
pomůcku při práci s dětmi 
a následně pedagog s lektorem 
vyhodnotí průběh projektového 
dne a přínos pomůcky ve 
vzdělávacím procesu.

 MŠ, 1. – 9. ročník
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Přijeďte k nám zažít kreativní projektový 
den. V rámci dopoledne žáci prozkoumají 
rozlehlou zahradu se spoustou zajímavých 
zákoutí, kde si společně s odborníkem 
z praxe vyzkouší různé techniky vlastnoruční 
tvorby. K tvoření mohou využít řadu přírodnin 
dle ročního období. Například si lze vyrobit 
vlastnoruční papír, zaexperimentovat s vodou 
či barvami nebo otestovat moderní pomůcku 
v podobě 3D pera. Při aktivitách žáci budou 
spolupracovat ve skupinkách, podpoří rozvoj 
kreativity a vlastní tvořivost.

 MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ

Tvoření v zahradě

Úniková hra žáky provede po velké zahradě 
s jurtou, kde na jednotlivých stanovištích pro 
ně budou připravené úkoly na procvičení 
logického a kritického myšlení, řešení 
problému a spolupráce. Hrou žáky provede 
postavička, která dětem povypráví příběh 
o místním mlýně a pomocí nápověd pomůže 
žákům rozluštit záhadu. Během projektového 
dne žáci zažijí úžas, údiv i zaujetí.

 MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ

Úniková hra 
v zahradě

Projektový den mimo školu v Otevřeném mlýně

Příklady témat, ze 
kterých vám připravíme 
projektové dny na míru

výstupymateriályodborníkzázemí

V ceně:

4.200 Kč 
10 účastníků/4x45 minut
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Lze financovat ze Šablon i ONIV

Buďte součástí přeměny 
a přispějte svou troškou 

do mlýna

Přijďte společně s dětmi navštívit unikátní místo 
historického mlýna z roku 1666, jehož jedinými obyvateli 
jsou v současnosti od jara do podzimu chránění čápi, kteří 
se zde usídlili na komíně.

Naše společnost se podílí na přeměně mlýna v Kačici 
(okres Kladno) na vzdělávací centrum.

V roce 2020 se nám podařilo dokončit první etapu, kterou 
je rozsáhlá zahrada s jurtou, kde provozujeme vzdělávací 
aktivity dle naší vize OPEN:

O = Otevřený – prostor pro všechny
P =  Podporující – objevování potenciálu každého žáka
E =  EVVO – v souladu s přírodou a trvale udržitelným 

rozvojem
N = Navazující – na potřeby 21. století



 

Podpora při zavádění změn dle revize RVP

Projektový den „Zábavné programování“
Více na str. 8

Vazba na nové RVP:
Řešení problému

Krokování
Jednoduché programování

DVPP ICT
Více na str. 7

Vazba na nové RVP:
Záznam dat, sdílení informací

Myšlenkové mapy
Modelování

DVPP Kariérové vzdělávání
Více na str. 7

Vazba na nové RVP:
Systémy a vztahy mezi nimi

Příklady z blízkého okolí
Práce se strukturovanými daty

DVPP ICT, Polytechnické vzdělávání
Více na str. 7

Vazba na nové RVP:
Hardware a software

Bezpečnost na internetu
Práce s daty

Data, informace 
a modelování

Algoritmizace 
a programování

Informační 
systémy Digitální 

technologie

Využijte balíčky ITveSkole.cz  
pro komplexní přístup k revizi RVP.

a digitální gramotnost
Nová informatika
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a digitální gramotnost
Nová informatika DVPP OSR, PD „Kreativní den“

Více na str. 6, 7, 9
Vazba na nové RVP:
Tvůrčí práce
Digitální technologie
Mezipředmětové vazby

DVPP ICT, Projektová výuka
Více na str. 7
Vazba na nové RVP:
Hardware a software
Bezpečnost na internetu
Práce s daty

Člověk a svět práce, 
člověk a jeho svět

Člověk a příroda, 
Člověk a společnost

Umění a kultura, 
Člověk a zdraví

Matematika 
a její aplikace

Jazyky a jazyková 
komunikace

DVPP Polytechnika, PD „Tvořivý technik“
Více na str. 7, 9
Vazba na nové RVP:
3D tisk, robotika
Programovatelné stavebnice
Virtuální prohlídky

DVPP ICT, PD „Bádání  
a experimentování“
Více na str. 7, 8
Vazba na nové RVP:
Simulace a animace
Pokusy a experimenty
Aplikace do přírody

