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Jak pracovat s databází OPVK…
Do webového prohlížeče zadejte adresu databáze projektů OPVK: https://databaze.op-vk.cz/. Při první 
návštěvě portálu je třeba se zaregistrovat, aby bylo možné stahovat přílohy (výstupy) projektů. 

Zaregistrovat se / přihlásit se

Vyhledávat podle názvu nebo čísla 

Jak pracovat s tímto materiálem?
Jedním z hlavních cílů a myšlenek tohoto experimentáře je poskytnout komplexní syntézu a zhodnocení 
již realizovaných projektů OPVK a jejich výstupů. 

Projekty pro syntézu byly vybrány v rámci Odborné metodické skupiny (OMS) lídry za chemii (učitelé 
ZŠ a SŠ Ústeckého kraje). Byly vybrány takové projekty, které mohou učitelé základních nebo středních 
škol využít s případnými úpravami přímo ve své výuce. Výstupem jsou nejčastěji návody, pracovní 
listy s postupem, většinou jsou také doplněny metodickými pokyny nebo dokonce videonahrávkami. 
Pokusy jsou rozdílné úrovně, od nejjednodušších až po náročné, se kterými mohou pracovat i nadaní 
žáci. Svou kvalitou ovšem nejsou úplně všechny stejné, některé bude třeba více či méně upravit tak, 
aby vyhovovaly každému z učitelů a jeho podmínkám ve škole. Pokusy nezřídka obsahují i návody 
na pokusy s využitím měřících systémů (Vernier, Pasco apod.).

Na vyjímatelných listech je vždy na začátku uveden název projektu, z kterého se vycházelo, i se svými 
identifikátory (název, registrační číslo a URL), pro jaký stupeň vzdělávání je určen, co je jeho náplní 
a jaké jeho části se dají využít. V některých případech je poté výstup upraven nebo modifikován podle 
zkušeností metodika chemie nebo lídrů základních či středních škol. 

Název projektu
Reg. č. projektu
URL projektu 
Stupeň
Anotace:
Možné využití tohoto výstupu:
Ostatní poznámky:

Název výstupu
Odkaz URL

!
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Pod tabulkou jsou pak uvedeny takové výstupy s odkazy (ne tedy nutně všechny výstupy projektu), 
které považuji za vhodné pro využití na daném stupni. Vyučující si poté vybere daný výstup a přímo jej 
stáhne a vytiskne v dané podobě, popř. si jej volně upraví. Všechny výstupy jsou licencované tak, aby 
bylo možné je volně kopírovat a upravovat. Druhou stranu listu pak tvoří prázdné místo pro případné 
poznámky. 

Vzhledem k tomu, že takových vhodných a dobře zpracovaných výstupů je velké množství, bylo cílem 
spíše poskytnout přehled co největšího počtu projektů na úkor praktických ukázek, které by byly přímo 
součástí experimentáře. Věřím, že učitelé si sami vyberou ty nejlepší, a rozšíří si tak svůj experimentář 
podle svých požadavků, možností a použití ve výuce. Projekty také nebyly rozděleny podle stupně 
vzdělávání, neboť některé je možné využít na obou stupních s určitými úpravami, a pokud bude 
vyučující chtít, může si pokusy seřadit pode vlastních kritérií. 

Než se začneme zabývat jednotlivými výstupy, je třeba shrnout základní legislativní předpisy, 
které popisují školní pokusy prováděné žáky na základní a střední škole. Vzhledem k tomu, jak často 
se legislativa mění, není možné zajistit jejich dlouhotrvající aktuálnost. 

Autor
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Název projektu Chemická legislativa a kvalita řízení škol

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.10/01.0016
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/1097 
Stupeň 2. stupeň ZŠ a SŠ
Anotace: Podstatou projektu bylo další vzdělávání pracovníků škol a školských 

zařízení v Jihomoravském kraji v oblasti implementace evropských poznatků 
k bezpečnému zacházení s chemickými látkami a přípravky a bezpečné 
likvidace nebezpečných odpadů. Nedílnou součástí projektu bylo rovněž 
seznámení řídících pracovníků škol s podstatou certifikace kvality ISO 
9001:2001.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Učební text je zaměřen na implementaci evropských poznatků k bezpečnému 
zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 
a bezpečné likvidace nebezpečných odpadů. Učební text „Chemická 
legislativa“ zdůrazňuje neustálý vývoj chemických norem, a tudíž nutnost 
učitelů průběžně se v teto oblasti vzdělávat. Tento text sloužil také jako podklad 
pro výuku v rámci akreditovaného semináře „Povinnosti vyplývající z chemické 
legislativy ve školství“.

Ostatní poznámky:
 
Chemická legislativa
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/14569 

Jelikož je výstup legislativně zastaralý, uvádím zde přehled současné legislativy pro školní experimenty. 
Nejde nám o právně zcela správný pohled na věc, rovněž se nesnažíme poskytovat právní výklad dané 
legislativy (to přísluší soudu), nicméně se budeme snažit poskytnout návod, jak zapojit do výuky 
co nejvíce látek.

Obecnou platnost má zákon č. 258/2000 Sb. (nov. 267/2015), o ochraně veřejného zdraví, kde je 
v §44 žákům pod 18 let zakázáno nakládat s látkami s (uvedenými, nikoli všemi) nebezpečnými 
vlastnostmi. Nakládání s chemickými látkami se pak řídí rovněž směrnicí ES 1272/2008. 

Podle stupně vzdělávání je pak situace u žáků základní nebo střední školy poněkud odlišná.

Pro základní školy platí v podstatě norma ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických 
laboratořích, ve které je uvedeno, že… žáci, kteří ještě nedosáhli 15 let věku, mohou ve školní laboratoři 
pracovat pouze s potravinami nebo běžně dostupnými přípravky, jejichž používání nebo prodej není 
nijak omezen. Nesmí nakládat s nebezpečnými látkami včetně hořlavin. 

ŽÁCI NA ZŠ MOHOU PRACOVAT S LÁTKAMI, KTERÉ JSOU … 
•  klasifikované jako hračky (jejich složení a obsažené chemikálie s příslušnými koncentracemi 

a množství spodní hranice pro používání souprav je 8 let, pouze u souprav obsahujících manganistan 
draselný je to 12 let), což určuje norma ČSN EN 71-4 Bezpečnost hraček – část 4, a ČSN EN 71-5 
Bezpečnost hraček – část 5;

• potraviny (ocet, sůl, soda, cukr, škrob, olej, citronová šťáva);
• přípravky běžně dostupné bez omezení; 
• látky splňující koncentrační limity pro klasifikaci NCHLS (z.350/2011 Sb., př. 1 a 2).
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Koncentrace, která se bere  
v úvahu pro

Kategorie nebezpečnosti látky plynné směsi  
% objemová

směsi jiné než 
plynné  
% hmotnostní

Vysoce toxické 0,02 0,1
Toxické 0,02 0,1
Karcinogenní, kategorie 1 nebo 2 0,02 0,1
Mutagenní, kategorie 1 nebo 2 0,02 0,1
Toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2 0,02 0,1
Zdraví škodlivé 0,2 1
Źíravé 0,02 1
Dráždivé 0,2 1
Senzibilizující 0,2 1
Karcinogenní, kategorie 3 0,2 1
Mutagenní, kategorie 3 0,2 1
Toxické pro reprodukci, kategorie 3 0,2 1
Nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným symbolem N 0,1
Nebezpečné pro ozónovou vrstu Země 0,1 0,1
Nebezpečné pro životní prostředí bez přiřazeného symbolu N 1

