
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 
Seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu,  

Ostrava, 27.08.2020  



Možné aktivity pro MŠ 

• Vyhledávání nadaných dětí a rozvoj talentu, koordinátor nadání (jeho rozvoj), vytvoření 
podnětného prostředí, laboratoř, robotika,  

• kluby pro nadané a talentované děti (experimenty, přednášky expertů v MŠ), vytvoření 
talentcentra a jeho registrace do Sítě podpory nadání (www.talentovani.cz), spolupráce s Menzou 
ČR 

• technicky zaměřené exkurze, např. vzdělávací bloky VŠB – TUO, muzea, DOV,  

• nákup digitálních pomůcek, obnovení IT vybavení  a software,  

• zavedení a rozvoj metody I.N.S.E.R.T. k rozvoji čtenářské pregramotnosti – nákup knih, 
metodických materiálů, didaktických pomůcek pro tvorbu myšlenkových map, besedy s ilustrátory, 

• nákup mechanických, elektronických a konstrukčních stavebnic, nákup ponků, tkalcovských stavů,  

• nákup knih, odborných publikací, obrazový výukový materiál, interaktivní programy,  

• vytvoření prostředí pro všestranný rozvoj spolupráce s rodiči a veřejností, kooperativní a 
interaktivní učení, rozvoj logiky, individuální rozvoj dětí, rozšiřování jejich obzorů, odhalování 
kompetencí pro určitá odvětví 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malý řemeslník Světa techniky Ostrava (MŠ) 

• 5 lekcí v 5 týdnech, kapacita 6 dětí, zkušení lektoři Světa techniky, děti se seznámí se základním 
dílenským nářadím – kladivo, šroubovák, pila, smirkový papír aj., z každé lekce si odnesou vlastní 
výrobek – udička, lodička, formule, robot, letadlo, práce zejména se dřevem, 

• lekce v prostorách MŠ – nutno mít vhodné místo, ponky, veškeré nářadí a materiál budou 
dovezeny, na závěr kurzu děti obdrží Diplom Malého řemeslníka Světa techniky. 

• z dotace lze zakoupit ponky, nářadí, spotřební materiál, metodiku a realizovat obdobné kurzy 
vlastními silami. 

• www.dolnivitkovice.cz  
 



Malá technická univerzita (MŠ + 1. a 2. tř. ZŠ) 
• vzbuzení zájmu dětí i pedagogických pracovníků o technické a přírodovědné obory na základě 

přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, budování vztahu k reálnému světu,  

• program probíhá přímo v MŠ, lektor vždy přiveze vše potřebné (didaktické pomůcky, LEGO Duplo 
doplněné o speciální komponenty (vodovodní trubky, turbíny, filtry aj.), 

• 10 témat (Stavitel mostů, Malý architekt, projektant, vodohospodář, inženýr, energetik aj.), 

• rozdělení programu vždy do bloků – výklad, stavba, volná hra s postaveným dílem, 

• lekce 60 minut, max. 25 dětí/skupina, 1.000 Kč/skupina, projektový den 4x 45 minut – 3.000 Kč, 
vždy plus dopravné lektora  

• www.mtuni.cz  

 



Malá digitální univerzita (MŠ + 1. a 2. tř. ZŠ) 
• Přenos dat, jak se dostane obrázek z tabletu do tabletu, krokování, algoritmy, kdo je programátor, 

programování dětských robotů, orientace a pohyb v počítačovém prostředí, 

• lekce 60 minut, max. 25 dětí/skupina, 1.000 Kč + dopravné lektora, 

• projektový den 4x 45 minut, 25 dětí, 3.000 Kč 

 

     

     

 

 



Sami lišty        
• rozvoj představivosti, jemné motoriky, kreativity 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXL BRIXX       
• rozvoj představivosti, jemné motoriky, kreativity 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montessori pedagogika       
• rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti 

 

 

 

 

 

 

 



Možné aktivity pro ZŠ 

• přírodní vědy – možnost vytvořit skupinu nadaných a talentovaných žáků – přírodovědné pokusy a 
pozorování, tvorba prvků do školní zahrady – naučná stezka pro ostatní žáky, možnost hradit 
vybavení, materiál, sady motýlích farem, hmyzí domečky a další, možnost nakoupit a vysadit keře, 
stromy, květiny,  

• rozvoj digitálních kompetencí, digitální technologie, rozvoj technického a logického myšlení,  

• polytechnika: robotika, 3D skenování a 3D tisk, virtuální realita, logické hry, kluby logických her, 
mechanické stavebnice,  

• polytechnické workshopy (k vyhledávání talentovaných žáků), účast na mezinárodních soutěžích,  

• grafický software, mzdy pedagogů volného času, lektorů robotiky,  

• vybavení/dovybavení dílen, ruční i akumulátorové nástroje, obráběcí stroje,  

• pořízení robotických sad, které neobsahují hotové roboty, ale montážní sety, které je potřeba 
konstruovat a programovat,  

• financování vzniku metodických opor, studijních materiálů (spolupráce s VŠ a lidmi z praxe),  

• úpravy, vybavení, knihy pro školní knihovny včetně investičních akcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3D výukový software/pomůcky pro virtuální realitu 
• např. 3D výukový software od společnosti Corinth, která nabízela webináře a software zdarma v 

době nouzového stavu a uzavření škol (spolupráce s MAP ORP Ostrava II),  

• online i offline verze softwaru, využitelnost na interaktivních tabulích, dotykových obrazovkách, v 
počítači, tabletu i v 3D brýlích,  

• různé oblasti (knihovny): biologie člověka, zvířat, rostlin, paleontologie, chemie, fyzika, geologie, 
astronomie, geometrie, kultura, 

• z obou programů možnost hradit např. 3D brýle (možnost dodání od Corinthu)  

 

 



Robotika 

• BeeBot, Ozobot, Sphero koule (také mini verze), Lego Boost, Lego Mindstorms a další  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gadgets.heureka.cz/ozb-ozobot-evo-inteligentni-programovatelny-minibot-bily/#gallery


3D skenování, 3D tisk, vybavení dílen 
• 3D skenner, 3D tiskárny, spotřební materiál, ponky, nářadí aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bestdarky.cz/images/C/7/F/0067042.jpeg


Podpora školních knihoven 
• šetření v rámci MAP ORP Ostrava II ukázalo, že 95 % škol má školní knihovnu, avšak není na její 

provoz vyčleněn žádný úvazek pedagoga, 50 % knihoven je samostatná místnost, v žádné školní 
knihovně není stanoven pevný rozpočet, školy potřebují finance na personální podporu, nákup 
knihovního fondu, zařízení prostor knihovny, 

• investice – např. menší stavební úpravy, úprava samostatné místnosti pro školní knihovnu,  

• skříně, police, židle, křesla, spotřební materiál,  

• projektové dny, knihy, besedy s autory, ilustrátory, komiksové workshopy, vybavení pro tvorbu 
školních časopisů, mediální gramotnost aj. 

• vzdělávání školních knihovníků, konferenční poplatky,  

 mzdy/odměny z DPP dle podmínek dotačního programu. 

 

 



 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost 
 

 


