
Seminář pro školy 
pořádaný ve spolupráci s MAS/MAP

PŘÍPRAVA NA NOVELU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA - DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ



Témata, kterým se budeme věnovat:

1. Fakta k aktuální "covid" situaci

2. Povinnosti plynoucí z novely školského zákona týkající se distančního vzdělávání

3. Dostupná řešení pro "distanční" vzdělávání ve školách

4. Vyzkoušejme si jednotlivé varianty v rámci workshopu

5. Možnosti financování

Ve spolupráci s MAP/ MAS:

Kdy:

Kde:

Od kdy:

Pro koho: ředitele ZŠ

POZVÁNKA 
na praktický seminář



Co považujeme za důležité 
Pomoci udržet rovný přístup všech žáků ke kvalitnímu vzdělávání.

Nezvyšovat již tak existující rozdíly mezi školami.1

Metodická a technická podpora pedagogům.2

Sdílení zkušeností mezi školami.3

Efektivní využití dostupných prostředků.4

Vyřešit situaci na začátku 
školního roku



Doporučujeme k distančnímu vzdělávání přistoupit koncepčně

2. Mobilní učebny pro žáky

Pro každých 100 žáků (4 třídy) 
zpřístupnit mobilní učebnu včetně 
odpovídající konektivity s možností 
jednotlivá zařízení půjčovat žákům 
domů, když to bude potřeba. 

3. Jednotné online dostupné prostředí

Nastavit pro každou školu jednotné prostředí 
vhodné i pro distanční výuku a pomoci, aby 
všichni pedagogové uměli v něm pracovat, 

aby byla nastavena pravidla pro třídy a s těmi 
byli seznámeni žáci i rodiče..

1. Notebooky pro pedagogy

Dovybavit notebooky všechny 
pedagogy, kteří nemají pro práci 

vlastní "aktuální" notebook.

4. Online dostupný výukový obsah

Zpřístupnit všem pedagogům i 
žákům školy on-line dostupný 
profesionálně i komunitně tvořený 
výukový obsah dle RVP.



Projekt Jak co funguje
OP VK výzva č. 48
Podpora polytechnického vzdělávýní v 
50 MŠ
Projekty Dotkněte se inovací
OP VK výzva č. 51
Mentoring a DVPP při zavádění 
moderních technologií do výuky

Zkušenosti a reference, ze kterých vycházíme

2014

2015

2017-20

2017-20

2019-21

Šablony OP VK č. 57
Rozvoj technických dovedností žáků
Vybavení dílen a dodávky výukových 
stavebnic, DVPP a metodická podpora pro 
400 škol zapojených do výzvy

Projeky výzvy OP VVV 010
Podpora 6 projektů zaměřených 
badatelství, STEM a EVVO
Projekt "CENTRUM NATURA
Maják Síť CKP
Centra vzdělávání pro udržitelnou 
budoucnost
Celorepubliková síť Laborky.cz

Investiční projekty IROP a OP PPR
zaměřených na vybavení školních dílen, 

vybavení odborných učeben, 
venkovních učeben a zajištění ICT 
infrastruktury škol.

Polytechnika do MŠ a ZŠ 
Polytechnika pro Středočeský kraj
Projekty výzvy OP VVV 067 Implementace 
strategie dig. vzdělávání

http://materinky.dumy.cz/
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11646
http://www.itveskole.cz/2015/10/19/jak-na-vystupy-vyzvy-c-57-sablony-i-a-ii-s-vyuzitim-merkuru/
http://cenat.cz/
http://majak.ssis.cz/
https://www.gymglobe.cz/projekty/projekty-s-podporou-eu/centra-vzdelavani-pro-udrzitelnou-budoucnost/
http://010.laborky.cz/index.php/2-uncategorised/21-rijnova-konference-ohlednuti-zpet
http://www.itveskole.cz/investicni-projekty-irop-op-ppr/
http://www.itveskole.cz/2017/03/22/pomoc-s-pripravou-projektu-irop-do-vyzev-66-67-a-68/
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html


Těšíme se na spolupráci

ITveSkole.cz, o.p.s.

Jiří Procházka 
jprochazka@itveskole.cz

http://www.itveskole.cz/
mailto:jprochazka@itveskole.cz