Na základě výpočtů koncentračních limitů podle ES 1272/2008 je možné určit ředění a koncentrace 
látek, pod které již nemají dané nebezepčné vlastnosti a mohou s nimi nakládat i žáci pod 15 let. Jejich 
přehled (neúplný) uvádí následující tabulka:

limit (v %) limit (v %)
Lugolův roztok (I₂ a KI ve vodě) Neklasifikovaný kyselina dusičná 1
amoniak (vodný roztok) 1 kyselina chlorovodíková 10
dusičnan amonný 1 kyselina octová 10
dusičnan draselný 45 kyselina sírová 5
fenolftalein (vodný roztok) 1 manganistan draselný 2,5
hydroxid sodný 0,5 peroxid vodíku 5
hydroxid vápenatý 1 síran měďnatý pentahydrát 1
chlorid železitý 1 síran zinečnatý 1
jodid draselný Neklasifikovaný thiokyanatan draselný 25
jód 25 dusičnan stříbrný 1

 U středních škol je situace mnohem příznivější. Podle vyhlášky č. 61/2018 Sb. mohou žáci 
při praktickém vyučování nakládat pod dozorem nebo přímým dohledem odborně způsobilé osoby 
prakticky se všemi chemickými látkami, které se ve školách běžně vyskytují. V některých případech je 
vyžadováno speciální proškolení (např. jakákoli fyzická osoba nad 18 let může po proškolení nakládat 
i s látkami vysoce toxickými i ostatními). U mladistvých (15 až 18 let) je třeba brát v potaz následující 
legislativní předpisy: 

 
Nařízení vlády č. 32/2016 (§12a);
Vyhláška 180/2015 (§5f);
Vyhláška 61/2018 Sb, podle § 65 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (týká se jen žáků SŠ).
Stanovuje seznam látek, se kterými žáci mohou pracovat pod dozorem OZO nebo pod přímým 

dohledem OZO.
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Název projektu Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů prostřednictvím experimentů

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.26/02.0081
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3803
Stupeň 2. stupeň ZŠ
Anotace Cílem projektu je zatraktivnit a zkvalitnit výuku v přírodovědných předmětech 

zaváděním nových vzdělávacích metod, zejména experimentování a bádání. 
Výukový modul obsahuje 12 metodik experimentů, které lze využít během výuky 
chemie na II. stupni ZŠ – motivace pro žáky ke studiu chemie, zatraktivnit 
výuku přírodovědných předmětů zavedením moderních metod. Metodiky 
nabízí náměty experimentů, které jsou svým rozsahem (1 až 2 vyuč. hodiny). 
Zpracováno formou metodických příprav na hodinu.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Důraz je kladen na aktivní zapojení žáků a jejich samostatné poznávání. 
Dále také na použití moderních měřicích přístrojů, ale i běžně dostupných 
pomůcek, což ještě více zvyšuje atraktivitu vyučování. Lze je využít i jako 
náměty na přírodovědný kroužek. Jelikož je určen jen pro základní školy, bylo 
by vhodné jej rozšířit i na střední školu, spolu se zapojením dalších předmětů 
v rámci mezipředmětových vztahů.   

Ostatní poznámky: Výborná pomůcka pro zábavnou „tradiční“ výuku pomocí jednoduchých 
experimentů. Bohužel využití jen na ZŠ, zřejmě i vázáno na vybavení školy 
laboratoří nebo odbornou učebnou. Vzhledem k nízké náročnosti je možné 
využít materiál i pro začínající učitele nebo méně pokročilé žáky. 

Výběr z modulu:
• Jako hořčík ve vodě 
• Blesky ve zkumavce  
• Horký led  
• Faraonovi hadi   
• Kov naložený v kyselině   
• Jak ti chutná pH?   
• Kávu nebo čaj?  
• Céčko, kde je to céčko?   
• Poctivý včelař  
• Medvědí peklo  
• Peníze v plamenech 
• Voda má
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Název projektu Badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání

Reg. č. projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0035 
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5966  
Stupeň 2. stupeň ZŠ
Anotace Kromě aktivit, které proběhly v rámci projektu – workshopy, letní školy, 

semináře – vznikl i rozsáhlý soubor textových výukových materiálů a vědeckých 
kufrů, které jsou přímo určeny k opakování a dalšímu rozvíjení jednotlivých 
badatelských aktivit pro všechny cílové skupiny. 
Písemné dokumenty – teoretické poznatky shrnuté do čtyř publikací, metodiky 
letních škol, metodiky volnočasových kroužků, metodiky k vědeckým kufrům. 
Ke stažení je k dispozici rozsáhlý soubor audiovizuálních materiálů, textových 
výukových materiálů a vědeckých kufrů, které jsou přímo určeny k opakování 
a dalšímu rozvíjení jednotlivých badatelských aktivit pro všechny cílové 
skupiny. Další materiály jsou vytvořeny na portálu bov.upol.cz.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Ověření a modifikace materiálů v praxi pro ZŠ i SŠ, návrh vyučovacích jednotek 
s využitím zmíněných materiálů (metodické listy, videa).

Ostatní poznámky: Možnou komplikací je vybavení škol, které nebudou mít příliš prostředků 
na kufry a soupravy, ale i tak si myslím, že jde o výborně zpracovanou 
a významnou pomůcku pro zavedení a aplikaci BOV. 

Fyzikální a chemické metody v kriminalistice
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/74765 

Výroba kovů a slitin
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/74762 

Chemie do škol I. stupeň ZŠ – experimenty 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/74794 

Chemie do škol II. stupeň ZŠ – experimenty 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/74795 

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté anorganické soli 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/74796  
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Název projektu Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie

Reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0182
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3369 
Stupeň SŠ
Anotace Projekt popisuje moderní partie fyziky a chemie, kde lze využít integrovaného 

vzdělávání a pro tato témata připravoval studijní materiály, prezentace 
a studijní opory. Řešitelé projektu metodicky zpracovali a uvedli do výukové 
praxe řadu interdisciplinárně pojatých počinů na pomezí fyziky a chemie. 
V rámci projektu byly zpracovány odborné moduly pro využití v laboratorních 
praktických aktivitách, specializovaných workshopech, přednáškách 
a seminářích.  

Možné využití 
tohoto výstupu:

Studijní opora vzniklá ve spolupráci pracoviště Katedry analytické chemie 
a Katedry experimentální fyziky PřF. Kriminalistika je vědní obor zabývající 
se vyšetřováním a dokazováním trestných činů. Předmětem kriminalistiky 
jsou zákonitosti vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání stop a jiných 
kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestních činech. 
Kriminalistika je považována za vědní obor až od druhé poloviny 19. století. 
Dříve byla zařazena jako pomocná věda trestního práva. Za zakladatele 
moderní kriminalistiky je považován rakouský profesor Hans Gros, který zavedl 
výuku kriminalistiky na vysokých školách a ve Štýrském Hradci založil první 
kriminalistický ústav na světě.

Ostatní poznámky: Téma kriminalistiky je dnes velmi populárním tématem, zejména díky 
kriminalistickým seriálům. 
Další projekt zabývající se problematikou forenzní chemie a kriminalistikou 
je projekt Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému 
na potřeby praxe (reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0029), konkrétně ve výstupu 
Kriminalistika https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/41393
Jeden z lídrů chemie (Ing. Petrlík) vytvořil upravený materiál, který je uveden 
na dalším listu. 

