Proč zvolit šablonu

„Využití ICT ve vzdělávání v MŠ“?
ČŠI provedla v roce 2017 šetření v mateřských školách, ze kterého vyplynulo, že 82,1 %
dotazovaných škol vnímá potřebu investovat do počítačové techniky. MŠMT v rámci OP VVV
Šablony II připravilo pro všechny MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ možnost čerpat až 3 mld. Kč
na nákup 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 předškolního věku.
Přinášíme vám odpověď na otázku: Proč zvolit šablonu „Využití ICT ve vzdělávání v MŠ“?

Připravme
předškoláky
na ZŠ i na život
ve 21. století

S námi získáte víc!

S pomocí tabletu
můžu objevovat
a poznávat svět více
smysly

1

3Boxík + Výuková bedýnka
rozvoj pregramotností, grafomotoriky,
logopedie a EVVO

+

• 10× tablet Acer Iconia One 10 (CPU 1.5GHz Quad Core, 2GB RAM, 32GB HDD, Full HD dotykové LCD
10", USB, 2MP + 5MP kamera, WiFi, BT, Android 7.0, baterie až 10 hod, sw pro řízení a správu tabletů)
• 1× „Výuková bedýnka“ – mobilní uzavíratelná bedýnka s pomůckami různých materiálů
a tvarů balených po 10 ks vhodných pro rozvoj jemné motoriky a osobnosti dítěte
• 1× mobilní nabíjecí box pro 10 tabletů
• 10× ochranný obal
• 10× softwarový balíček pro výuku napříč RVP
• 64 scénářů s tipy jak využít ve výuce
• doprava, instalace, školení a záruka 36 měsíců

1× Šablona „Využití ICT ve vzdělávání v MŠ“

96 000 Kč

2

podpora spolupráce, všestrannosti
a školní zralosti

+

• 1× 3Box (3LCD interaktivní projektor EB-685Wi, integrované PC s CPU x5-Z8300, 2GB RAM, 64GB HDD,
WiFi, BT, Windows 10, 2x interaktivní pero, sw Smart Notebook)
• 1× mobilní nabíjecí box pro 10 tabletů
• 1× projekční plocha pro použití v režimu interaktivního koberce a interaktivního stolu
• 10× ochranný obal na tablety, 1× ochranný obal pro 3Box
• 10× softwarový balíček pro výuku napříč RVP
• 64 scénářů s tipy jak využít ve výuce
• doprava, instalace, školení a záruka 36 měsíců

1× Šablona „Využití ICT ve vzdělávání v MŠ“

128 000 Kč

Logopedie

Interaktivní výukové kartičky PQM,

Aplikace s mikrofonem
pro procvičování výslovnosti,

pracovní listy a didaktické pomůcky,

výukové aplikace a cvičení,

aplikace pro rozvoj prostorového
myšlení, geometrie a dalších základních
matematických kompetencí dětí.

slovní hrátky, říkanky a básničky.

Výuková bedýnka
Dřevěné „geodestičky“, barevné
gumičky, provázky, pestrobarevné
dřevěné kostky na stavění, poznávání
tvarů a barev, domino, puzzle,
magnetická popisovací destička,
magnety, fixy, nůžky,

EVVO
Pomůcky pro práci a poznávání
přírodních materiálů,
kamera a fotoaparát pro objevování
a pozorování,
výukové hry s EVVO tématikou.

obrázkové výukové kartičky.

Grafomotorika
a školní zralost

3Boxík + 3Box

• 10× tablet Acer Iconia One 10 (CPU 1.5GHz Quad Core, 2GB RAM, 32GB HDD, Full HD dotykové LCD
10", USB, 2MP + 5MP kamera, WiFi, BT, Android 7.0, baterie až 10 hod, sw pro řízení a správu tabletů)

Jedna hodina
týdně s tabletem
mne lépe připraví
na ZŠ

Rozvoj čtenářské
a matematické
pregramotnosti

Spolupráce
Výukové aplikace pro rozvoj spolupráce
a měkkých dovedností dětí,
aplikace pro využití tabletů a 3Boxu
při pohybových aktivitách,
projekce a ozvučení umožňuje využití
při DVPP a akcích pro rodiče.

Výukové hry pro rozvoj pozornosti,
prostorové orientace a logického myšlení,
herně vzdělávací aplikace
pro přípravu na školu,
aplikace vhodné pro pomoc
s diagnostikou školní zralosti,
aplikace pro individuální práci s dětmi dle
jejich specifických potřeb.

Všestrannost

Odbornost

Možnost využít 3Box jako
interaktivní stůl,
interaktivní koberec a stěnu,

Vytvořeno ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou a tvůrci
výukových aplikací postavených
na "Hejného metodě",

mobilnost řešení umožňuje
použít mimo školku,

3Box je možné dodat
s předinstalovanými Barevnými kamínky,

možnost kombinace skupinové výuky
s 3Boxem a individuální výuky s tablety.

součástí přístup k výukovým
materiálům na DUMy.cz.

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
2
3
4

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
Zapojení odborníka z praxe
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

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

