
Přehled a obsah krátkodobých ICT kurzů 
 
 
1. Digitální technologie v mateřských školách   

Kurz připravuje učitele mateřské školy na přítomnost digitálních technologií v životě dětí i v 
životě mateřské školy. Cílem je připravit učitele na to, jak rozumně a bez rizik využívat 
technologie v práci s dětmi a jak je zapojit do vzdělávací činnosti. Dalším cílem kurzu je 
představit učitelům možnosti rozvoje informatického myšlení u dětí. 
 

Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

Vzdělávací program představuji účastníkovi možnosti a meze využití digitálních technologií. 
Vysvětluje nové trendy ve výuce informatiky a popisuje didaktické postupy pro rozvoj 
informatického myšlení u dětí v mateřských školách formou zábavných her. Kurz prakticky 
představuje velké množství digitálních aktivit využitelných v mateřských školách. (v závorkách 
za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace, za jednotku je brána vyučovací hodina o 
45 minutách):   

 Diskuse smyslu využití digitálních technologií v MŠ [1 hod.] 
Diskuse možností a mezí využití digitálních technologií. S hlavním zřetelem na rizika 
využíti těchto technologií na malé děti.  

 Práce s robotem Bee bot [2 hod.] 
Diskuse – Informatické myšlení. Seznámení s možnostmi jeho rozvoje. Samostatná práce 
s roboty ve skupinách. Rozdílné metody využití robota Bee bot pro rozvoj 
informatického myšlení.  

 Mobilní zařízení [1 hod.] 
Diskuse možností a mezí využití mobilních zařízení v mateřské škole. Ukázka zajímavých 
aktivit s těmito zařízeními. 

 Interaktivní tabule [3 hod.]  
Možnosti využití interaktivní tabule. Základní kurz přípravy materiálů pro interaktivní 
tabuli.  

 Softwarová prostředí pro děti  [1 hod.]  
Pro inspiraci rozdílné příklady využití digitálních technologií v preprimárním vzdělávání 

  



2. Tvorba webových aplikací v PHP 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

Vzdělávací program uvádí účastníka do základů programování v PHP, tak aby porozumněl 
klíčovým tématům tvorby dynamického webu. Účastník se nejprve seznámí v rámci daného 
tématického bloku s teoretickým základem a následně si na příkladech s různými úrovněmi 
obtížností osvojí práci v PHP na zadaných typových úkolech.   

 Seznámení s architekturou klient – server v kontextu vývoje webových aplikací [1 
hod.] 
Účastník je seznámen se základními principy klient – server, webový a MySQL server, 
PHP interpret a další. Účastník porozumí procesu zobrazení webové stránky v prohlížeči.   

 Základy práce v PHP [5 hod.] 
Seznámení s teoretickými základy PHP a verzemi PHP, tvorbou základního programu v 
PHP a syntaxí, prací s proměnnými, řetězci, řídícími strukturami, cykly, funkcemi a 
vkládáním dalších PHP souborů.   

 Práce s databází [3 hod.]  
Tématická oblast uvádí do možností práce s databází a propojení PHP skriptů s databází. 
Účastník si vyzkouší načítat data z databáze, vkládat, upravovat a mazat je. 

 Zpracování formuláře a HTTP metody [4 hod.] 
V této části kurzu účastník využije nabytých znalostí a dovedností pro propojení HTML 
formulářů, PHP skriptu a  práce s databází pro realizaci komplexnějších úloh. Porozumí 
zvláště bezpečnostním zranitelnostem jako například SQL injection. 

  Session a cookie [2 hod.] 
Účastník porozumí práci se session a cookie. Porozumí možnostem a úskalím jejich 
využití. Prakticky bude procvičeno realizací přihlašování prostřednictvím formuláře. 

  Zásady tvorby moderních webových aplikací [1 hod.] 
Tématická oblast seznamuje se standardy vývoje webových stránek a aplikací. Dále 
seznamuje s využívanými postupy při správě projektu a využívanými nástroji. Úvádí do 
pokročilejších technik tvorby aplikací a jejich architektury. 