Modul kriminalistika
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/41273 

Název příspěvku:
Základní metody zajištění kriminalistických stop s praktickými ukázkami

Kontakt (škola, email):
Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Most, email: petrlik.david@hotmail.cz 

Anotace:
Cílem výukové hodiny je seznámit žáky formou praktické ukázky se způsoby zajišťování stop vybranými 
kriminalistickými metodami. Časová dotace je 3x 45 minut; program lze upravit, čas případně prodloužit 
nebo zkrátit (téma je poměrně variabilní). K přednášce je vhodné použít kriminalistický kufr (bez něj je 
téma obtížně zpracovatelné). Další pomůcky (sklenice pro DKT stopy apod.) vyžadují přípravu v délce 
cca 10 minut. 

Výhodou postupu je zejména možnost praktické zkoušky zajištění stop, které si mohou studenti 
sami vyzkoušet. Jde o velice jednoduchý postup (DKT a traso), který je student schopen zvládnout sám 
již po krátké ukázce a vysvětlení postupu. Další výhodou je neformální vedení hodiny formu výkladu 
a diskuse. Studenti při ukázkách stojí kolem stolu a mají možnost si všechny pomůcky „osahat“.
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Co k tomu potřebujeme? 
Kriminalistický kufřík a vědomosti týkající oboru kriminalistika a forenzní vědy. 

Jak to udělat?
S ohledem na skutečnost, že se přednáška snaží studenty seznámit se základní činností 
kriminalistického technika a během přednášky je použito několik postupů a příkladů, popíšu jeden 
z nich. Během přednášky je možné seznámit studenty se způsobem zajišťování DKT stop. Dále 
popsanou metodou se posluchači seznámí se zajištěním stop z povrchů, na které nelze aplikovat 
daktyloskopický prášek. Jde zejména o plastové a kluzké povrchy. K experimentu potřebujete:
• kus plastu – zcela postačuje vystřižená část použité plastové láhve;
• igelitový sáček nebo uzavíratelnou nádobu (větší sklenici, plastovou krabičku);
• vteřinové lepidlo (je možné použít například i jód);
• malou nádobku na vodu a vteřinové lepidlo – postačuje například víčko z použité plastové láhve.

Postup:
1)  Vezmete kus plastu a vystřihnete z něj plochu, na kterou se vejde otisk prstu;
2) Plast omyjete a usušíte;
3)  Na plastu vytvoříte otisk prstu. Je vhodné si před vytvořením otisku nemýt ruce. V případě, že jsou 

prsty a ruce omyté, je pravděpodobnost vytvoření vhodného otisku menší. Stačí tedy několik minut 
počkat, než se ruce a prsty „zpotí“, případně si ruce nemýt.

4) Připravíte si igelitový sáček nebo jiný uzavíratelný prostor (plastová krabička, sklenice)
5)  Do igelitového sáčku (krabičky atd.) vložíte: 

a) nádobku s vodou  
b) nádobku, do které vymačkáte vteřinové lepidlo  
c) kus vámi vybraného plastu, na který jste vytvořili otisk prstu

6)  Následně sáček (krabičku) uzavřete a umístíte do blízkosti tepla (například k topení) a ponecháte 
zde několik minut, případně hodin. Čas, kdy dojde k vyvolání otisku, hodně závisí na kvalitě lepidla 
(obsah a rychlost odpařování kyanoakrylátu do mini atmosféry uvnitř prostoru). Čas přednášky 
by měl k vyvolání otisku stačit.

 7) Pokud pokus proběhl dobře, bude otisk na plastu jasně viditelný. 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Otevřená věda IV – popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky 
orientované výuky

Reg. č. projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0041
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/6004 
Stupeň SŠ 
Anotace: Projekt Otevřená věda byl zaměřen na propagaci a popularizaci přírodovědného 

a technického vzdělávání a badatelsky orientované výuky. V rámci projektu byly 
realizovány série vzdělávacích kurzů pro popularizátory vědy a pro průvodce 
návštěvnickými centry VaV institucí. 

Možné využití 
tohoto výstupu:

Pro cílovou skupinu pedagogů středních škol byla vytvořena série 
instruktážních videí k laboratorním úlohám z chemie. Videa jsou doplňkem 
metodických hodin – návodů k laboratorním cvičením, které byly zpracovány 
do podoby skript. 

Ostatní poznámky: Podle jednotlivých ukázek je možné přímo postupovat při provádění 
experimentu, popř. je lze využít jako pokusy virtuální (na základní škole), 
popř. pokud není k dispozici odborná učebna. 

C hemické výpočty 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/75668 

Elektrochemie 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/75669 

Elektrochemie – elektrolýza, galvanický článek a reaktivita kovů 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/75673 

Separační metody v chemii 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/75677 

Biochemie – enzymy 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/75680 

Chemické směsi 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/75683 

Užitečné polymery 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/75686 

Kořenová čistička – kvantitativní a kvalitativní analýza 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/75689 

Vlastnosti syntetických a přírodních polymerů 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/75690 

Vitamín C pod lupou 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/75692 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Okna vědy dokořán

Reg. č. projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0004
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/6015 
Stupeň 2. stupeň ZŠ / SŠ
Anotace: Projekt se zabývá efektivním přenosem poznatků VaV vedoucím k prohloubení 

zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory a přiblížit vědu žákům 
ZŠ/SŠ prostřednictvím opakujících se akcí, seminářů a exkurzí. 

Možné využití 
tohoto výstupu:

Hlavním cílem textů je ukázat na několika příkladech, jak učit chemii kolem 
nás prakticky, zajímavě a v souvislostech. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny 
na látky, se kterými se žák setkává téměř denně doma nebo ve škole – barviva, 
dezinfekční a nebezpečné látky. Jsou zpracovány formou nejen laboratorních, 
ale i domácích pokusů. Součástí výstupů jsou rovněž didaktické hry a motivační 
úkoly (osmisměrky, doplňovačky, spojovačky). Za velmi povedenou lze 
považovat kapitolu věnovanou chemické kinetice, které se na střední škole 
věnuje minimální pozornost. Je zpracována hravou a motivační formou.

Ostatní poznámky:

Chemie kolem nás v praxi
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/76542 

Chemie kolem nás očima ZŠ 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/76538 

Chemické hry 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/76503
 
Chemická kinetika 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/75850
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Zvládnu fyziku a chemii – HRAVĚ!!!

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.26/02.0097
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/4572 
Stupeň (2. stupeň ZŠ) / SŠ
Anotace: Základním pilířem projektu bylo vzdělávání žáků ZŠ v oboru přírodních věd – 

fyziky a chemie. Realizace projektu vytvořením podpůrných materiálů přispěla 
k zatraktivnění výuky těchto oborů tak, aby přilákala a zvýšila zájem žáků 
o studium daných předmětů i po absolvování ZŠ. 

Možné využití 
tohoto výstupu:

Výstupy obsahují podpůrné vzdělávací materiály pro žáky 8. ročníků ZŠ 
obsahující pracovní listy z oboru chemie, metodické listy pro učitele, a zejména 
velmi povedený sborník „zajímavých“ pokusů a úloh. Všechny materiály lze 
uspořádat do přehledného šanonu.

Ostatní poznámky: Ačkoli je uváděna cílová skupina žáci ZŠ, vzhledem k používaným CHLS smí tyto 
pokusy provádět žáci pouze pod přímým dohledem/dozorem osoby odborně 
zůsobilé.

