
  
 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

ČTVRTEK 28. 11. 2019 
KLUB A – čtvrtek 28. 11. 2019 – 1. patro 

09:00 – 18:00 – prostor pro sdílení zkušeností a odpočinkový prostor pro učitele – klidová zóna (pro 
učitele) 

KLUB B – čtvrtek 28. 11. 2019 – 1. patro 

09:00 – 18:00 TŘÍDA SOUČASNOSTI - DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V PRAXI UČITELE - 3D učebna, VR 
CLASS, VEX, EDR, MECHATRONIC, ARDUINO, INTERAKTVNÍ DISPLEJ (pro učitele) 

09:00 – 10:30 VR CLASS ROOM (pro učitele) 

10:30 – 15:00 Systém PASCO ve výuce (pro učitele) 

15:00 – 17:00 3D SPROUT – prezentace použití ve výuce (pro učitele) 

KLUB C – čtvrtek 28. 11. 2019 – 1. patro 

12:00 – 13:30 VEX – soutěž žáků v robotice (pro všechny) 

15:00 – 18:00 Co nového v TECHAMBITION? – podpora výuky matematiky (pro učitele) 

NORTH HALL – čtvrtek 28. 11. 2019 – 2. patro 

9:00 – 11:00 Prezentace aktivit Education.cz - "Děláme studium v zahraničí dostupnější." (pro 
všechny) 

11:30 – 12:30 Mladí profesionálové SCAINA – stipendijní program pro žáky (pro všechny) 

13:00 – 13:45 PREZENTACE MCU KOLOSEUM "Švédsko s angličtinou" (pro všechny) 

14:00 – 16:00 Kulatý stůl SKAV na téma V čem jsou pro nás přínosné Hlavní směry Strategie 2030+? 

 

Informace o SKAV: http://www.skav.cz/ 

EDUin: https://www.eduin.cz/ 

VENKOVNÍ PROSTOR a VSTUP – čtvrtek 28. 11. 2019 – přízemí 

09:00 – 15:00 Prezentace POLYTECH BUS – polytechnická výchova v nové podobě (pro všechny) 

 Informace: https://www.facebook.com/ikappraha/  

 

 

http://www.skav.cz/
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PÁTEK 29. 11. 2019 
CHAMBER HALL – pátek 29. 11. 2019 – 3. patro 

10:00 – 12:00 Najděte klíč ke svému potenciálu - seminář pro ředitele ZŠ, SŠ, kariérové poradce a 
učitele – lektor: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. – SEMINÁŘ JE VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ! 

Informace: https://www.ceskatelevize.cz/lide/marek-pavlik/ 

KLUB A – pátek 29. 11. 2019 – 1. patro 

09:00 – 18:00 – prostor pro sdílení zkušeností a odpočinkový prostor pro učitele – klidová zóna (pro 
učitele) 

KLUB B – pátek 29. 11. 2019 – 1. patro 

09:00 – 18:00 TŘÍDA SOUČASNOSTI - DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V PRAXI UČITELE - 3D učebna, VR 
CLASS, VEX, EDR, MECHATRONIC, ARDUINO, INTERAKTVNÍ DISPLEJ (pro učitele) 

09:00 – 10:30 3D SPROUT – prezentace použití ve výuce VR CLASS ROOM (pro učitele) 

10:30 – 15:00 Systém PASCO ve výuce (pro učitele) 

KLUB C – pátek 29. 11. 2019 – 1. patro 

10:00 – 11:30 VEX – soutěž žáků v robotice (pro všechny) 

13:00 – 15:00 Nebojte se virtuální reality ve výuce! - Prezentace VR - Asociace virtuální reality (pro 
učitele) 

VENKOVNÍ PROSTOR a VSTUP – pátek 29. 11. 2019 – přízemí 

09:00 – 15:00 Prezentace POLYTECH BUS – polytechnická výchova v nové podobě (pro všechny) 

Informace: https://www.facebook.com/ikappraha/ 

 

STÁNEK č. 427 – 4. patro 

Celý den – čtvrtek 28. 11. 2019 

Mobilní aplikace Enzetko je sociální službou Nízkoprahových klubů pro děti a mládež (NZDM), jejíž 
součástí je online psychologická poradna. Hlavním cílem mobilní aplikace je předat dětem a 
dospívajícím nástroj, jak v případě potřeby smysluplně naplnit volný čas a poradit si s obtížnými 
životními situacemi. Více informací na webu www.enzetko.cz. 

Celý den – pátek 29. 11. 2019 

IT, stejně jako všechny ostatní progresivní obory, potřebuje lidi nejen odborně kompetentní, ale i 
kreativní, sociálně zdatné a schopné komunikovat a pracovat v týmu.  

1. IT Gymnázium je nově vzniklé čtyřleté gymnázium. Školu založili lidé z praxe, jejichž cílem je 
propojit gymnaziální učivo do vyšších celků a integrovat do něj informační a informatickou 
gramotnost. Absolventům pak kromě možnosti dalšího studia nabídnout okamžité uplatnění na 
pracovním trhu. Více informací: www.itgymnazium.cz 

https://www.ceskatelevize.cz/lide/marek-pavlik/
https://www.facebook.com/ikappraha/
http://www.enzetko.cz/
http://www.itgymnazium.cz/


  
 
Celý den – sobota 30. 11. 2019 

Mladí profesionálové SCAINA – stipendijní program pro žáky (pro všechny) 

V rámci našeho jedinečného programu dostaneš příležitost učit se přímo na speciálech Scania. 
Podpoříme tě nejen zajímavým stipendiem, ale také mnoha příležitostmi učit se od těch nejlepších 
z našich mechaniků. Více informací: https://www.scania.com/cz/cs/home/experience-
scania/working-at-scania/stipendium-scania.html 

https://www.scania.com/cz/cs/home/experience-scania/working-at-scania/stipendium-scania.html
https://www.scania.com/cz/cs/home/experience-scania/working-at-scania/stipendium-scania.html