 

  



3. Efektivní práce s textem v textovém editoru 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

Vzdělávací program nabízí účastníkům možnost lépe se orientovat v problematice zpracování 
elektronických textů účastníka a efektivněji i efektněji využívat možností textových editorů. 

Účastník se nejprve připomene základní pojmy, postupy, úkony, poté si na konkrétních 
úlohách vyzkouší editaci textu a zkonzultuje případné problémy a zkoriguje chyby. 

Výuka probíhá formou řešení úloh a problémů z oblasti zpracování elektronických písemností 
a je zaměřena na zvládnutí následujících témat (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny 
jejich přibližné hodinové dotace, za jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách):   

 Norma pro úpravu písemností [1 hod.] 
Internetová příručka Ústavu pro jazyk český prirucka.ujc.cas.cz.  
ČSN 01 6910. Typografické rady na cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografické_rady.  

 Dokument [1 hod.] 
Struktura textového dokumentu, členění dokumentu, zobrazení dokumentu. 

 Formátování [2 hod.] 
Písmo, formát písma. Odstavec a jeho formát. Kopírování formátu. 
Použití stylů.  
Chyby. 

 Seznamy [0,5 hod.]  
Jednoduché, víceúrovňové seznamy. Odrážky.  

 Tabulky [0,5 hod.] 
Vložení tabulky. Převod textu na tabulku a zpět. Formátování 

 Objekty v textu [1,5 hod] 
Obrázky, WordArt, vzorce (rovnice), textové pole 

 Zdroje (prameny) [0,5 hod.]  
Citace textových zdrojů, obrázků, bibliografie. 

 Reference [1 hod.] 
Obsah, seznamy obrázků, seznamy tabulek, seznamy citací.  

  



 
4. Tabulkový kalkulátor efektivně 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

Vzdělávací program nabízí účastníkům možnost zdokonalit se v práci s tabulkami, v provádění 
jednoduchých výpočtů, v používání funkcí, ukazuje vizualizaci výsledků pomocí grafů, ale 
i pokročilejší techniky jako je např. podmíněné formátování, ověřování dat a použití 
kontingenčních tabulek. 

Účastník se nejprve připomene základní pojmy, postupy, úkony, poté si na konkrétních 
úlohách vyzkouší jednotlivé techniky, zkonzultuje případné problémy a zkoriguje chyby. 

Výuka probíhá formou řešení úloh a problémů z oblasti zpracování tabulkových dat a je 
zaměřena na zvládnutí následujících témat (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich 
hodinové dotace, za jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách):   

 Struktura dokumentu [0,5 hod.] 
Sešit, list, řádek, sloupec.  
Buňka. Absolutní a relativní adresování. 

 Formátování tabulky [0,5 hod.] 
Formát tabulky (norma). Ohraničení, zarovnání, výplň. Písmo, formát písma. 
Automatický formát. 

 Data v tabulce [1,5 hod.] 
Datové typy. Formát buňky. 
Ověřování dat. Seznamy (řady). 
Kopírování. Souvislý a nesouvislý výběr. 
Řazení dat. Filtrování dat. 
Podmíněný formát. 

 Vzorce [2 hod.]  
Jednoduché vzorce. 
Funkce.  

 Grafy [2 hod.] 
Klasifikace typů grafů a jejich použití. 

 Kontingenční tabulky a grafy [1 hod.] 
Vytváření a úprava kontingenčních tabulek a grafů. Použití. 

 Objekty v buňce [0,5 hod] 
Obrázky, vzorce (rovnice). Minigrafy. 

  

  



 
5. Tabulkový kalkulátor nejenom pro věčné začátečníky 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

Vzdělávací program nabízí účastníkům (začátečníkům i mírně pokročilým) možnost procvičit si 
a zdokonalit se v práci s tabulkami, v provádění jednoduchých výpočtů, v používání 
jednoduchých funkcí a grafů; prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti účastníků o 
pokročilejší techniky jako je např. podmíněné formátování, ověřování dat, použití 
kontingenčních tabulek a grafů, použití datumových, textových a logických funkcí, ukazuje 
možnosti databázových a vyhledávacích funkcí a možnosti vizualizace výsledků v podobě 
„moderních“ grafů  

Účastník se nejprve připomene základní pojmy, postupy, úkony, poté si na konkrétních 
úlohách vyzkouší jednotlivé techniky, zkonzultuje případné problémy a zkoriguje chyby. 

