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PROGRAM OMS (1. 11. 2018)
• 09:00 – 12:35 Veletrh polytechnických předmětů 

• 12:35 – 13:00 Přestávka na občerstvení, prostor pro diskuze 

• 13:00 – 13:50 Zajímavosti ze světa chemie (Dr. Šícha)

• 13:50 – 14:00 Přestávka  

• 14:00 – 15:00 Prezentace metodika chemie (Dr. Šmídl)
• Úkoly pro lídry chemie
• Půjčování pomůcek a chemikálií 
• Nové programy pro výjezdy 



ÚKOLY PRO LÍDRY



ÚKOLY PRO LÍDRY CHEMIE

Zhodnocení využitelnosti výstupů projektů OPVK 

• Portál https://databaze.op-vk.cz/Project/Search/

• klíčová aktivita č. 6 našeho projektu, jejímž cílem je:

• využít poznatky a zkušenosti z jiných projektů,

• vytvoření modelové výukové jednotky  

• distribuce na webových stránkách a rozeslán do škol

https://databaze.op-vk.cz/Project/Search/


Zaregistrovat se 

Zadat klíčová slova (chemie, pokus, …)

Vyhledávat …



ÚKOLY PRO LÍDRY CHEMIE

• každý lídr vybere minimálně 6 projektů, který využil/využije ve své výuce

• výsledky zaznamenat do tabulky

Název projektu Uveďte přesný název projektu, se kterým jste pracovali.

Reg. č. projektu Uveďte přesné číslo projektu, se kterým jste pracovali.

Zaměření projektu: Uveďte stručně, na co byl projekt zaměřen.

Co je výstupem 
projektu:

Uveďte konkrétní výstup / výstupy projektu (+ přímý webový link).

Možné využití tohoto 
výstupu:

Uveďte, jakým způsobem by se výstup dal využít (využití bude ověřováno)

Ostatní poznámky: Můžete popsat cokoliv, co Vám připadá jako související. 



ÚKOLY PRO LÍDRY CHEMIE

• Prezentace lídrů příkladů dobré praxe na příští OMS (únor 2018)
• Osvědčené postupy 

• Návrhy nových pomůcek 

• Náměty a nápady na zlepšení výuky

• Výstupy z projektů 



NOVÉ 
PROGRAMY



NOVÉ PROGRAMY

• Měřící systém Vernier 
• 6 notebooků s čidlem teploty a pH čidlem 

• 1 sada pro učitele (předávací protokol)

• vypracovány metodiky pro měření 

• exotermní a endotermní reakce 

• teplotní změny při chemických reakcích 

• neutralizace 

• změny pH a barvy acidobazických indikátorů 

Zveřejnění 
programů a 

datum 

(leden 2019)

Přihlášení na 
seminář

(max. počet 
učitelů 6)

Příprava a 
podpora 
učitele, 

vyzkoušení 
metodiky

Zapůjčení do 
školy



NOVÉ PROGRAMY

• Analýza vody (odměrná analýza)
• kompletní vybavení pro stanovení vybraných parametrů vč. Metodiky

• předávací protokol 

• stanovení chloridů argentometricky 

• stanovení tvrdosti vody, vápníku a hořčíku chelatometricky   

Zveřejnění 
programů a 

datum 

Přihlášení na 
seminář

(max. počet 
učitelů 6)

Příprava a 
podpora 
učitele, 

vyzkoušení 
metodiky

Zapůjčení do 
školy



POMŮCKY A 
CHEMIKÁLIE



LÍDRŮM BUDE ROZESLÁNO 
EMAILEM

• Seznam chemikálií IKAP k distribuci 
(vyjasňuje se proces předávání)

• Seznam laboratorních pomůcek IKAP k 
zapůjčení (předávací protokol hotov)

• Seznam nabízeného nádobí a chemikálií 
od ostatních lídrů 

• Nabídky skript od VŠCHT (max. 5 kusů)



DĚKUJI ZA POZORNOST

VÁŠ METODIK CHEMIE


