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Zveme Vás na online přenos konference O digitálních 

technologiích ve škole jinak 

9.-10. června 2015 (vždy od 8:00 h) na adrese www.kvic.cz 
Vize a strategie  

Již tradičně přivítáme osobnosti (uvádím vždy v abecedním pořadí), které se problematice ICT ve výuce věnují, jako jsou Bořivoj 

Brdička, Pavlína Hublová, Ondřej Neumajer, Jiří Sumbal, Janek Wagner a podíváme se na předpokládaný vývoj v této oblasti jak 

z technického, tak především pedagogického hlediska. Jak jsme si již zvykli, prognózy kolegů a zavádění do školní praxe v této 

oblasti se naplňují rychleji, než předpokládáme. 

Výuka zaměřená na žáka  

Veronika Biskupová nám přiblíží možnosti tabletů při 

výuce cizích jazyků. Přírodním vědám se bude věnovat 

Helena Lazarová, Iva Loužecká a Miroslav Staněk. Rádi 

bychom se blíže podívali na aplikace vhodné pro žáky 

s SVP. Požádali jsme proto Jakuba Rumlera 

o představení sw Tablexia. 

Technologie a výuka  

Významný podíl v programu budou tvořit pracovní dílny. iPadisté uvítají praktické 

workshopy kolegů Veroniky Černotové, Vojtěcha Gybase, Libora Klubala a Lenky 

Skýbové. Stejně tak příznivci Microsoft aplikací budou mít možnost získat další 

informace a dovednosti pod vedením Jiřího Chytila, Ivony Spurné a Jaroslava Šindlera. 

Vzhledem k rozšíření počtu škol, využívající aplikace Google a zařízení Chrome, budou 

pro jejich příznivce připraveny workshopy Petra Caloně, Radovana Jansy, Karla Morice 

a Janka Wagnera. 

Inspirace do výuky  

Programování v zábavné formě 

„oživování“ robotků nám představí 

Jiří Ambrož: Prodiskutujeme postup 

výuky na jejich střední škole, co se 

osvědčilo, jak postupovat a pak se 

hned pustíme do programování 

svého robotka. Jistě to bude 

zajímavá inspirace a výzva pro další 

školy? 

Kreativita učitelů  

Součástí konference bude 

přehlídka autorských 

fotografií využívaných učiteli 

ve výuce. Jiří Sumbal a Jiří 

Štěpán doplní její program i 

praktickými ukázkami a 

radami, jak kvalitně pořídit a 

archivovat fotografie. Možná 

se nám podaří na základě 

jejich doporučení a cenných 

rad udělat si pořádek ve 

svých gigabytech snímků, 

které se nám hromadí 

v počítači.  