Výuka probíhá formou řešení úloh a problémů z oblasti zpracování tabulkových dat a je 
zaměřena na zvládnutí následujících témat (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich 
hodinové dotace, za jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách):   

 Struktura dokumentu [0,5 hod.] 
Sešit, list, řádek, sloupec.  
Buňka. Absolutní a relativní adresování. 

 Formátování tabulky [1,5 hod.] 
Formát tabulky (norma).  
Ohraničení, zarovnání, výplň. Písmo, formát písma. 
Automatický formát. 

 Data v tabulce [3 hod.] 
Datové typy.  
Formát buňky, vlastní formát 
Obrázky, vzorce (rovnice). 
Ověřování dat.  
Posloupnosti dat 
Seznamy, vlastní seznamy 
Kopírování. Souvislý a nesouvislý výběr. 
Řazení dat. Filtrování dat. 
Podmíněný formát. 

 Jednoduché vzorce [2 hod.]  
Pravidla pro zápis vzorů 
Kopírování vzorců 
Základní funkce (SUMA, PRŮMĚR, POČET, POČET2, KDYŽ) 



 Pokročilejší operace s daty [2 hod] 
Import a export dat 
Odebrání duplicit 
Sloučení dat 
Souhrny 
Práce s daty na různých listech, v různých sešitech 

 Grafy [3 hod.] 
Klasifikace typů grafů a jejich použití. 
Sloupcový, pruhový, spojnicový, výsečový graf 
Kombinovaný graf 
Burzovní graf 
Stromová mapa, histogram, percentilový graf 
Minigrafy 

 Kontingenční tabulky a grafy [1 hod.] 
Vytváření a úprava kontingenčních tabulek a grafů. Použití. 

 Funkce [3 hod] 
Datumové funkce 
Logické funkce 
Vyhledávací funkce 
Textové funkce 
Informační funkce 
Databázové funkce 

  



6. Databáze pro každého 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 
 

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

Vzdělávací program nabízí účastníkům možnost seznámit se s relačními DB systémy v prostředí 
MS Access z pohledu běžného uživatele, porozumět jednoduchému databázovému modelu, 
orientovat se v existující databázi, identifikovat a pochopit vztahy mezi tabulkami, navrhnout 
a zkonstruovat databázi s cca čtyřmi tabulkami, vytvořit jednoduchou databázovou aplikaci 
zahrnující formuláře i tiskové reporty a vyhledávací dotazy.  

Výuka probíhá formou řešení dílčích úloh a problémů z oblasti DB a je zaměřena na zvládnutí 
následujících témat (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace, za 
jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách):   

 Úvod do problematiky [0,5 hod.] 
Data 
Operace s daty 
Databáze 

 Tabulka – základní stavební kámen relační databáze [1 hod.] 
Datový list 
Návrhové zobrazení 
Struktura tabulky 
Primární klíč 

 Datové typy [0,5 hod] 
Číslo, měna 
Automatické číslo 
Ano/NE 
Text 
Datum 

 Pole (Atributy) [1 hod] 
Název, titulek 
Typ 
Formát, vstupní maska 
Výchozí hodnota 
Ověřovací pravidlo, ověřovací text 
Vyhledávací pole 

 Operace s tabulkou (databází) [1 hod] 
Insert 
Update 
Delete 
Změna struktury 



 Formulář [3 hod] 
Návrh formuláře 
Průvodce formulářem 
Datový list 

 Tisková sestava [2 hod] 
Návrh sestavy 
Průvodce sestavou 
Souhrny 

 Import export dat [1 hod] 

 Základy DB modelování [2 hod] 
Vlastnosti „dobré“ tabulky 
DB návrh 
Cizí klíče 
Relace 