Rozšíření vzdělávacího programu chemie 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/54320 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.22/01.0026
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3407 
Stupeň 2. stupeň ZŠ
Anotace: Cílem projektu byla inovace výuky a rozvoj spolupráce mezi základními školami 

v městě Liberci v oblasti výuky přírodovědných předmětů pro 2. stupeň ZŠ 
(fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis). V projektu vytvořené experimenty byly 
ověřovány učiteli a žáky při praktické výuce, přičemž byly vyhodnoceny nejlepší 
vytvořené experimenty. Všechny v projektu vytvořené experimenty jsou volně 
dostupné na webovém portálu moderniskola.info. Pedagogové zařazení do 
projektu oceňovali rozšíření znalostí a dovedností v souvislosti s využíváním 
moderních měřících přístrojů při výuce.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Modul experimentů Chemie obsahuje následující části:
Závislost pH roztoků na jejich složení – kyselost a zásaditost látek; Titrace 
vitamínu C – kyselost a zásaditost látek; Voltův článek a jeho napětí – 
elektrochemie; Chemické zdroje napětí – elektrochemie; Jednoduché 
galvanické články – elektrochemie; Reakční teplo a chemické reakce; 
Rozpouštěcí teplo – tepelné zbarvení chemických dějů; pH kosmetických 
prostředků – kyselost a zásaditost; Proč se dusičnanům říká ledky – soli; pH 
půdy a zálivka – kyselost a zásaditost vodných roztoků; Co je octovatění vína 
– organické kyseliny; Vlastnosti kovů; Iontové sloučeniny; Proč lít kyselinu 
do vody; Kyselina, nebo zásada? – pH; Kyselinotvorné a zásadotvorné oxidy; 
Vlastnosti látek – pracovní list; Reakční teplo – termochemické reakce, redoxní 
reakce – vyvození Baketovy řady napětí kovů; Rozpustnost látek – oddělování 
stejnorodých směsí – krystalizace; Zakalení sněhu – čistota sněhu; Měření 
atmosférického tlaku – vlastnosti plynů; Znečištění ovzduší; Čištění vody; 
Základní chemické výpočty; pH kolových nápojů; Kyselost a zásaditost oxidů; 
Exotermní a endortermní reakce – důkaz reakcí; Kvašení kvasinek – množství 
uvolněného oxidu uhličitého; pH čajů – kyselost a zásaditost roztoků 

Ostatní poznámky:

Modul experimentů – chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/41647 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.12/04.0009
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/1198 
Stupeň 2. stupeň ZŠ a SŠ
Anotace: Cílem projektu byl rozvoj aktivních forem osvojování kompetencí, znalostí 

a dovedností žáků ZŠ a SŠ v PK v oblastech přírodovědných předmětů 
s důrazem na environmentální aspekty, a to prostřednictvím zpřístupňování 
přírodovědného učiva experimentální a badatelskou cestou, včetně evaluace 
zvolených strategií. Prostředkem k dosažení základního cíle byly různé 
formy environmentálního vzdělávání žáků a pedagogů (včetně praktických 
prací v laboratořích a terénu), tvorba vlastních výukových materiálů pro 
žáky a pedagogy včetně metodických postupů zaměřených na otázky EVVO, 
pilotní ověření vytvářených materiálů a navržených postupů ve výuce na ZŠ 
a SŠ a jejich začlenění do běžné výuky. Pilotní ověřování bylo úzce spojeno 
s využitím specifických učebních pomůcek pro experimenty a badatelské 
postupy v oblasti EVVO.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Metodické materiály obsahují pracovní listy pro 2. stupeň základní školy a pro 
střední školy v předmětu chemie. Metodické pomůcky obsahují metody sběru 
dat v terénu a využití moderních přístrojů při sledování změn v ekosystémech. 
Experimenty jsou rovněž zpracovány formou metodických příruček.

Ostatní poznámky:

Metodické materiály – chemie 2. st. ZŠ
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/16617 

Metodické materiály – chemie SŠ 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/16619

Workshopy – laboratorní praktika 2. st. ZŠ a SOŠ
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/16621
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/16624 

Metodické materiály – pracovní listy – 1. stupeň 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/16604 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Experimentum – zavedení nových forem a metod práce do výuky přírodních věd 
na Masarykově gymnáziu Vsetín

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0055
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/2352 
Stupeň Gymnázia 
Anotace: Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu výuky a zlepšit motivaci studentů ke 

vzdělávání v oblasti přírodních věd a popularizovat tyto disciplíny. Výstupem je 
tvorba vlastních výukových materiálů – výukových programů, multimediálních 
prezentací didaktických testů, pracovních listů, elektronického laboratorního 
deníku, souborů fotografií a krátkých didaktických filmů, které budou využívány 
ve výuce přírodovědných předmětů, ale zvláště v hodinách chemie a biologie, 
laboratorních cvičeních a seminářích.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Rozsah 20 tematických celků (modelových laboratorních cvičení). Vše 
zpracováno v rozsahu dvouhodinového laboratorního cvičení v podobě zadání 
a autorského řešení. Projekt dále obsahuje prezentace z učiva anorganické 
chemie, organické chemie a biochemie. 

Ostatní poznámky:

Laboratorní deník
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/28898
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Inovace výuky přírodovědných předmětů

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.14/02.0028
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3138 
Stupeň SOŠ, gymnázia 
Anotace: V průběhu realizace kantoři neustále vytvářeli nové podpůrné výukové 

i metodické materiály tak, aby obsáhly kompletní přednášenou látku. Takto 
vyprodukované výukové materiály sloužily jako e-learningová podpora, přičemž 
docházelo k jejich pravidelnému zveřejňování na webových stránkách školy 
http://www.gymck.cz/projekty.php.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Jedná se o sborník úkolů, který je určen pro širší výuku Fyzikálně-chemického 
semináře. Vytvořené návody na fyzikálně chemické metody lze chápat jako 
metodiku instrumentální a chemické analýzy. Obsahem sborníku jsou témata: 
Neutralizační odměrná analýza (titrace), Srážecí titrace, Manganometrie, 
Kvalitativní analýza kationtů, aniontů, Papírová rozdělovací chromatografie, 
Kolorimetrie, Zábavné chemické pokusy, Elektrolytické laboratorní přípravy, 
Kvalitativní stanovení iontů ve vodách, Chelatometrie I, II, Chemická spotřeba 
kyslíku podle Kubela, Stanoveni složeni vody v terénu, Lotosový efekt 
a hydrofobní povrchy, Funkční materiály, Feromagnetické kapaliny, Tyndallův 
efekt a koloidní roztoky, Vlastnosti plastů, Rozbor potravin.

Ostatní poznámky: Součástí portálu jsou i vytvořené metodiky k jednotlivým cvičením, které mají 
pedagogům poskytnout metodickou podporu, a návrhy na tato témata, které 
vedou k rozšíření a obohacení výuky těchto přírodovědných předmětů.

Laboratorní práce z chemie pro Fyzikálně-chemický seminář
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/39418

Metodika realizace předmětu Fyzikálně-chemický seminář včetně souboru pracovních listů
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/39392 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Přírodovědné pokusy ve škole

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0029
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3566 
Stupeň 2. stupeň ZŠ
Anotace: Cílem projektu bylo zaujmout žáky populárními formami výuky a přinutit je 

přemýšlet o nových informacích, a nejen je pasivně přijímat. V tomto smyslu 
byly otevřeny nové možnosti ve výuce, a to zařazením přírodovědných pokusů 
do výuky, vytvořením problémových úloh a využitím skupinových forem práce. 
V průběhu projektu byly využity moderní měřící přístroje, které byly propojeny 
s výpočetní technikou. 

Možné využití 
tohoto výstupu:

Sada 30 pokusů na různá témata k předmětu chemie za využití přístrojů 
a pomůcek sady Pasco. Každý pokus obsahuje vzdělávací materiál, metodiku, 
pracovní list, list pomůcek, protokol apod.

