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Podrobný popis jednotlivých bodů programu najdete na další straně

Metodické i ryze praktické zamyšlení nad možnostmi, které 
školám skýtají moderní výukové technologie.
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Podrobný popis jednotlivých bodů programu
13.00 – Úvod
Krajské akční plánování, představení aktivit projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina
Jana Hadravová

13.15 – Implementace nového RVP do vzdělávacího programu vaší školy
Nevíte si rady, jak přistoupit k výuce nové informatiky? Hledáte cesty, postupy, jakým směrem se vydat a co všechno udělat proto, abyste dorazili
s novou informatikou ke kýženému cíli? Pojďme společně hledat odpovědi nejen na tyto otázky.
Miroslav Sláma

13.30 – Nová informatika a STEAM
Vítejte v naší „Třídě nové informatiky a digitálních kompetencí“. V programu postupně projdeme od výuky nejmladších žáků až po aktivity hodné 
středoškoláků. My budeme v roli učitelů, z vás si dovolíme udělat na chvíli žáky, a tak si budeme nejprve hrát. Na závěr využijeme získané poznatky 
a zasadíme nové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení do celkového vyučovacího rámce. Náš „Příběh vozíčku“ začneme představením 
stavebnice Robo Wunderkind, která je pro svou názornost a jednoduchost obsluhy ideální pro nejmladší děti. Ty starší už nebudou robota, 
v našem případě vozík SAM LABS pouze ovládat, ale naučí ho rozhodovat (o tom, co má „dělat“ v různých případech).

Žáci druhého stupně se pak mohou více soustředit na samotná data, které vedou k robotově rozhodování (naučí se chápat, proč se robot rozhodl 
dělat právě to, co dělá). Bezdrátové bloky umožňují vytvořit různé modely a simulace (např. chytrých domů) na principu „Internetu věcí“. SAM 
LABS disponuje jak vizuálním programovacím prostředím, tak známým Blockly. Již třetí vozík v řadě iRobot Root lze využít ve všech ročnících. 
Tento multifunkční robot toho umí opravdu hodně. Využití ve výuce pomáhá snadné přepínání mezi úrovněmi „kódování“ od vizuálního, přes 
blokové po textové programovací prostředí.

Ukážeme si, jak vypadají připravené metodické materiály i lekce s kódy, které umožňují učitelům začít hravě doplňovat výuku nebo se věnovat 
pokročilému programování téměř ihned. Velkou výhodou je možnost simulátorů, ve kterých lze pracovat i bez fyzického vybavení, přímo na webu.
Jakub Novotný

14.30 – Propojení měřicího systému a programování
Měřicí systémy jsou v našich školách již celkem běžným nástrojem výuky. V příspěvku bude předvedeno, kterak mohou být jejich funkce rozšířeny 
o nový rozměr. Propojíme systém PASCO s programovacím jazykem Blockly. Rázem dostaneme zajímavou stavebnici o nebývalém rozsahu 60+ 
senzorů s možností zapojení mnoha aktuátorů. Tuto sadu pak mohou využít nejen fyzikáři či učitelé dalších přírodovědných oborů k výuce "čisté 
fyziky“, ale její využití nabízí skutečné naplnění akronymu STEAM (kterým se dnes mnozí rádi ohánějí, ale jeho praktických příkladů je po málu...).

I v tomto příspěvku se budeme držet tématu „vozíku“. Bude ukázáno několik námětů, kterak jednoduše od měření fyzikálních veličin přejít 
k vytvoření např. modelu „chytrého auta“ či "chytré domácnosti" (ovládání zdroje světla senzorem osvětlení, ovládání zvukového signálu senzorem 
vzdálenosti aj.) či pochopit základní kybernetický princip záporné zpětné vazby (ovládání rychlosti vozíčku pomocí reálnočasově naměřených 
veličin). Účastníci workshopu zjistí, že programovat ve fyzice, (ale i chemii či přírodopise) nejen že může být snadné, ale že to i stávající výuku může 
opravdu ozvláštnit a obohatit!
Miroslav Staněk

15.15 – Přestávka na občerstvení

15.30 – Máš páru, co je STEAM? Nezůstávej jen u modelů, zkus se na své konstrukci také doopravdy svézt!
Budoucnost dnešních žáků není jenom o elektronice a displeji. Zručnost, kreativita, objevování, komunikace, kritické myšlení, sebereflexe. Určitě 
byste k Infento našli i množství dalších synonym. Bez počítače, bez ovladačů, ale s o to větším výukovým potenciálem. Konstrukční stavebnice 
Infento umožňuje stavět reálná vozítka, která nejsou pouhými modely, ale na kterých se žáci opravdu mohou svézt.
Tomáš Pravda

15.45 – Jak na nové RVP? Pomůcky (nejen) pro novou informatiku
Jak naplnit požadavky nových RVP na výuku Informatického myšlení co možná nejjednodušeji a přitom tak, aby to bavilo žáky i učitele, kteří tuto 
problematiku doteď nemuseli řešit? Využijeme získané poznatky a zasadíme nové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení do celkového 
vyučovacího rámce. 
Miroslav Staněk

16.10 – Konec formální části
Pokud budete chtít s námi strávit více času, budeme vám my i představené pomůcky plně k dispozici

Tel.: +420 222 312 451
Program pro Vás připravil Kraj Vysočina společně se zástupci Aktivní třídy

www.kr-vysočina.cz, www.aktivnitrida.cz

Registrace: https://bit.ly/novainformatikavysocina