DVPP MG, PD „Logické hádanky“ 
Více na str. 6, 9
Vazba na nové RVP:
Značky, piktogramy, šipky
Algoritmizace
Prostorová představivost



doprava odborník individuální 
péče

 

Balíček ITveSkole.cz zavádění změn dle revize RVP

V rámci vstupní individuální konzultace 
v délce 3h zkušený pracovník z týmu 
ITveSkole.cz provede vedení školy 
a koordinátora ŠVP změnami a souvislostmi 
dle revize RVP.
Výstupem bude:

 • Analýza potřeb
 • Stanovení cílů
 • Podklady pro změnu ŠVP
 • Návrh jednotlivých kroků
 • Sestavení harmonogramu
 • Návrh rozpočtu včetně identifikace zdrojů

Po 6 měsících následuje průběžná konzultace 
v rozsahu 1h, kdy budou zhodnoceny 
realizované kroky a navrženy případné dílčí 
úpravy.
Po jednom roce následuje závěrečná 
konzultace v rozsahu 2h, v rámci které bude 
vyhodnocena implementace změn do ŠVP 
a návrhy pro další období.

Odborná konzultace ŠVP

Interaktivní on-line dostupný průvodce 
plný inspirace pro zavádění změn, jak 
v Informatice, tak i v rozvoji DG.
Kapitola věnovaná Informatice obsahuje 
přehledně zpracované náměty pro obsahovou 
náplň předmětu nová Informatika a to ve 
formě:

 • Výukových aplikací
 • On-line zdrojů
 • Interaktivních učebnic a cvičení
 • E-knih

Kapitola věnovaná DG zahrnuje konkrétní tipy, 
aplikace a nástroje, jak rozvíjet DG v souladu 
s novým RVP v celé šíři:

 • Informační a datová gramotnost
 • Komunikace a kolaborace
 • Tvorba digitálního obsahu
 • Bezpečnost
 • Řešení problémů
 • Technologické kompetence

Metodické materiály

Smluvně garantová 
dlouhodobá podpora 
na míru vaší škole

V ceně:

25.000 Kč 
Služba/školní rok
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Školení pro informatiky

Akreditované 4h školení při kterém se učitelé 
nové Informatiky seznámí s očekávanými 
výstupy a obsahovou náplní předmětu 
Informatika v novém pojetí. Vytvoří si návrh 
učebního plánu pro jednotlivé ročníky. 
Prakticky si vyzkouší, jak lze informatiku 
učit v běžné třídě, co je vhodné vyučovat 
v počítačové učebně. Učitelé budou mít 
možnost si otestovat moderní pomůcky 
v podobě výukových stavebnic, robotů, 
3D tisku a mobilních zařízení. Pedagogové 
dostanou přehledně zpracované metodické 
materiály, které jim budou inspirací pro jejich 
další rozvoj.

Školení pro pedagogický sbor

Akreditované 8h školení pro celý pedagogický 
sbor, které provede učitele změnami dle RVP 
a to s důrazem na rozvoj digitální gramotnosti 
napříč předměty. Cílem bude podpořit důvěru 
u pedagogů, objasnit, proč jsou změny 
důležité a motivovat je k implementaci změn 
do svých předmětů. Během školení účastníci 
získají přehledně zpracovaného průvodce, 
který jim poskytne inspiraci a vhodné 
nástroje pro rozvoj DG v jednotlivých 
předmětech.

Ukázková hodina

V rámci akreditovaného školení proběhne 
ukázková hodina, jak lze i v prostorách 
běžné třídě vytvořit zázemí pro rozvoj DG, 
kreativity, kritického a logického myšlení. 
Účastníci si budou moci vyzkoušet moderní 
pomůcky, které jim pomohou zvýšit u žáků 
motivaci, zájem o jejich předmět, odpovědět 
jim na otázku, proč se to učí, jak se jim to 
v životě bude hodit a jak díky tomu může být 
v budoucnosti úspěšný.

Lze financovat ze Šablon i ONIV

Č. akreditace: 9053/2019-1-299
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé
Časová dotace: 4 h

Č. akreditace: 9053/2019-1-299
CS: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé
Časová dotace: 8 h
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Moderní pomůcka pro rozvoj kreativity dětí, 
která umožňuje modelování 3D objektů, 
modelů, dekorací nebo i šperků. Díky 
ergonomickému designu a nízké tavné 
teplotě je 3D pero vhodné i pro menší děti. 
Součástí je PCL nízkoteplotní filament, 
inteligentní USB nabíječka, 5 ks metodických 
a pracovních listů.