Ostatní poznámky:

Sada pokusů k předmětu Chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/43411 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů 
na středních školách

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0108
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3949 
Stupeň SŠ
Anotace: Projekt se zabývá zařazením inovativního prvku do výuky chemie v podobě 

počítačem podporovaných experimentů s okamžitým zobrazením 
a zaznamenáním naměřených výsledků a dat. Důraz byl kladen zejména 
na aktivní práci žáků, kteří využívali pořízené vybavení ve výuce přírodovědných 
předmětů a také při tvorbě školního přírodovědného projektu. Při práci 
na školním projektu museli žáci využívat informační a komunikační technologie, 
definovat pojmy, vyhledávat aktivně informace a ty pak zpracovávat.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Sbírka úloh do chemie s využitím nejen měřících systémů pro žáky středních 
škol. 

Ostatní poznámky:

Sbírka úloh – biologie, fyzika, matematika
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/48187
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Moderní laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.16/02.0007
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5409 
Stupeň Gymnázia 
Anotace: V rámci realizace projektu byla vytvořena moderní laboratoř pro výuku 

přírodovědných předmětů (fyziky, biologie, chemie spolu s EVVO). Odborní 
pracovníci projektu vypracovali soubory laboratorních cvičení spolu 
s metodikami, vytvořili sady pro výuku uvedených předmětů propojené 
s notebooky, prostřednictvím kterých žáci mohou zpracovávat a vyhodnocovat 
zadávané úlohy.  

Možné využití 
tohoto výstupu:

Sada obsahuje 25 laboratorních cvičení. Každé laboratorní cvičení je tvořeno 
prezentací, pracovním listem a metodikou.
Krátkou prezentaci (cca 6–8 snímků) je možno využít jako teoretickou přípravu 
žáků na budoucí laboratorní cvičení. Pracovní list plně nahradí protokol 
laboratorní práce. Žáci pouze doplní do tabulky výsledky měření senzory 
Vernier, odpoví na několik otázek a doplní chybějící části textu v závěru 
pracovního listu. Metodika je pak návodem pro učitele, jak využít prezentaci 
k motivaci žáků. Pasáž Vlastní laboratorní cvičení je podrobným návodem 
na organizaci a provedení laboratorního cvičení. Na konci metodiky je správné 
řešení otázek a správný závěr laboratorního protokolu.

Ostatní poznámky: Témata laboratorních prací jsou z oblasti obecné, anorganické a organické 
chemie a biochemie 

Chemie EVVO (environmentální výchova)
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/66166

Chemie EVVO (člověk a příroda)
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/66183
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Laboratorium přírodních věd

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.38/02.0027
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5385 
Stupeň Gymnázia 
Anotace: Cílem projektu bylo mj. vytvořit ROZSÁHLÝ soubor portfolií laboratorních 

cvičení pro přírodovědné předměty – biologii, fyziku a chemii, včetně jejich 
elektronických verzí a metodických pokynů. 

Možné využití 
tohoto výstupu:

Obsahuje 45 návodů na demonstrační pokusy, laboratorní cvičení pro víceletá 
gymnázia a ZŠ, gymnázia a semináře. Vždy podle dané úrovně jsou zpracovány 
návody pro žáky a metodiky pro učitele. 

Ostatní poznámky:

Chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/65705
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0032
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5964 
Stupeň ZŠ/SŠ
Anotace: Projekt „Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních 

vědách“ se zaměřil na vytvoření několika sad materiálů k chemii, biologii 
a geologii s paleontologií sloužících k podpoře badatelských aktivit žáků ZŠ 
a SŠ při školních i mimoškolních činnostech. 

Možné využití 
tohoto výstupu:

Jedná se o soubor více než 250 experimentů a pozorování z chemie a biochemie 
formulovaných jako problémové úlohy vhodné pro zavádění badatelsky 
orientované výuky. 
Sbírka mimoškolních experimentů se týká chemie a biochemie. Ve sbírce jsou 
obsaženy návody na práci v domácích podmínkách, ale i popisy složitějších 
experimentů, které vyžadují práci v laboratoři přírodovědného kroužku 
nebo ve škole. Některé experimenty můžete realizovat sami, některé budou 
vyžadovat dohled či pomoc dospělé osoby. 

Ostatní poznámky: Další varianty publikací: 
Čítanka k přírodním vědám je soubor textů sestavený z odborných a populárně 
naučných textů pokrývající kapitoly RVP pro základní školy a gymnázia, které 
směřují žáky ke kritickému čtení a následně ke kritickému myšlení.

Laboratorní a terénní cvičení Chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/74667 

Náměty k mimoškolní činnosti Chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/80226 

Čítanka k přírodním vědám Chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/74658
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.16/01.0080
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/2152 
Stupeň 2. stupeň ZŠ
Anotace: Projekt měl za úkol vytvoření 48 praktických úloh. Na tvorbě úloh se podílel 

projektový tým. Těchto 48 úloh bylo rozděleno na 3 sady (každá sada je 
zároveň jedním nově vytvořeným produktem). Úlohy vedou k hlubšímu 
porozumění probíraného učiva u cílové skupiny žáků 2. stupně. Každá úloha 
obsahuje podrobný návod na realizaci úlohy a pro větší názornost úloh 
se vytvořil také stručný návod na postup práce formou videonávodu, součástí 
je také metodický popis. Úlohy jsou koncipované tak, aby upřednostňovaly 
moderní trendy zpracovávání informací. Výsledky úloh jsou žáky zpracovávány 
elektronicky pomocí elektronických protokolů.  

Možné využití 
tohoto výstupu:

Obsahuje 16 návodů na laboratorní cvičení na tato témata – stanovení 
koncentrace roztoku barevné soli, separace směsi sůl-písek, destilace, 
extrakce, indikace kyselin a zásad, účinnost léků na překyselení žaludku, 
měření teploty tání thiosíranu sodného, výroba hořké soli, výroba mýdla, 
účinnost katalyzátorů, důkaz bílkovin a jejich složení, rychlost alkoholového 
kvašení, stanovení množství vitamínu C metodou titrace na indikátor 
fenolftalein, elektrolýza, model suchého článku, stanovení koncentrace octa.

Ostatní poznámky:

Sada 16 praktických úloh pro předmět Chemie 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/26301 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Tvorba vzdělávacích programů pro skupinovou výuku a činnostní učení ve 
výuce fyziky a chemie na základní škole.

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.18/01.0004
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/13352
Stupeň 2. stupeň ZŠ
Anotace: Chemická praktika obsahují 4 výukové moduly: Chemické reakce (Chemické 

reakce, Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí, Chemie a elektřina) 
Anorganické sloučeniny (Oxidy, halogenidy, Kyseliny a hydroxidy, Soli, Soli 
kyslíkaté a nekyslíkaté, Chemické výpočty), Organické sloučeniny (Uhlovodíky, 
Paliva, Deriváty uhlovodíků, Přírodní látky), Chemie a společnost (Plasty, 
Pesticidy, Insekticidy, Enzymy; Repelenty, Hořlaviny, Léčiva a návykové látky). 
Příklady praktických pokusů z chemie: Elektrická vodivost roztoků, Stanovení 
koncentrace látky v roztoku, Měření pH elektrolytů,Změny pH a vodivosti při 
titracích,Turbidimetrické stanovení chloridů, Galvanické články, Endotermické 
a exotermické reakce, Rychlost chemické reakce, Stanovení obsahu 
fosforečnanů, Redoxní vlastnosti vitamínu C, pH optimum enzymu katalasy.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Vzdělávací program pro skupinovou výuku a činnostní učení ve výuce chemie, 
který byl zapracován do ŠVP, obsahující 4 vzdělávací moduly: chemické reakce, 
anorganické sloučeniny, organické sloučeniny a chemie a společnost.
Výukové moduly pro volitelný předmět. Obsahují toto zaměření: pozorování, 
pokus a bezpečnost práce, směsi, částicové složení látek a chemické prvky, 
chemické reakce, anorganické sloučeniny, chemie a společnost, organické 
sloučeniny.

