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Projekt „DOTKNĚTE SE INOVACÍ“, reg. číslo projektu CZ.1.07/1.3.00./51.0024. 

KA03 - Podpora ICT metodika ve škole: 2-denní workshop pro ICT metodiky 
 
 
Vážené kolegyně a kolegové ICT metodici, 
(vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé a koordinátoři partnerských škol), 
 
v klíčové aktivitě KA03 Podpora ICT metodika ve škole si Vás tímto v souladu s naším projektovým 
záměrem a schváleným projektem dovolujeme pozvat na 
 

2-denní workshop pro ICT metodiky, 
který se bude konat ve dnech 25. března – 26. března 2015 v Hotelu Meritum v Praze. 

 

Časový harmonogram: 

 
 

Témata jednotlivých workshopů: 
Tablety a jejich zapojení do výuky: 

• Optimální příprava tabletu pro výuku, imagování • Pokročilé možnosti monitoringu a správy tabletů • 
• Integrace tabletů do školní sítě, využití zdrojů • SW pro řízení výuky s tablety •  

• iZákladna: monitoring, instalace a synchronizace OS tabletů • 

Technologie pro integraci tabletů a jejich provoz ve škole: 
• Otazníky fungování školní Wi-Fi pro tablety • Funkční bloky školní sítě a jejich využití pro tablety • 

• Pokročilé připojení tabletů do školní sítě, centrální konfigurace • 
• Pokročilé technologie pro bezdrátový přenos obrazu • Spolehlivá Wi-Fi, bezpečný internet • 

Cloudové systémy pro vzdělávání, komunikaci a sdílení dat: 
• Microsoft Office 365: pokročilá komunikace a sdílení dat • Office 365: pokročilá správa prostředí • 

• Microsoft Office 365 SharePoint? Všechny důležité informace na jednom místě!  
• iTřída: vlastnosti, výhody a funkce systému • iTřída: správa školy (učitelé, třídy, předměty) • 

Každý ICT metodik si zvolí dílčí workshopy podle vlastního výběru, 
konečná skladba témat a jejich časový harmonogram bude upřesněn dle zájmu účastníků.  
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Organizační pokyny: 
 

Událost: 2-denní workshop pro ICT metodiky 

Termín: 
Od 25. 3. 2015 09:00 hod (příjezd účastníků, prezence) 
do 26. 3. 2015 16:00 hod (zakončení, odjezd účastníků) 

Místo: Hotelu Meritum***, Staré náměstí 14/8, 161 00, Praha 6 – Ruzyně (mapa) 

Program: 
Úvodní prezentace, 12x skupinový workshop, individuální konzultace, závěr 
(podrobný časový harmonogram je uveden v úvodu pozvánky) 

Ubytování: 
Hotel ***, 2-lůžkové pokoje 
Ubytování hrazeno z rozpočtu workshopu. 

Stravování: 
1. den – coffee break, oběd, coffee break, večeře 
2. den – snídaně, coffee break, oběd 
Stravování hrazeno z rozpočtu workshopu. 

Doprava: 

Individuální. 
(V případě individuální dopravy autem je u hotelu a v blízkém okolí k dispozici 
dostatečný počet bezplatných parkovacích míst.  
Z rozpočtu workshopu lze jednotlivým účastníkům proplatit cestovní náklady 
max. ve výši 400,- Kč/os. – proplacení na základě doložení skutečných cestovních 
výdajů prostředky hromadné dopravy 2. třídy, individuální dopravu autem 
nelze proplatit.) 

Vybavení: 
Účastníci Workshopu si přivezou vlastní dotyková zařízení z projektu. 
V průběhu celého Workshopu bude k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení. 

 
 
Pro účast a úspěšné absolvování workshopu je potřeba: 
 

1. Závazně se registrovat na workshop: 
Termín registrace: do pondělí 16. 3. 2015 18:00 
Způsob registrace: registrace ve formuláři ZDE   (http://goo.gl/kt12dy) 

 

2. Zvolit si workshopy dle individuálního zájmu: 
Termín volby:  do středy 18. 3. 2015 18:00 
Způsob volby:  registrace na workshopy ve formuláři ZDE   (http://goo.gl/U1BJzQ) 
   Podrobnější anotace workshopů budou zaslány po registraci. 
 

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.  
 
Ing. František Hůlka 
Manažer klíčové aktivity KA03 pro podporu ICT metodiků 
E-mail: fhulka@boxed.cz 
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