 Jednoduché dotazy [3 hod] 
Průvodce dotazem 
Návrhové zobrazení, zobrazení SQL 
Výběrový dotaz 
Vytvářecí dotaz 
Přidávací dotaz 
Aktualizační dotaz 
Odstraňovací dotaz 
Křížový dotaz 

 DB v cloudu [1 hod] 
 

  



7. Příprava na veřejné vystoupení – Struktura, technická podpora a rétorika 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

  
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

Vzdělávací program ukáže účastníkovi z různých pohledů, jak se připravit na veřejné 
vystoupení. Získat dovednosti efektivního vystoupení, které zaujme posluchače, přesvědčí 
investory je dlouhodobý proces. V semináři se v potřebné míře vysvětlí jednotlivé aspekty po 
teoretické stránce, předvedou se příklady a provede se nácvik v kolektivu. Součástí semináře 
je nácvik situací a hry v kolektivu pro upevnění jistoty projevu při veřejném vystoupení. 
V závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace, za jednotku je brána 
vyučovací hodina o 45 minutách:   

 Proč se zabývat přípravou – nejde to tzv. z „patra“ [1 hod.] 
Úskalí ad hoc projevů, potenciál ke zlepšování, automatizmy používání osvědčených 
postupů. Kdo měří, ten řídí. 

 Strategie projevu [1 hod.] 
Vysvětlení základních pohledů na budoucí vystoupení. Definice cílové skupiny, definice 
cílů, stanovení důležitosti, stanovení prostředků, definice prostředí.  

 Struktura projevu [1 hod.] 
Jednotlivé části projevu, taktické vkládání informací. Nácvik. 

 Příprava projevu [2 hod.]  
Využití myšlenkové mapy. Diagram příčin a následků. Tvorba prezentace z pohledu co do 
ní dát, jak a kam. Využití prezentace k odstranění nejistoty a obav. Dodržování 
stanoveného času. Kartičky. Jak prezentace pracuje za řečníka. Co má být důležitější? 
Řečník, nebo prezentace? Nácvik. 

 Řízení projevu [2 hod.]  
Kontakt s publikem, přizpůsobování tempa a obsahu projevu momentální náladě 
posluchačů. Ovlivňování klimatu posluchačů. Kontakt s publikem: chůze, kladení otázek, 
řečnické otázky, oční kontakt, promluva k určitému jedinci, dárky za aktivitu či správné 
odpovědi. Elektronické formy kontaktu: online formuláře, hlasovací zařízení. Ukončení 
prezentace. Prostředky pro udržení pozornosti, popřípadě zklidnění posluchačů. Vedení 
diskuse, reakce na nepříjemné otázky, jak získat čas na rozmyšlení odpovědi, způsoby 
argumentace. Nácvik a hra. 

 Spojenci a protivníci [1 hod.]  
Jak je rozpoznat a pracovat s nimi. Vytváření spojenců, eliminace hrozeb ze stran 
protivníků. Nácvik. 

 Práce s řečí těla [2 hod.] 
Důležitost řeči těla. Ukázka případů rozporů mezi řečí těla a obsahem. Struktura řeči 
těla. Mechanické navození požadované nálady. Duševní techniky. Nácvik. Řeč těla a 
autorita. 



 Rérorika [2 hod.] 
Proč je potřeba se rétorikou zabývat. Ukázka případů nezvládnuté rétoriky. Dimenze 
rétoriky: Strategie, postupy,  práce s hlasem, prozodie, korespondence větné melodie s 
obsahem. Práce s větnou melodií, logický důraz, pomlky, opakování. Nácvik. 

 Práce s trémou [2 hod.] 
Jak jí zvládat. Technické prostředky. Mentální postupy. Mechanické postupy. Nácvik. 

 Průběh vystoupení [2 hod.] 
Fáze vystoupení. Příprava, Aha efekt, práce s podvědomím, práce s ostatními lidmi. Před 
vystoupením. Vcházíme. Halo efekt. Představování. Vlastní vystoupení. Zakončení. Po 
zakončení. Nácvik. 

