Jsme obecně prospěšná společnost akreditovaná MŠMT. Již 10 let předáváme
svoje zkušenosti z oblastí nejen IT pedagogům po celé ČR. Sami se vzděláváme,
realizujeme řadu projektů, tvoříme metodiky a v posledních letech pracujeme
také s dětmi. Naše práce nás baví a to je jeden z impulzů, proč pro vás budujeme
vzdělávací centrum Otevřený mlýn.
Již od podzimu 2022 zahajujeme další etapu a rádi vás přivítáme v našem areálu
v Kačici v rámci DVPP nebo projektových dnů. Těšíme se na vás.
Za tým ITveSkole.cz
Mgr. Petra Heinzová, ředitelka společnosti

Více na www.otevrenymlyn.cz

Našim mottem pro nový školní rok je KREATIVITA & UDRŽITELNOST = pojmy,
které vnímáme v současném světě jako důležité pro rozvoj osobnosti každého
z nás. Tyto pojmy aplikujeme při budování Otevřeného mlýna a chceme předávat
dál pedagogům a žákům do škol po celé ČR.
Pro novou sezónu proto soustředíme naši pozornost na Otevřený mlýn, kde
zahajujeme realizaci vzdělávacích aktivit. Všem účastníkům zde poskytujeme
kreativní prostor pro vlastní tvorbu a objevování.
Našim cílem je ukázat co nejširšímu publiku možnosti využití dešťové vody, větru
a energie z fotovoltaických panelů ve školách či domácnostech, na příkladu
z vlastní praxe představit principy ostrovního systému a tyto myšlenky šířit dál
a vychovat tak pokračovatele udržitelného systému na naší planetě.
Zůstaňte s námi v kontaktu, sledujte nás na webu. Jsme tady pro vás. Reagujeme
na vaše potřeby. Zefektivňujeme naše služby. Máme nový web, kde najdete
úplnou nabídku služeb včetně všech aktualit. Děkujeme za spolupráci.

Více na www.itveskole.cz

ICT & KREATIVITA & EVVO

Vzdělávejme se
společně

ICT pro každodenní
práci učitele

8h
ve škole min. 5 osob
2000 Kč/osoba
2x 8 h
v Otevřeném mlýně
4000 Kč/osoba
2x 4 h
on-line formou webináře
1200 Kč/osoba
V ceně:
64

certifikát

lektor

Lze financovat ze Šablon OP JAK, ONIV

ICT aneb jak na novou
informatiku

Rizika internetového
prostoru

Polytechnika aneb
kreativně a udržitelně

EVVO pro naši
budoucnost

• Office 365 - novinky, tipy
do výuky
• Word, Excel, Powerpoint
• Prostředí MS Teams
• Práce s obrázky a videi
• Tvorba pozvánek,
plakátů
• Zajímavé aplikace, online zdroje a e-knihy
• Tvorba slovních mraků
a myšlenkových map
• Vedení elektronického
sešitu a efektivních
poznámek
• Autorská práva

• Vymezení pojmu Nová
informatika
• Rozvoj dig. kompetencí
napříč předměty
• Krokování
• Úvod do algoritmizace
• Základy programování
• Podpora logického
myšlení
• Využití výukových
stavebnic
• Prvky Hejného metody
• Tipy na aplikace a online zdroje

• Základní pojmy týkající
se tématu
• Škola a bezpečný
internet
• Chování na internetu
• Sociální sítě
• Počítačové hry
• YouTube kids
• Zkušenosti odborníků
• Autorský zákon
• Internetoví úžasňáci
• Jak zabezpečit počítač
• Práce s informacemi
a jejich ověřování
• Vlastní digitální stopa

• Význam polytechnického
vzdělávání směrem
k budoucímu uplatnění
• Vybavení školkové dílny
• Rozvoj kreativity
a zručnosti
• Co si vyzkouším, tomu
rozumím
• Výrobky z reci věcí
• Práce s 3D perem
• 3D objekty a 3D tiskárny
• Práce s papírem
a přírodním materiálem
• Koncept STEAM

• Badatelsky orientovaná
výuka
• Experimentování
• Tipy na zajímavé pokusy
• Výuka v terénu (mimo
školu)
• Prožitkové vyučování
• Trvale udržitelná škola
• Hospodaření s dešťovou
vodou
• Poznávání světa všemi
smysly
• Spolupráce s rodiči
v oblasti EVVO