Cena: 12.000 Kč

6x 3D pero

Sada programovatelného autíčka typu 
„ozobot“ umožňující sledovat čáru 
a detekovat barvu. Pomůcka pro rozvoj 
logického myšlení a výuky programování.
Obsahuje centrální jednotku, sledovač 
čáry, podvozek, baterii, software Codecraft 
SCRATCH 3.0, metodické a pracovní 
listy, inteligentní USB nabíječku. Sada je 
kompatibilní se stavebnicí LEGO a iTriangle 
Starter Kit.

Cena: 14.990 Kč

6x iTriangle Car Kit

Balíčky ITveSkole.cz pro výuku v souvislostech

V ceně:

Příklady balíčků, které vám 
umíme připravit na míru

materiálylektordoprava
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Lze financovat ze Šablon i ONIV

Interaktivní 3panel 55“

Osvědčené řešení ve formě mobilního 
interaktivního panelu Vestel IFD65TH752 55“, 
které je vhodné pro menší třídy i odborné 
učebny. Výškově stavitelný motorizovaný stojan, 
dokonalé barvy, FHD rozlišení a integrované 
PC s OS Android a výukovými aplikacemi 
představují dobrou volbu pro MŠ i ZŠ.
Možnost využití:

 • interaktivní tabule
 • interaktivní stůl
 • kreslící panel

Cena: 69.990 Kč

6x iKostka

Jedinečný doplněk pro každou třídu. 
Kombinuje variabilní sezení s tvorbou dělící 
akustické stěny, s možností vytvoření dráhy 
pro robotiku, s edukativním potiskem každé 
strany.
Rozměry 45x45x45 cm, odolný stálobarevný 
čistitelný povrch.
Jednotlivé strany mají potisk pro aktivity:

 • Matematické
 • Logické
 • Kódování
 • Krokování
 • Dráhy pro robotické stavebnice
 • Živé programování

Cena: 9.990 Kč

Pedagogická diagnostika 
a rozvoj dovedností

Nástroj pro diagnostiku školní zralosti, který 
přehledně znázorní informace o dosažené 
úrovni dítěte. Pomáhá při přípravě podkladů 
pro komunikaci s rodiči a tvorbu portfolií dětí.
Součástí je sada dřevěných pomůcek 
propojených s výukovými aplikacemi SMART 
a diagnostikou pro rozvoj oblastí:

 • Informatické myšlení
 • Prostorová orientace
 • Časová orientace
 • Zrakové vnímání
 • Matematické dovednosti

Cena: 29.990 Kč
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Spolupráce v neinvestičních projektech

V rámci Šablon, ale i jiných neinvestičních 
projektů, nabízíme odborné individuální 
konzultace. Zaměřujeme se na dotační tituly 
z MŠMT jako jsou letní kempy či doučování 
a granty z OP VVV, MPSV, SFŽP, Norských 
fondů, OP JAK.
Zkušený pracovník projektové podpory 
poskytne škole naše know-how, které vychází 
ze zkušeností z řady úspěšně zrealizovaných 
projektů.
V rámci individuální konzultace vám 
pomůžeme např. s formulací dotazů, 
vypořádáním připomínek, přípravou podkladů 
pro kontrolu na místě, změnou statutárního 
zástupce, žádosti o změnu apod.
V případě zájmu umíme pomoci s kompletní 
přípravou projektové žádosti, včetně 
personální a manažerské podpory.

Cena: 400 Kč/h

Individuální konzultace 
nejen v Šablonách

Balíček služeb zprostředkovaný našim 
profesionálním týmem projektové podpory 
nabízí komplexní portfolio v přípravě 
a zpracování závěrečné zprávy obsahující 
služby:

 • Vytvoření a editace Závěrečné zprávy 
o realizaci projektu (ZZOR) v MS2014+

 • Kontrola splnění všech zvolených aktivit
 • Kontrola indikátorů projektu
 • Kontrola podpořených osob – splnění 

bagatelní podpory, ukončení karet 
účastníků

 • Podání ZZoR v MS2014+
 • Vypořádání připomínek ZZOR od 

poskytovatele dotace
 • Návrh archivace originálů dokumentů 

projektu

Cena: 6.050 Kč

Závěrečná zpráva 
v Šablonách

Kvalitní individuální podpora 
pro realizaci neinvestičních 
projektů na míru vaší škole

odborník individuální 
péčemateriály

V ceně:



18
 –

 1
9

Tým projektové podpory

V týmu projektové 
podpory pracuje 
od Šablon I a stále 
ji to dává smysl.
Je kreativní
a baví ji zdolávání 
administrativních 

překážek v projektu a nalézání 
vítězného řešení problému.
Jejím mottem je: S námi 
v šablonách nezabloudíte!

jhruba@itveskole.cz 
702 251 052

V ITveSkole.cz 
působí od roku 
2015. Práce je 
pro ní výzvou 
a zodpovědností, 
kdy na konci
celého 

projektového procesu vidí 
spokojenost zákazníka.
Její motto zni: „Dělej víc věcí, 
které tě dělají šťastným a užívej 
si každého dne, protože nikdy 
nevíš co se stane“.

disevicova@itveskole.cz 
606 071 366

Každý složitější 
úkol, ať už 
v práci, nebo 
i v osobním životě 
bere jako výzvu. 
Dobře fungující 
vztah s každým 

z klientů a jejich pozitivní zpětná 
vazba jsou pro ní důležité 
a motivující pro další práci.
Její motto zní: „Kdo chce, hledá 
způsob, kdo nechce, hledá 
důvod“.

delicerova@itveskole.cz 
702 250 883

Provést školu
projektem od
startu k cíli je 
pro ni výzvou. 
Její motto zní: 
„Děti se mají 
vychovávat tak, 

aby se později nevlekly smutně 
životem a aby nenechaly 
všechny poklady a krásy světa
hnít jen proto, že by k nim
nenalezly klíč“. – inspirováno
A. de Saint – Exupéry.

lpotockova@itveskole.cz 
607 041 670

Darina Isevičová Jitka Hrubá Bc. Daniela Elicerová Lucie Potočková

Nejsme žádné potvory, jsme tým projektové podpory.
V době Zorek hojnosti, nemáme žádné volnosti, 
na mailu jsme ráno, v noci, připraveny pomoci.

Vždy se snažíme milé být a školám poradit. 
Komunikace nám jde skvěle a porážíme nepřítele.



 

Od 30.000 Kč 
Služba/projekt

V ceně:

Sestavíme vám vstupní 
projektovou fiši, jejíž součástí 
bude:

 • Analýza potřeb
 • Sestavení priorit
 • Definice pro Strategický 

rámec MAP/KAP
 • Vstupní rozpočet 

a harmonogram
 • Návrh vybavení a investic
 • Konzultace vhodných 

pomůcek a technologií
 • Identifikace vhodných 

dotačních titulů
 • Konzultace se zřizovatelem
 • Konzultace s partnerskými 

školami u síťových projektů

Vypracujeme vám kompletní 
projektovou žádost včetně studie 
proveditelnosti:

 • Podrobný popis projektu 
včetně jeho výstupů

 • Připravenost projektu 
k realizaci a harmonogram

 • Management projektu 
a řízení lidských zdrojů

 • Rozpočet a průzkum trhu
 • Analýza a řízení rizik projektu
 • Závěrečné zhodnocení 

udržitelnosti projektu
 • Projektová dokumentace 

a vyjádření staveb. úřadu
 • Vložení žádosti do IS 

a kompletace
 • Vypořádání připomínek

Po schválení projektu se 
postaráme o projektové řízení 
a to až do fáze jeho udržitelnosti:

 • Dohled nad režimem VŘ 
a dodržení pravidel pro 
technickou specifikaci

 • Kontrola dodržení 
harmonogramu a rozpočtu

 • Podpora při vedení 
projektu a při komunikaci 
s poskytovatelem dotace

 • Konzultace v rámci 
případných stavebních 
řízeních

 • Žádosti o platbu a zprávy 
o realizaci

 • Zprávy o udržitelnosti

Smluvně garantová 
dlouhodobá podpora při 

realizaci investičních 
i síťových projektů na 

míru vaší škole

Spolupráce s ITveSkole.cz v investičních a síťových projektech

Přípravná fáze Projektová fáze Realizační fáze

doprava odborník Individuální 
péče
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Příklad učebny 
Future Classroom Lab

Změny plynoucí z revize RVP s sebou přináší 
požadavky na novou koncepci odborných 
učeben a konektivity školy.
S využitím nových operačních programů 
IROP a Fondů obnovy EU umíme i vaší škole 
pomoci vytvořit moderní prostory vhodné pro 
výuku informatiky dle nového RVP a rozvoj 
kompetencí žáků potřebných k uplatnění ve 
21. století i pro spolupráci školy s okolím.
 