  



8. 3D modelování a 3D tisk 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

  
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

V kurzu si účastník osvojí principy 3D modelování ve volně šiřitelném programu SketchUp. 
Připraví si model, který je možné vytisknout na 3D tiskárně. V závorkách za názvy témat jsou 
uvedeny jejich hodinové dotace, za jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách:   

 Principy 3D modelování [1 hod.] 
Vytahování půdorysu, množinové operace, rotace, kopírování. 

 SketchUp [8 hod.] 
Popis základního ovládání: osy, kreslení čáry, přesné rozměry, uzavřené objekty, volné 
kreslení zoom, natáčení, výběr objektů, přesouvání, přimykání, kopírování. Přechod do 
3D, vytahování, sledování. Změna měřítka, odsazení, pokročilé kopírování, práce s 
komponentami, práce ve vrstvách. Kótování, pravítka, pomocné čáry. Pohledy, řezy. 
Analytické práce: plochy, objemy, délky, stíny v denní a roční době. Postupy na převod z 
2D obrázku na 3D objekt. Instalace a použití pluginu pro 3D tisk.   

 3D tisk [1 hod.]  
Principy a HW. Použití. 

 Zásady modelování a přípravy pro 3D tisk [1 hod.] 
Masiv, plochy, převisy, otvory, zpevnění, rozměrné části, deformace při chladnutí.  

 Příprava modelu do tištěných vrstev [2 hod.]  
Stahování hotových modelů. Formát G-code. Program Slic3r: Převod formátu stl do G-
code. Umístění, natočení, tisk více modelů najednou. Parametry pro vyplňování, 
perimetr, rychlosti, způsob vyplňování vnitřku modelu. 

 3D tisk na amatérské úrovni [2 hod.]  
Principy a HW. ovládání 3D tiskárny, příprava extruderu, příprava podložky, kalibrace 
podložky. Vliv teplot extruderu, a podložky. Různé předměty - různé parametry. Úskalí 
tisku některých tvarů: tenký základ, korpus, posunující-se těžiště, mosty. 

  



9. Týmová spolupráce v elektronických dokumentech 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

  
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

Spolupráce v týmu na nejnižší úrovni začíná slovy “Pošlu ti to mailem.” Z počátku se to zdá být 
dobrý nápad. Časem je ale problém určit, kdo v týmu má aktuální verzi dokumentu, když se 
někteří se pustili do úprav staré verze. Příklady budou uváděny na Google dokumentech, proto 
je potřebné, aby účastníci měli na Google zřízený účet. V průběhu semináře si účastníci budou 
procvičovat jednotlivé poznatky pomocí týmové spolupráce v Google aplikacích, popřípadě 
Microsoft Office 365. V závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace, za 
jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách:   

 Metody spolupráce na dokumentu v týmu [1 hod.] 
Kaskádová, semaforová, online. Výhody a nevýhody. 

 Verze a revize dokumentu [1 hod.] 
Proč a jak verzovat. Práce s revizemi.  Jak lze zjistit, co se kdy v dokumentu dělo.  

 Týmové zázemí [2 hod.] 
Proč ho vytvářet a jakým způsobem. Sdílené úložiště. V něm nesmí chybět definice 
projektu a jeho personální obsazení, komunikační matice, harmonogram, šablony pro 
zápisy a pochopitelně nosné dokumenty projektu. Pro ukládání a pojmenování 
dokumentů je potřeba mít vytvořená pravidla, aby každý v týmu měl podle místa uložení 
a názvu představu, co dokument obsahuje, nebo obráceně –  kde ho hledat.  

 Řízení projektu [2 hod.]  
V kurzu bude dále pojednáno o plánování, Gantově diagramu, zadávání a kontrole 
práce, definici milníků, přípravě a vedení porad.   

 Zpětná vazba [2 hod.]  
Důležitá je také zpětná vazba. Jak v týmu, tak mezi týmem a ostatními. Jak je to 
jednoduché ji vytvořit a zpracovat bude předvedeno na Google forms a na aplikaci 
Plickers. 

