Proč zvolit šablonu

„Využití ICT ve vzdělávání“?
ČŠI ve zprávě ze září 2017 věnované využití ICT ve školách dospěla k závěru, že „situace je
kritická“. Reakcí MŠMT je, že všechny MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ mohou ze 6 mld. Kč, které
mají aktuálně k dispozici v rámci OP VVV Šablony II, využít až 3 mld. Kč na ICT.
Zamýšlíme se společně s vámi, jak využít příležitosti šablon tak, abychom pomohli zvýšit
vybavenost i vaší školy s cílem trvalého zkvalitňování zázemí pro výuku dětí a žáků.
Přinášíme vám odpověď na otázku: Proč zvolit šablonu „Využití ICT ve vzdělávání“?
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S námi získáte víc!
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Jaký přínos pro mne
může mít šablona
"Využití ICT ve vzdělávání"?

Mobilní učebna pro výuku gramotností
(čtenářská, matematická, cizí jazyky)

• 10× Acer Switch 3 (Intel N4200,
4GB RAM, 64GB HDD, Full HD
dotykové IPS LCD 12“,
USB 3.0, 2MP + 5MP kamera,
WiFi, BT 4.0, baterie až 8 hod,
odnímatelná klávesnice, dotykové
pero, Windows 10 Professional,
Office 2016, Classroom
management)
• 1× mobilní nabíjecí box
• 10× sluchátka s mikrofonem

1× Šablona "Využití ICT ve vzdělávání"

128 000 Kč
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• 10× softwarový balíček pro výuku
napříč RVP
• 64 scénářů s tipy jak využít ve výuce
• doprava, instalace, školení a záruka
36 měsíců

Moderní sada pro výuku přírodních
věd dle STEM
• 10× Acer Iconia One 10 (Intel
Z8350, 2GB RAM, 64GB HDD,
HD dotykové LCD 10,1“, USB 3.0,
0,3MP + 2MP kamera, WiFi, BT,
baterie až 10 hod, odnímatelná
klávesnice, Windows 10
Professional, Office 365, Classroom
management)
• 10× set senzorů, aktory, konstrukční
dílky výukové stavebnice
• 10× praktický box pro uložení
tabletů a pomůcek

1× Šablona "Využití ICT ve vzdělávání"

128 000 Kč
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Co skvělého může
moje škola ze šablony
"Využití ICT ve vzdělávání"
získat?

• 10× softwarový balíček pro výuku
dle STEM
• 64 scénářů s tipy jak využít ve výuce
• doprava, instalace, školení a záruka
36 měsíců

Notebooky pro obnovu PC učeben
s využitím napříč RVP
• 10× Acer Travelmate P2510,
(Intel i5 7200U, 4GB RAM,
256GB HDD, Full HD LCD 15,6",
HD Graphics 620, 4x USB, HD
kamera, WiFi, BT, baterie až 8 hod,
numerická klávesnice, Windows
10 Professional, Office 2016,
Classroom management)
• 10× softwarový balíček pro výuku
napříč RVP
• 10× Minecraft: Education Edition

1× Šablona "Využití ICT ve vzdělávání"

128 000 Kč

• 64 scénářů s tipy jak využít ve výuce
• doprava, instalace, školení a záruka
36 měsíců

Český jazyk

Matematika

Aplikace Zatracená čeština – procvičování češtiny
od 1. do 9. třídy,
výukové kartičky pro čtenářskou
pre/gramotnost,
myšlenkové mapy a osmisměrky pro rozvoj
kritického myšlení.

Aplikace Matemág – výuková hra postavená na
principech „Hejného metody“,
Geogebra - řešení rovnic, práce s grafy funkcí,
konstruování a 3D matematika,
aplikace pro práci
s geometrickými tvary a rýsování.

Cizí jazyky

Kreativita a umění

Program pro rozpoznávání výslovnosti,
Skype in the Classroom – komunikace s rodilým
mluvčím,
nástroj jazykové učebny – komunikace mezi žáky.

Široké možnosti
využití ve výuce
Pomůcka pro pochopení zákonitostí přírodních věd,
měření fyzikálních veličin,
bádání napříč předměty dle STEM.

Centra kolegiální
podpory
Dlouhodobá podpora pedagogům,
8 center kolegiální podpory v každém kraji,
každý měsíc projektové odpoledne,
každý měsíc zpracovaná nová témata pro inspiraci.

Software pro práci s fotkami a kamerou,
přehrávání a práce s multimédii,
software pro malování s využitím dotyku i pera.

Kvalitní a ověřené
metodické materiály
Připravené metodické listy např. na téma Vyrobme si
dynamo, Zatmění Slunce/Měsíce, Proč se solí silnice,
výuková videa pro inspiraci,
on-line odkazy a zdroje do výuky.

Příslušenství pro STEM
Set 8 ks senzorů pro měření základních
fyzikálních veličin,
aktory a dílky výukové stavebnice pro tvorbu
pomůcek a experimentů,
podpora kreativity a programování.

Classroom management
Balíček Microsoft Office 2016
Trvalá licence Word, Excel PowerPoint, OneNote.

Grafika a design
Program GIMP pro práci s grafikou a fotografiemi,
Movie Maker pro tvorbu a úpravu videí,
software pro tvorbu a úpravu hudby.

Software pro řízení a správu PC učebny,
hromadné zapínání/vypínání zařízení, aplikací,
hlasování, testování, zpětná vazba,
sdílení plochy a aktivity pro práci ve skupinách.

Minecraft: Education Edition
a výukové aplikace
Trvalá licence včetně výukových prostředí napříč
předměty RVP,
výukové aplikace řazené dle STEAM,
výukové hry pro programování a podporu
logického myšlení.

Fotografie jsou ilustrativní, konfigurace a parametry se mohou změnit dle aktuální nabídky.

Získáme pro vaši školu dotaci ze Šablon II
Pomůžeme vám s realizací projektu od A-Z
Sestavíme vám projekt s optimální kombinací šablon
Personální podpora

1
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Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
Zapojení odborníka z praxe a ICT technika do výuky
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
Projektové dny a kluby

Zajistíme implementaci zvoleného řešení na začátku projektu
Tablety a notebooky včetně příslušenství a výukového obsahu
Interaktivní tabule a displeje
Osobní návštěvy odborníka z praxe a ICT technika u vás ve škole

Připravíme kvalitní akreditované vzdělávání pro pedagogy
DVPP realizované přímo ve školách
DVPP zážitkovou formou např. v „letních školách“
Zapojení odborníků z praxe, mentorů a koučů

Zajistíme pro vás kompletní péči při administraci projektu
Vytvoření a editace Zprávy o realizaci projetu (ZoR)
Kontrola výstupů dokončených aktivit (šablon) dokládaných v ZoR
Vyplnění, kompletace a odeslání ZoR v MS2014+
Vypořádání připomínek ZoR od poskytovatele dotace
Návrh archivace originálů dokumentů pro případnou kontrolu na místě

Nabízíme vám našich 8 let zkušeností
s úspěšnou realizací 1900 šablonových projektů.

Využijte bezplatné nezávazné konzultace u vás ve škole.
VOLEJTE
ZDARMA

ITveSkole.cz, o.p.s., Velflíkova 4, Praha 6

800 550 660

@ skoly@itveskole.cz