Ostatní  poznámky:

Praktická chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/18398 

Chemická praktika 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/18400
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Experimentem k poznání

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.12/04.0020
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/4406 
Stupeň SŠ
Anotace: Projekt byl zaměřen na přípravu pedagogů ze základních a středních škol 

na integraci experimentálního laboratorního systému do výuky přírodních věd 
jako dalšího efektivního interaktivního výukového nástroje.
Aktivity projektu zahrnovaly seznámení pedagogů ZŠ a SŠ s koncepcí 
a možnostmi současných moderních školních experimentálních laboratorních 
systémů (PASCO). Zároveň byly vytvořeny metodické materiály pro lepší 
integraci školních experimentálních laboratorních systémů v rámci výuky 
přírodních věd.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Velmi precizně a podrobně zpracovaný sborník experimentů z oblasti chemie, 
který obsahuje kompletní didaktické zpracování zajímavých a efektních pokusů 
na SŠ. Součástí výstupů jsou rovněž instruktážní videa vybraných pokusů 
(chemické hodiny, teplo chemické reakce a Le Chatelierův princip).

Ostatní poznámky:

Experimentem k poznání – Sbírka experimentů s metodickým komentářem
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/52860 

Videonávody k experimentům
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/52866 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Můj multimediální a virtuální studijní svět

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0009
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/4227 
Stupeň Gymnázia 
Anotace: Hlavní myšlenkou je vytvořit cvičebnici k přírodovědným předmětům 

ve spolupráci s žáky a učiteli. Výhodu také vidíme v provázání Fy, Ch, Bi a JA, 
JN (slovníčky termínů). Cvičebnice má být zaměřena především na dovednosti, 
řada kapitol tak bude věnována experimentování, které se neobejde 
bez moderních technologií (měřící systémy PASCO), žáci budou přecházet 
od teoretických znalostí k poznávání, porozumění a konečně k dovednostem.

 Možné využití 
tohoto výstupu:

Součástí je velmi rozsáhlý soubor laboratorních úloh a protokolů z chemie 
pro gymnázia (víceletá i čtyřletá), které vypracovávali sami studenti. 

Ostatní poznámky:
 

Přírodovědná cvičebnice
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/51045 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Podpora výuky chemie – teoretická a laboratorní cvičení

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.11/03.0003
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/476 
Stupeň Gymnázia
Anotace: Jedná se o soubor materiálů pro teoretická i laboratorní cvičení 1. až 3. ročníků 

gymnázia k předmětu chemie a semináře z chemie. 
Možné využití 
tohoto výstupu:

Soubor cvičení obsahuje několik částí: 
• BOZP a technika laboratorní práce, metody oddělování složek směsí, 
stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého, odměrná analýza – titrace, 
reakční kinetika, elektrolýza;
• vodík a kyslík, halogeny, síra, dusík, uhlík, křemík, hliník a jejich sloučeniny, 
s-prvky a jejich sloučeniny;
• uhlovodíky, halogenderiváty a dusíkaté deriváty, alkoholy, fenoly, 
karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny, esterifikace, bílkoviny, 
sacharidy;
• elektrochemie, přechodové kovy, kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, 
enzymy, efekt(iv)ní chemie;
Materiál předkládá návody, jak lze oddělit složky směsí vybranými 
čtyřmi základními postupy – filtrací, krystalizací, sublimací a destilací. 
Vlastním návodům předchází stručný výčet separačních metod s krátkými 
charakteristikami.
Teoretická cvičení (podklady k procvičování, testy, domácí příprava, výklad) 
na téma: výpočty – roztoky, výpočty z chemický rovnic a výpočty reakčního 
tepla. Dále pak anorganické a organické názvosloví a chemické rovnice.

Ostatní poznámky:

Laboratorní cvičení 1. ročník
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/62429 

Laboratorní cvičení 2. ročník
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/62430 

Laboratorní cvičení 3. ročník  
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/63370 

Laboratorní cvičení chemický seminář
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/63373 

Skriptum se zadáními laboratorních cvičení a dalšími informacemi pro žáky
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/63423 

Teoretická cvičení – chemické výpočty
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/63426 

Teoretická cvičení – názvosloví a rovnice
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/63427 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Mobilní laboratoř přírodovědných předmětů

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0088
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/962 
Stupeň Gymnázia 
Anotace: Projekt byl zaměřen na studenty gymnázia, na zvýšení zájmu a nadšení 

pro přírodovědné vzdělávání. Výstupy projektu jsou inovované koncepty ŠVP 
pro přírodovědné předměty (biologie, fyziky a chemie) a dále experimenty 
s měřícím přístrojem Vernier pro biologii, chemii, fyziku a matematiku.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Publikace (vzdělávací materiál) do předmětu CHEMIE obsahuje návody 
na experimentování s měřícím systémem Vernier, které lze využít jak 
k demonstračním aktivitám v hodině, tak jako přípravu na laboratorní práce.

Ostatní poznámky: Témata jednotlivých měření:
• Jak se mění pH při ředění roztoku
• Kyselé deště
• Protolytické (acidobazické, neutralizační) rovnováhy
• Alkalimetrická titrace silné kyseliny (HCl) silnou zásadou (NaOH)
s pH-metrickou detekcí bodu ekvivalence
• Alkalimetrická titrace slabé kyseliny (CH3COOH) silnou zásadou (NaOH)
s pH-metrickou detekcí bodu ekvivalence
• Alkalimetrická titrace vícesytné kyseliny (H3PO4) silnou zásadou (NaOH)
s pH-metrickou detekcí bodu ekvivalence
• Alkalimetrická titrace silné kyseliny (HCl) silnou zásadou (NaOH)
s konduktometrickou detekcí bodu ekvivalence
• Alkalimetrická titrace slabé jednosytné kyseliny (CH3COOH) silnou zásadou
(NaOH) s konduktometrickou detekcí   bodu ekvivalence
• Sledování hydrolýzy u vodných roztoků různých solí
• Studium změny stupně disociace slabých protolytů v závislosti na změně
molární koncentrace
• Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier
• Katalýza a autokatalýza
• Hmota a záření
• Barevnost chemických látek
• Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů
• Stanovení koncentrace železnaté soli
• Stanovení koncentrace chromanu draselného

Připomínáme, že čidla Vernier (teplota, pH) jsou zakoupena v rámci projektu 
IKAP a je možné si je na 14 dní půjčit i s notebooky. Informace jsou na webu 
http://rskuk.cz/chemie-polytechnika 

Experimenty s Vernierem – Chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/13105
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj 
ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0016
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/2432 
Stupeň Gymnázia 
Anotace: Strategickým cílem projektu bylo podpořit zájem studentů o přírodní vědy, 

především chemii a biologii, a zvýšit kvalitu vzdělávání v těchto oborech. 
Cílem projektu bylo posílení informovanosti studentů a rozvíjení praktických 
dovedností z vybraných, nově se rozvíjejících oblastí chemie a biologie. 