  



10. Tvorba a editace notového záznamu na PC 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

  
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

Kurz popisuje a procvičí způsoby, jak pomocí volně šiřitelných nástrojů ať instalovaných 
či cloudových pořizovat a přehrávat notový záznam. Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí 
v rámci své praxe připravovat notové materiály pro hru na nástroj, zpěv, sbor, orchestr, či se 
svými žáky pořádat vystoupení za podpory elektronického doprovodu. Účastníci si v kurzu 
vyzkouší vytvářet notové zápisy. V závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové 
dotace, za jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách:   

 Přehled dostupných šiřitelných nástrojů pro editaci notového záznamu [1 hod.] 
Představení. Výhody a nevýhody. 

 Konektory a události [0,5 hod.] 

Standard MIDI jak na úrovni HW propojení a konektorů, tak na významu zpráv 
definujících, co se má provést. Budou vysvětleny MIDI kanály a atributy zpráv note-on, 
note-off a standard nástrojů General MIDI. Popíše se, jak propojit MIDI zařízení s 
počítačem, konektory MIDI In, MIDI Out, MIDI Thru, nevhodná zpětná vazba způsobující 
zpoždění…  

 Zdroje dat [0,5 hod.] 
Klávesy, dech, perkuse, strunné nástroje atp.  

 Obvyklé způsoby pořizování notového záznamu [1 hod.]  
Klávesnice, myš, klaviatura nesynchnonně, klaviatura s metronomem či přehrávanou 
stopou.    

 Tvorba a editace notového záznamu [4 hod.]  
Tvorba notového zápisu, kanály, kopírování částí, transpozice. Editace noty: hlasitost, 
délka, začátek. Volba nástroje, rytmická řádka. Psaní nápěvu. Enharmonické záměny. 
Změna tempa a metra. Sforzata. Rozklad partitury na hlasy pro jednotlivé nástroje. 
Repetice, volty, Da Capo al Fine, Coda, Segno… 

 Finální úpravy [0,5 hod.] 
Typografie sazby not. Export díla do MIDI.  

 Přehrávání a produkce [0,5 hod.]  
Přehrávání v počítači, v klávesách v mobilu, Beat Buddy. Napojení na combo.    

  



11. Počítačová prezentace 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 

Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

Kurz zdokonaluje účastníky v oblasti tvorby prezentací. V úvodu stanovuje základní pravidla, 
která by měla být při tvorbě moderní prezentace dodržována. Dále přináší ukázku několika 
možností zpracování prezentace a způsobu jejího prezentování. V rámci kurzu se účastníci 
seznámí s několika druhy dostupného software (MS Powerpoint, Sway, Prezi) a prakticky si ho 
vyzkouší. 

 Výuka probíhá formou tvorby vzorových prezentací. Celý kurz je pak rozdělen do několika 
výukových témat (v závorce jsou vždy uvedeny počty hodin o délce 45 minut, které dané téma 
naplňuje): 

 Úvod do problematiky počítačových prezentací [1 hod.] 

Diskuse možností tvorby prezentací, stanovení základních požadavků na moderní 
prezentaci, důležitosti přípravy prezentace, výběru a úpravy podkladů k prezentaci. 

 Práce v prezentačním prostředí MS Powerpoint [2 hod.] 

Představení prostředí a jeho základních nástrojů (tvorba grafických objektů, formátování 
objektů, import multimédií, tvorba animací). Tvorba vzorové prezentace. Tvorba 
videoprezentace. Export hotové prezentace. 

 Práce v prostředí Sway [2 hod.] 
Ukázka práce v prostředí Sway a jeho základních nástrojů (práce s kartami, rozložení 
prezentace, sdílení). Tvorba vzorové prezentace. Publikování webové prezentace.  

 Práce v prostředí MS Prezi [2 hod.] 
Seznámení s prezentačním prostředím Prezi. Ukázka ovládání prostředí a tvorba 
základních prvků prezentace) tvorba a manipulace s objekty, import objektů, 
zoomování, tvorba náhledů a cest). Export a sdílení prezentace. Ukázka hromadné 
spolupráce na jednom materiálu. 

 Možnosti využití prezentace [1 hod.]  
Způsoby využití prezentace ve vzdělávacím procesu, vhodnost jejich zapojení. Možnosti 
a způsoby prezentování (lektorem, prohlížení jednotlivcem, automatické prohlížení). 
Stanovení pravidel pro prezentaci lektorem. 