Máme reference řady úspěšně dokončených 
vlastních i školních investičních i síťových 
projektů.

Realizace velkých projektů nás baví.

Lze financovat ze Šablon i ONIVLze financovat z IROP a Fondů obnovy EU

Interact = zóna určená pro interaktivní výuku

Investigate = část, kde probíhá bádání a objevovaní

Create = prostor pro kreativitu a tvorbu

Exchange = část určená pro výměnu informací a názorů

Develop = kout, kde žáci vytváří svoje výrobky

Present = upravený prostor pro prezentovaní a rozvoj měkkých dovedností

Zdroj www.eun.org
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Zkušený tým lektorů a metodiků pro vás pravidelně připravuje řadu inspirativních materiálů, 
které můžete získat ve spolupráci s námi k jednotlivým aktivitám a balíčkům.
Příklady materiálů tvořených týmem ITveSkole.cz:

 • Výukové scénáře s tipy, nápady a inspirací, jak smysluplně a efektivně využívat ICT k rozvoji 
dovedností dětí v MŠ.

 • Interaktivní on-line dostupný průvodce plný inspirace pro zavádění změn RVP, jak 
v Informatice, tak i v rozvoji DG v ZŠ.

 • Metodické kartičky ITveSkole.cz obsahující inspiraci pro realizaci projektové výuky s dětmi 
a žáky s využitím moderních technologií a pomůcek.

 • OneNote projektové podpory obsahující vzorové materiály s tipy a radami na co si dát 
pozor při vykazování.

 • Vzory výstupů popisující přípravu, realizaci a reflexi jednotlivých šablon pro vykázání MŠMT.

Výukové a metodické scénáře, vzorové dokumenty

Metodické materiály ITveSkole.cz

Přidaná hodnota k našim 
aktivitám a balíčkům. 

Tvoříme pro vás. Přinášíme 
inspiraci a šetříme váš čas.

V ceně aktivit a DVPP:

výstupymateriály on-line
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Mgr. Markéta Čonková
Věnuje se problematice a rozvoji digitální gramotnosti, zapojení ICT 
nástrojů smysluplně ve vzdělávacím procesu. Digitální gramotnost 
a jednoduché programování rozvíjí napříč předměty. Při své práci 
klade důraz na rozvoj měkkých dovedností a aktivitu žáků. Podporuje 
sdílení zkušeností mezi pedagogy. Ráda hledá nové cesty.

Štěpán Mikuda
Při výuce vychází ze své praxe mimo školství. Má několikaletou 
zkušenost v oblasti vzdělávání dospělých.
Je nadšený stavebnicemi jako Arduino, Micro:bit atp., 
nekonečnými možnostmi, které práce s nimi nabízí.

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.

Mgr. Petra Tálašová
V současné době dodělává 5letý sebezkušenostní výcvik KVP 
zaměřený na vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje. Ráda 
se učí novým věcem, je otevřená všemu, co může zpříjemnit 
a obohatit vzdělávání dětí.

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

Romana Jindrová
Úplně nejraději recykluje, tvoří a předává zkušenosti. Zároveň 
si bere to nejlepší, co může nabídnout mladá generace. Pro 
hru s dětmi využívá moderní pomůcky v podobě 3D pera 
a netradiční výtvarné postupy.

Mgr. Monika Pliešovská, CPC
Je kreativní, otevřená, ráda hledá nové pohledy na věc. Tento
přístup prosazuje i pří výuce žáků a vzdělávání pedagogů.
Věnuje se osobnostně sociálnímu rozvoji a využívání moderních 
technologií ve výuce, Office 365, Carkit nebo 3D pero.

Barbora Kodetová
Věnuje se volnočasové pedagogice. Na práci s dětmi ji nejvíc 
baví, když jim může něco předat. Ve volných chvílích vede 
skautský oddíl. Zajímá se o sociální pedagogiku a udržitelnost.

Tým lektorů a metodiků
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mburleova@itveskole.cz, 602 730 415 
Koordinátorka DVPP a balíčků pro zavádění 
změn RVP

Ing. Gabriela Hošková
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Koordinátorka projektových dnů

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

Kontaktujte nás, společně to zvládneme.

Sledujte nás na Facebooku 
a www.ITveskole.cz

800 550 660VOLEJTE
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