Pro MŠ a ZŠ
Ve škole, online, ve mlýně
V krajích: PHA, STC, KVK,
PLK, JHC, VYS, PAK, KHK,
OLK, JHM

Pro MŠ a ZŠ
Ve škole, online, ve mlýně
V krajích: PHA, STC, KVK,
PLK, VYS, PAK, JHM

Pro MŠ a ZŠ
Ve škole, online
V krajích: PHA, STC, PLK,
KVK, PAR, VYS, OLK

Pro MŠ a ZŠ
Ve škole, online, ve mlýně
V krajích: PHA, STC, PLK,
JHC, PAR, VYS, JHM, OLK

Pro MŠ a ZŠ
Ve škole, ve mlýně
V krajích: PHA, STC, JHC,
VYS

materiály

Objednávejte přes
obchodníka nebo na
itveskole.cz/DVPP

800 550 660

skoly@itveskole.cz

Jsme tady pro vás
Sledujte nás na facebooku

ITveSkole.cz
DUMy.cz
Otevrenymlyn

OSR & UDRŽITELNOST

Vzdělávejme se
společně
8h
ve škole min. 5 osob
2000 Kč/osoba
2x 8 h
v Otevřeném mlýně
4000 Kč/osoba
2x 4 h
on-line formou webináře
1200 Kč/osoba
V ceně:
64

certifikát

lektor

Wellbeing aneb
psychosociální
hygiena

Lze financovat ze Šablon OP JAK, ONIV

Komunitní role školy

Zážitková
pedagogika

Formativní přístup ve
vzdělávání

Mentoring jako forma
kolegiální podpory

• Základní oblasti
a principy wellbeingu
• Kultura školy
• Sociální a emocionální
oblast
• Sebehodnota,
sebereflexe a sociální
kompetence
• Emoční inteligence
• Relaxační techniky pro
zvládání stresu
• Rozvoj smyslového
vnímání, pozornosti,
soustředění se

• Zapojování komunity do
života školy
• Spolupráce s rodiči
• Převzetí patronátu nad
pozemkem, který je
možno používat
• Energetická
a potravinová pomoc
• Tipy na volnočasové
aktivity
• Inspirace z projektů
zaměřených na
demokratickou kulturu

• Teambuildingové aktivity
• Práce s komfortní zónou
• Tipy na aktivity, jak
pracovat s dětmi
• Improvizace, práce
s příběhem
• Práce s emocemi
• Montessori prvky
• „Co slyším, to
zapomenu. Co vidím, to
si zapamatuji. Co zažiji,
to pochopím.“

• Rozvoj potenciálu
každého dítěte/žáka
• Principy formativního
hodnocení
• Tipy na hodnocení dětí/
žáků
• Vhodné pomůcky pro
hodnocení
• Sebehodnocení,
sebereflexe
• Efektivní zpětná vazba
• Práce s třídním
kolektivem
• Klima třídy

• Profesionální rozvoj
• Zkvalitnění
pedagogického procesu
ve školách
• Budování vztahu – pocitu
bezpečí a pohody
• Podpoření pozitivního
školního klima
• Rozvoj školy „zevnitř“
• Vzájemná spolupráce
a sdílení
• Komunikační techniky
• Council – poradní kruh

Pro MŠ a ZŠ
Ve škole
V krajích: PHA, STC, KVK,
KHK, PAR, VYS, JHM

Pro MŠ a ZŠ
Ve škole, online, ve mlýně
V krajích: PHA, STC, KVK,
JHC, VYS

Pro MŠ a ZŠ
Ve škole, ve mlýně
V krajích: PHA, STC, KVK,
PLK, JHC, ULK, KHK, PAR,
VYS

