
  
  

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje A 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 
Expertní tým pro digitální gramotnost

  

Roadshow digitálních technologií ve 
vzdělávání 
Roadshow pro základní školy. 
doc. Kopecký 
 
Obecným cílem aktivity je představit učitelům 
a žákům různé druhy digitálních technologií, 
které lze využívat v běžném životě, a podpořit 
tak zájem o vědu a svět kolem nich.  
Prezentované technologie jsou zaměřeny 
především na rozvoj tzv. Průmyslu 4.0 
(digitalizace, virtualizace) a 5.0 (robotizace, 
automatizace, 3D tisk). Technologie jsou 
cíleny na rozvoj dovednostní nutných pro 
budoucí profese, které v tuto chvíli vznikají (některé ještě neexistují). 

Technologie, se kterými děti v rámci „roadshow“ pracují: 
1. Beebot a BlueBot s taktilním programováním (žáci řeší problémové situace, průchod 

bludištěm, přechod před řeku, vlastní návrhy). 
2. ProBot „autíčko“ – programování s následným grafickým výstupem (kód přenášen do 

kresby). 
3. Ozobot – programování barevnou kresbou, řízení robota tabletem, programování 

pomocí OzoBlockly (řešení problémových situací, vlastní projekty). 
4. Sphero – řízení gyroskopického robota z mobilního dotekového zařízení. 
5. 3D VR – ukázky a testování Google Cardboard, Oculus Rift HD (ukázky 3D 

interaktivních prostředí, 3D kresba, Google Earth…). 
6. Rozšířená realita – Google Glass, zobrazování AR pomocí tabletu/mobilu. 
7. Leap Motion – využívání bezdotekového ovládání počítače, matematické hlavolamy. 
8. Základy 3D tisku s využitím 3D per (PLA filament). 
9. Práce s laserem – laser a ohýbání světla, jak funguje gravírování (mini gravírka). 

10. Další technologie – laserová klávesnice, holografické pyramidy, UV kresba, práce 
s tablety… 
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Vazba na RVP: Při práci s moderními technologiemi se naplňují následující cíle rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jmenovitě žák:  

● vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení (kompetence k učení), 

● samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti (kompetence k učení), 

● poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich (kompetence 
k učení), 

● vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a 
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 
problému (kompetence k řešení problémů), 

● ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 
problémů (kompetence k řešení problémů), 

● kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí  (kompetence 
k řešení problémů), 

● využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 
komunikaci s okolním světem (kompetence komunikativní), 

● využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 
vzdělávání a profesním zaměření (kompetence pracovní), 
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského 
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své 
podnikatelské myšlení (kompetence pracovní). 

Určeno dětem mladšího a středního školního věku (ZŠ 1. a 2. stupeň). 
 
Časová dotace:  

● 1/2 hodiny pro učitele (teorie, metodika, příklady úloh, praktické cvičení). 
● 2 × 45 minut (praktické činnosti ve skupinách), 

Forma: 5 skupin, ve kterých žáci střídají aktivity (skupinová práce), aktivity řízeny lektory 
Centra PRVoK PdF UP 
Kapacita: 50 dětí (žáci se střídají na stanovištích) 
Pomůcky z fondů IKAP: 

● nejsou.  



  
  

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje A 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 
Expertní tým pro digitální gramotnost

  

Pomůcky z fondů garanta: 
● Sada robotických hraček BeeBot (12 ks), hrací podložky, karty se symboly. 

Vybavení učeben: 
● Datový projektor v učebně vyhrazené pro seminář pro učitele, optimálně WiFi 

připojení k internetu (školní správce sítě sdělí údaje pro připojení), volitelně 
prezentační počítač. Prezentované materiály má lektor na přenosném médiu (USB 
flash disk), v cloudu a standardně si vozí prezentační notebook. 

● V učebně pro žáky volný hrací prostor na zemi, alespoň cca 2 x 2 m pro každou 
dvojici žáků, optimálně s omyvatelnou podlahovou krytinou (linoleum, parkety) – žáci 
provádějí úkoly s BeeBoty na herních plánech (podložkách) položených na podlaze. 

Termíny: 
● Po dohodě s garantem a lektory Centra PRVoK PdF UP. V regionu ORP lze při 

dobré dostupnosti realizovat v jednom dni dvě akce v různých školách. 
Videoukázky z proběhnutých akcí (video): zde. 
 
 
Informace organizačního charakteru pro vnitřní potřebu projektu: 
Garant/lektor akce: doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., 
lektor/náhradník:  
Doprava lektora a pomůcek vlastním autem. Zajištění CP. Objem a hmotnost pomůcek 
odpovídá kapacitě osobního automobilu, jejich přepravu zajistí lektor.  

https://www.youtube.com/watch?v=TvXJKtT5qVI

