
Školní rok 2020/2021 
Prezenčně x Distančně = Společně x Kvalitně 



Jak budeme učit od 1.9.2020? 
 



Kdo jsme? 

Petra Pitelková Luděk Heinz 

Zajišťujeme pro vás tu nejlepší podporu a 

projektové ceny od renomovaných 

výrobců a k tomu naše kvalitní služby  

v podobě záruky, implementace a servisu. .  

Lheinz@boxed.cz 777147994 

Dbáme na to, aby součástí všech řešení a 

balíčků byla podpora našich profesionálních 

lektorů pro zajištění školení pedagogů a pro 

realizaci projektových aktivit.  

Ppitelkova@itveskole.cz, 777813841 

mailto:Lheinz@boxed.cz
mailto:Ppitelkova@itveskole.cz


S kým spolupracujeme 

1. S předními výrobci a inovátory 

2. S MŠMT, MAP, MAS, zřizovateli 

3. S NPI a DigiKoalice, se síťovými i investičními projekty 

 



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 

 

 

 

 

Reference realizovaných projektů ITveSkole.cz a Boxed, s.r.o. 

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/
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/2017/03/22/pomoc-s-pripravou-projektu-irop-do-vyzev-66-67-a-68/
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html


Proč jsme tady? 
Připravme se na výuku po 1.9. 2020 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-

dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada 

Novela školského zákona 01 

https://www.msmt.cz/file/53580/ 

Manuál k provozu škol 02 

https://www.msmt.cz/file/53583/ 

Principy a zásady úspěšného 

vzdělávání na dálku 03 

https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict 

Mimořádné prostředky na ICT 04 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skola-povinna-skolni-dochazka-distancni-vyuka_2008191543_ada
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
https://www.msmt.cz/file/53580/


Co považujeme za důležité? 
Zajistit distanční vzdělávání (ne zadávání) všech žáků  

od 1.9. 2020 

Je potřeba být personálně efektivní 

1 

Mimořádné prostředky MŠMT nejsou jen na 

notebooky 

2 

Je vhodné mimořádné prostředky na ICT 

kombinovat se šablonami 

3 

Začněme analýzou potřeb a možností 

4 

Udržme rovný přístup ke 

kvalitnímu vzdělávání, .. 



Jak je možné se k září 2020 připravit? 

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 

Profesionální i komunitně tvořený 
výukový obsah a jeho propojení s 
interaktivní technikou, webkamerou, 
ozvučením a mikrofonem ve třídách 
i z domova. 



 Ano 

  Ano 

 Ano 

Notebook, kamera, 

mikrofon, kompetence 
Vybavení pedagoga 

Ve třídách, z domova, 

z půjčených zařízení 
Vybavení pro žáky 

Jednoduchost, 

dostupnost, pravidla 
On-line dostupné prostřední 

 Ano Bezplatný komunitní 

a profesionální  
Interaktivní výukový obsah 

Prakticky si vyzkoušejme  
wo rkshop  s  ukázkami 



 Ano 

  Ano 

 Ano 

Prezenční výuka 

Smíšená výuka 

Distanční výuka 

 Ano Financování 

Dostupná  řešen í  ex is tu j í 
Vyřešme  body 1-4 









Dostupné prostředky pro financování bodu 1-4 k 1.9.2020 

Šablony MŠ a ZŠ  „Covid“ program MŠMT 

> 3 mld Kč 

Možnost využít až 50 % dotace pro mobilní učebnu pro žáky. 

Za dalších 50 % je možné nakoupit pomůcky do tříd, 

zrealizovat aktivity pro žáky, pedagogy i rodiče. 

Prostředky na vybavení škol ICT jsou v šablonách II a III 

1.300.000.000 Kč 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/20-323.htm 
http://www.pedagogicke.info/2020/08/msmt-mimoradne-

prostredky-pro-verejne.html. 

Částka o kterou byl pro školy navýšen rozpočet MŠMT na 

„Covid“ program 
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Základní principy „Covid“ + Šablony 
1. Šablony = ŠABLONY = projekt je složen ze šablon do výše 200 000 Kč + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč) 

2. Každá zvolená šablona má PENÍZE X POVINNOSTI (vykazované výstupy) 

3. Peníze jsou všechny na jedné hromadě (vykážu-li výstupy, můžu si koupit to co chci) 

4. „Covid“ MŠMT = 20.000 Kč x počet pedagogů školy 

                                                                          

 

  

Je zásadní,  

řešit to v čas !!! 



Děkujeme za dotazník 
a Vaši zpětnou vazbu 

 

 

800 550 660 
 

 

 Jedeme v tom s Vámi! 
Petra a Luděk 

ppitelkova@itveskole.cz 777 813 841, Lheinz@boxed.cz 777 147 994  

 

mailto:ppitelkova@itveskole.cz
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