Pro MŠ a ZŠ
Ve škole
V krajích: PHA, STC, KVK,
KHK, PAR, VYS, OLK

Pro MŠ a ZŠ
Ve škole
V krajích: PHA, STC, KVK,
KHK, PAR, VYS, OLK

materiály

Objednávejte přes
obchodníka nebo na
itveskole.cz/DVPP

800 550 660

skoly@itveskole.cz

Jsme tady pro vás
Sledujte nás na facebooku

ITveSkole.cz
DUMy.cz
Otevrenymlyn

Lze financovat ze Šablon OP JAK, ONIV

Přijeďte za námi
do Otevřeného mlýna
4x 45 minut
5000 Kč/10 účastníků
V ceně:
48

zázemí

odborník materiály výstupy

Objednávejte na
itveskole.cz/mlyn

Lesní ateliér

Bádání na zahradě

Úniková hra

Olympiáda ve mlýně

Přijeďte k nám zažít
kreativní projektový
den. V rámci dopoledne
prozkoumáme rozlehlou
zahradu se spoustou
zajímavých zákoutí, kde
si společně s odborníkem
vyzkoušíme různé techniky
vlastnoruční tvorby.
K tvoření využijeme řadu
přírodnin dle ročního
období. Např. si vyrobíme
vlastnoruční papír či
mýdlo, zaexperimentujeme
s vodou nebo otestujeme
moderní pomůcku v podobě
3D pera. Při aktivitách
budeme spolupracovat ve
skupinkách, podpoříme
rozvoj kreativity a vlastní
tvořivost.

Během projektového dne
si vyzkoušíme zajímavé
experimenty s materiály,
které najdeme na zahradě.
Na vlastní kůži zažijeme
úžas a zaujetí. Otestujeme
si náš odhad vzdálenosti.
Budeme bádat a zkoumat
přírodu na zahradě
a v okolí. Vyzkoušíme si
např. vyrobit sopku z jedlé
sody nebo vlastní duhu,
otestujeme pokusy s vodou
v mlýnském náhonu.
Zažijeme výuku fyziky,
matematiky a chemie
v přírodě. Při aktivitách
zjistíme, že svět kolem nás
je plný možností a fantazie.

Přijeďte si zahrát se
třídou únikovou hru
do Otevřeného mlýna.
Společně zažijeme den
plný logiky, šifer a hádanek.
Využijeme prostory
rozlehlé zahrady, kde na
vás v různých zákoutích
budou čekat připravené
úkoly na procvičení
logického a kritického
myšlení, řešení problému
a spolupráce. Hrou nás
provede postavička,
která nám povypráví
příběh o historii místního
mlýna, prozradí nevšední
zajímavosti a poodhalí
kus budoucnosti. Během
projektového dne děti zažijí
úžas, údiv i zaujetí.

V rámci projektového
dne propojíme sportovní
aktivity s objevováním
rozhlehlé zahrady se
spoustou zajímavých
zákoutí a zázemím
v podobě jurty. Během
aktivit se rozdělíme na
týmy, vyrobíme si maskoty,
vlajky a vymyslíme vlastní
pokřik. Jakmile budeme
mít vše připravené ke
hře, pustíme se do plnění
netradičních disciplín.
Nebude chybět bodování,
a vyhlášení výsledků.
Během projektového dne
nám bude po celou dobu
hořet olympijský oheň.

Pro MŠ, 1. – 3. třídu ZŠ

Pro 1. – 5. třídu ZŠ

Pro 1. – 7. třídu ZŠ

Pro MŠ, 1. – 3. třídu ZŠ

800 550 660

skoly@itveskole.cz

Jsme tady pro vás
Sledujte nás na facebooku

Buďte součástí
přeměny a přispějte
svou troškou
do mlýna
Přijeďte společně s dětmi
navštívit unikátní místo
historického mlýna z roku
1666. Bádejte a objevujte
společně s námi na rozlehlé
zahradě o rozloze 850 m2,
kde vám jako zázemí
poslouží jurta s ohništěm.
Pro experimentování s vodou
jsme zrevitalizovali vodní
náhon. Na komíně lze
pozorovat chráněné čápi.
V horní části pozemku
si můžete vyzkoušet,
jak funguje malá větrná
elektrárna nebo se inspirovat
systémem pro zadržování
dešťové vody či využití
energie z fotovoltaických
panelů, které jsou součástí
venkovní učebny.
Načerpejte u nás inspiraci
pro tvoření na vaší zahradě či
školním pozemku.
Buďme součástí změny.

ITveSkole.cz
DUMy.cz
Otevrenymlyn