Možné využití 
tohoto výstupu:

Soubor obsahuje 4 návody k praktickým cvičením na webu, 1 manuál 
k praktickým cvičením a 4 pracovní listy studenta (4 typy). V chemické části 
obsahuje experimenty ze základních chemických operací (odměřování a vážení 
v chemii), základů analytických metod (pH, spektrofotometrie, chromatografie, 
elektroforéza) a úlohy z biochemie či forenzní chemie. 

Ostatní poznámky:

Návody k praktickým cvičením na webu, manuál k praktickým cvičením, pracovní listy studenta
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/29688 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Nově, lépe, efektivněji – inovativní metodiky projektové výuky

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/02.0177
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/881 
Stupeň SŠ a gymnázia 
Anotace: Cílem projektu byla celková změna metodiky a přístupu k výuce chemie 

v souladu s probíhající kurikulární reformou s důrazem na inovativní formy 
výuky jako je projektové vyučování, týmová spolupráce a klíčové kompetence 
studentů atd. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nových mezipředmětových 
modulů a metodik.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Jedná se o jeden ze šesti mezipředmětových modulů vytvořených v rámci 
projektu Nově, lépe, efektivněji – inovativní metodiky projektové výuky. Modul 
obsahuje příručky pro učitele: Člověk a ropa, Laboratorní cvičení pro 2. ročník 
a Laboratorní cvičení pro 3. ročník, a dále učební materiály pro studenty: Člověk 
a ropa, Laboratorní cvičení pro 2. ročník, Laboratorní cvičení pro 3. ročník, 
Zahrada – umělý ekosystém I a II.

Ostatní poznámky:

Modul Biologie-chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/12313 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0045 
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/4511 
Stupeň SŠ, gymnázia 
Anotace: Základním cílem projektu bylo zavedení nepovinného vyučovacího předmětu 

Praktická cvičení z fyziky a chemie pro žáky 3. a 4. ročníků školy. K tomuto účelu 
byly vytvořeny výukové materiály Soubor praktických úloh z chemie.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Soubor návodů pro laboratorní cvičení z chemie s doprovodnými materiály 
pokrývající učivo chemie na gymnáziu. Doplněno rovněž o sbírku příkladů 
s řešením. 

Ostatní poznámky:

Sbírka příkladů – chemie, fyzika 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/55912 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Voda – koloběh života a poznání

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0019
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/4990 
Stupeň Gymnázia 
Anotace: V rámci projektu byly vytvářeny metodické materiály pro inovaci biologie 

a chemie se zaměřením na vodu z nejrůznějších úhlů pohledu. 
Možné využití 
tohoto výstupu:

Výstupy obsahují kompletní výukové materiály pro výuku chemie pro druhý 
ročník a sextu v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Obsahuje metodiku 
pro učitele, e-learning pro žáky, pracovní návod, laboratorní protokol.

Ostatní poznámky: Názvy výstupů jsou stejné, ale pod každým odkazem (modulem) jsou jiné 
pokusy. 

Fyzikální a chemické vlastnosti vody 1 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/60706 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/60757 

Fyzikální a chemické vlastnosti vody 2
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/60712 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/60759 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 
11 až 15 let

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0044
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/1663 
Stupeň 2. stupeň ZŠ 
Anotace: Projekt byl realizován s cílem prohloubit zájem žáků a žákyň o přírodovědné 

předměty a zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání 11–15letých žáků 
v přírodovědných předmětech. Konkrétně se jednalo o posílení praktické 
a laboratorní výuky, která je v současnosti i s ohledem na řadu objektivních 
důvodů nedostatečná. Projektu se účastnili žáci se ze 32 základních škol 
a gymnázií. V rámci projektu vznikly 3 metodiky (pro fyziku, chemii a biologii/
přírodopis), webový portál a filmový dokument. Projektu se zúčastnilo více 
než 6 500 žáků a více než 500 pedagogů.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Materiál obsahuje metodiku a pracovní listy ke 40 pokusům.

Ostatní poznámky:

Chemie – metodiky + pracovní listy 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/22855 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Přírodovědec – Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů 
středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd

Reg. č. projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0040
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/350 
Stupeň SŠ, gymnázia 
Anotace: Projekt byl zacílen na systematický rozvoj kompetencí talentovaných studentů 

středních škol. Cíl byl realizován prostřednictvím klíčových aktivit zaměřených 
na systematickou aktivní práci VŠ pedagogů společně s kolegy ze středních 
škol s cílovou skupinou při rozvíjení odborných znalostí v oblasti přírodních 
věd, zejména matematiky, fyziky a chemie. Studenti se v rámci klíčových aktivit 
projektu účastnili celoročního systému odborně vzdělávacích akcí zaměřených 
na prohlubování jejich znalostí získaných na střední škole na úroveň nutnou 
pro jejich aktivní zapojení do vědecko výzkumné činnosti. V neposlední řadě 
je to snaha nabízet zajímavé doplňkové materiály pro pokročilé studium 
přírodních věd včetně návodů pro zajímavé experimenty z matematiky, fyziky 
a chemie.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Tento studijní materiál obsahuje vybrané kapitoly z oblasti středoškolské 
chemie (Kovy a jejich slitiny, Přírodní látky kolem nás, Voda kolem nás, 
Bílkoviny – základ života na Zemi, Krátká exkurze do světa nanotechnologií 
– milníky, osobnosti, materiály a produkty). Tato publikace je určena nejen 
zájemcům o chemii z řad středoškolských studentů, ale všem, kteří se 
rádi seznámí se zajímavostmi z chemie především prostřednictvím celkem 
jednoduchých experimentů. Knížka může být také pomůckou učitelů chemie 
na ZŠ a SŠ.

Ostatní poznámky: Dalšími výstupy projektu jsou sborníky s příklady osvědčených postupů 
a dalšími laboratorními návody na netradiční a zajímavé experimenty, které 
jsou díky své vyšší náročnosti na vstupní znalosti a vybavení určeny především 
pro nadané žáky. 

Vybrané kapitoly z chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/4393 

Metody výzkumu v oblasti přírodních věd
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/4397 

Aplikace výsledků základního výzkumu v oblasti přírodních věd do praxe
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/4398 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Studujeme moderně a dvojjazyčně

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.04/01.0007
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/1270 
Stupeň SŠ, víceletá gymnázia (3. až 6. ročník) 
Anotace: Cílem projektu bylo přispět ke zkvalitnění výuky v cizích jazycích pomocí 

komplexních materiálů pro výuku fyziky, chemie a dějepisu na střední škole 
v anglickém a českém jazyce. Rozsah zpracovávaných témat odpovídal 
požadavkům společné části maturitní zkoušky z daných předmětů. V chemii 
a fyzice byly doplněny textové výukové materiály videonahrávkami pokusů 
nebo dvojjazyčnými návody. 

Možné využití 
tohoto výstupu:

Ideální aplikace mezipředmětových vztahů, kdy žáci pracují s anglicky psanými 
materiály a návody pro jednoduché pokusy. V případě problémů lze využít 
i česky psané návody. Nejedná se o klasické laboratorní cvičení, spíše zapojení 
cizích jazyků a praktické výuky od běžných hodin chemie. Svým zaměřením 
pokrývají materiály celé učivo dle RVP. 

Ostatní poznámky:

Chemie/Chemistry – výukový materiál pro třetí ročník bilingvního studia v anglické i české 
jazykové verzi
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/17023 

Chemie/Chemistry – výukový materiál pro čtvrtý ročník bilingvního studia v anglické i české 
jazykové verzi 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/17025 

Chemie/Chemistry – výukový materiál pro pátý ročník bilingvního studia v anglické i české 
jazykové verzi
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/17026 

Chemie/Chemistry – výukový materiál pro šestý ročník bilingvního studia v anglické i české 
jazykové verzi
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/17029 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Interaktivní laboratoř chemie

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0023
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/4507 
Stupeň SŠ
Anotace: Projekt Interaktivní laboratoř chemie byl zahájen 1. 2. 2012 a skončil 

30. 11. 2014. Jeho cílem bylo během tří let inovovat zastaralou chemickou 
laboratoř a pozvednout ji na úroveň moderního pracoviště.
Další část projektu zahrnovala tvorba inovativních výukových materiálů 
laboratorního výcviku, které naplňují potřeby výuky současných oborů: 
Chemik – operátor, Přírodovědné lyceum, Ochrana přírody a Agropodnikání. 
Materiály sestávají z laboratorních návodů s videozáznamem prováděné 
práce, digitálního Katalogů chemických látek a jedů, anglických laboratorních 
materiálů metody CLIL.
Pro oživení a popularizaci chemie slouží pokusy Efektní a zábavné chemie, 
doplněné videosekvencemi experimentů.
Modul Odborných praxí a exkurzí podpořil v širokém měřítku setkání žáků 
s aktéry na trhu práce a zvýšil jejich motivaci ke studiu daného oboru.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Inovativní výukové materiály do chemie + katalog chemických látek a jedů. 
Výstupy projektu obsahují rozsáhlý soubor školních experimentů včetně 
experimentů efektních, navíc doprovázený videonahrávkami. Další přidaná 
hodnota výstupů je jejich anglická verze zpracovaná metodou CLIL.

Ostatní poznámky:
 

Inovativní výukové materiály do chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/54522 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Mobilní experimentální laboratoř – zlepšení podmínek výuky technických 
a přírodovědných předmětů v technických oborech

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.32/02.0052
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3464 
Stupeň SŠ
Anotace: Výstupem projektu jsou materiály pro podporu experimentování v předmětech 

Chemie, Fyzika a ekologie, Elektrotechnika, Práce s materiálem a Výtvarná 
příprava. Byly navrženy konkrétní experimenty pro práci s žáky ve škole. Pro tyto 
experimenty (celkem 42 experimentů v uvedených pěti předmětech) byly 
vytvořeny materiály, které usnadňují jejich realizaci v hodině. Konkrétně jde 
o metodické pokyny pro učitele, návody / pracovní listy pro žáky, testy k ověření 
znalostí před a po realizaci projektu a videonahrávky se vzorovým provedením 
experimentu, a to pro každý pokus. Před samotnou realizací domácích 
experimentů žáky byly vytvořeny další e-learningové kurzy, ve kterých měli žáci 
k dispozici veškeré potřebné informace.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Materiály pro podporu realizace školních a domácích experimentů ve výuce 
předmětů „Chemie“, „Fyzika a ekologie“, „Elektrotechnika“, „Práce 
s materiálem“ a „Výtvarná příprava“. Celkově jde o 28 experimentů.

Ostatní poznámky:

Sada školních experimentů 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/42248 

Sada domácích experimentů 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/42252 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Pokusy ve výuce přírodovědných předmětů

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.26/02.0059
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5129 
Stupeň 2. stupeň ZŠ
Anotace: Cílem projektu byla inovace a zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů 

a zvýšení efektivity výuky těchto předmětů zapojením ICT.
V rámci realizace projektu byly komplexně, didakticky a metodicky zpracovány 
praktické pokusy ve výuce přírodovědných předmětů, zejména v matematice, 
chemii a fyzice. Tyto pokusy byly následně ověřeny ve výuce a budou využívány 
pro výuku přírodovědných předmětů ve škole i nadále. Jednotlivé pokusy se 
opíraly o moderní didaktické přístroje, které umožnily větší zapojení žáků 
do výuky a zvyšovaly ICT kompetence při následné analýze zjištěných dat. Žáci 
měli možnost využívat e-learning k prohloubení vědomostí získaných ve škole, 
ale také k mimoškolní přípravě.
Pedagogové v rámci realizace projektu prošli školeními, která jim umožnila 
realizaci přitažlivé výuky přírodovědných předmětů a zavedení aktivizačních 
prvků do svých hodin. Dále absolvovali školení zaměřené na rozvoj využití 
digitálních technologií a ICT ve výuce, zejména e-learningu.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Jedná se o sadu pokusů do hodin chemie s využitím různých digitálních 
měřících přístrojů. Sada obsahuje 30 komplexních pokusů, přičemž u každého 
pokusu je uvedeno, pro kterou třídu základní školy je pokus vhodný, dále 
pak seznam pomůcek pro realizaci pokusu, další výukový materiál pro učivo 
související s pokusem, metodický postup pro pedagogické pracovníky, pracovní 
list pro žáky a kontrolní otázky pro žáky. Sada obsahuje také E-learningová 
cvičení. 

Ostatní poznámky: 20 pracovních listů do chemie pro žáky 8.–9. ročníku základní školy  
+ 2 metodické listy do chemie pro pedagogické pracovníky.

Sada pokusů ve výuce přírodovědných předmětů – chemie
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/62812 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.30/02.0024
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/4466 
Stupeň ZŠ a SŠ
Anotace: Projekt podpořil praktické formy výuky přírodovědných předmětů – biologie, 

fyziky a chemie. Bylo vytvořeno celkem 33 vzdělávacích programů pro 
žáky základních a středních škol. Informace o projektu a studijní materiály 
k jednotlivým vzdělávacím programům jsou k dispozici na internetu:  
https://www.pc.fpe.zcu.cz/?cat=36.
Soubor 33 učebních materiálů zahrnuje přednášky, oborové workshopy 
a exkurze a multioborové workshopy a exkurze z oborů chemie, biologie 
a fyzika pro základní a střední školy. Seznam témat a rozdělení dle typu lze 
nalézt v přiloženém seznamu-indexu.

Možné využití 
tohoto výstupu:
Ostatní poznámky:

Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/53413 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Název projektu Přírodní vědy s chutí a zajímavě

Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.34/01.0018
URL projektu https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/1343 
Stupeň 2. stupeň ZŠ (SŠ)
Anotace: Cílem projektu bylo zatraktivnit a zkvalitnit výuku v oblasti přírodních věd 

pomocí moderních technologií (experimentální systémy a měřící přístroje 
a nástroje), které jsou využívány zejména v předmětech chemie, fyzika 
a přírodopis. Využití moderních technologií umožňuje žákům aktivnější přístup 
ve výuce. Žáci se ve větší míře aktivně podílejí na chodu hodiny. Výuka získala 
pro žáky i samotné vyučující na zajímavosti, zvýšila se názornost, a tím 
i účinnost vzdělávání. 
Hlavním výstupem byly vzdělávací moduly pro předměty fyzika, chemie 
a přírodopis. Vzdělávací moduly obsahují postupy, praktické rady a praktické 
příklady (cvičení), jak vhodně využívat měřící přístroje a nástroje ve 
vyučovacích hodinách.

Možné využití 
tohoto výstupu:

Cílem publikace je ukázat pedagogům, jak připravit žáky na laboratorní metody 
výuky v chemii, seznámit je s technikou a metodikou demonstračních pokusů, 
vytvořit základní dovednosti v obsluze přístrojů, rozvíjet tvořivost studentů 
v oblasti didaktické techniky a jejího uplatnění ve výuce. Pedagogové tak 
mohou ve výuce seznámit žáky s ovládáním přístrojů potřebných pro chemii 
a s pokusy, které s nimi mohou tvořit.

Ostatní poznámky:

Vzdělávací podpůrný modul pro pedagogy – CHEMIE 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/17828 
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