  



12. Práce s interaktivní tabulí 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

Kurz uvádí studenty do problematiky využití interaktivních tabulí ve školní výuce. Uchazeče 
nejprve seznamuje s ovládáním a možnostmi interaktivních tabulí a doprovodného softwaru 
Smart Notebook. V další části se zaměřuje na správnou volbu aktivit a efektivní pořízení a 
zpracování podkladů při tvorbě vlastního výukového multimediálního materiálu s podporou 
mezipředmětových vazeb. Kromě samotného vytváření materiálu ve speciálním softwaru 
seznamuje studenty s prezentováním s podporou interaktivních tabulí. V závěrečné části kurzu 
jsou studenti seznámeni s nástroji a aplikacemi, které je možné při výuce s podporou 
interaktivní tabule využít. 
 Výuka probíhá formou ukázek hotových materiálů, samotné tvorby interaktivních materiálů 
a využití dalších nástrojů. Celý kurz je pak rozdělen do několika výukových témat (v závorce 
jsou vždy uvedeny počty hodin o délce 45 minut, které dané téma naplňuje): 

 Seznámení s významem interaktivní výuky [1 hod.] 

Diskuse nad využitím interaktivních tabulí a softwaru na školách. Rozbor funkčnosti 
interaktivních tabulí. Rozbor využití interaktivních materiálů v jednotlivých předmětech 
a na různých stupních škol. 

 Ukázky hotových výukových materiálů [2 hod.] 

Ukázka interaktivních úloh. Zkouška interaktivity úloh a diskuse nad její efektivitou ve 
výuce. 

 Pracovní prostředí programu Smart Notebook [2 hod.] 
Ukázka práce v prostředí Smart Notebook. Způsoby ovládání programu. Tvorba 
konkrétních interaktivních materiálů. Tvorba v Lesson Activity Builder. 

 Interaktivní aplikace a nástroje [2 hod.] 
Seznámení s aplikacemi pro podporu a organizaci výuky jako je Smart Classroom, 
aplikace pro Smart Table a další. Ukázka propojení s tabletovou třídou. 

 Online podpora Programu Smart Notebook [1 hod.]  
Ukázka uložišť hotových materiálů. Ukázka možnosti online prezentování materiálů bez 
instalace programu.  

  



13. Podpora výuky prostřednictvím Google Classroom 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol. Je 

zaměřen na vysvětlení principu fungování Učebny Google a na praktické postupy a aktivity, 

které učitelům pomohou zrychlit a zefektivnit zadávání, monitoring a zpětnou vazbu zadaných 

úkolů a seminárních prací. 

 

Všechny praktické dovednosti budou založeny na modelových situacích školního prostředí se 

zaměřením na efektivní spolupráci a komunikaci mezi učiteli a žáky. 

 

Přehled témat (8 hodin): 

 

● Uživatelské prostředí Učebny Google (1 hodina) 

○ spuštění aplikace a její první nastavení 

○ vysvětlení hlavních částí aplikace (třídy, oznámení, úkoly) 

● Vytvoření kurzu (třídy) (3 hodiny) 

○ Založení kurzu (třídy) 

○ Vložení (pozvání) žáků do třídy 

○ Vložení doporučených materiálů (plán učiva, klasifikační předpoklady…) 

● Zadání a hodnocení domácího úkolu (3 hodiny) 

○ Postupy zadání domácího úkolu 

○ Kontrola práce žáků a případná pomoc 

○ Hodnocení úkolu a zpětná vazba žákům 

● Další funkce (1 hodina) 

○ Oznámení a jejich publikace ve Streamu 

○ Rozšíření pro Google Chrome 

○ Mobilní aplikace Učebna Google 

  



14. Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

Vzdělávací program je určen pro učitele základní a střeních škol.  

 

Všechny praktické dovednosti budou založeny na modelových situacích školního prostředí se 

zaměřením na vytváření prezentací a testů pro podporu výuky, jakož umožňují spolupráci mezi 

žáky a učitelem. 

 

Přehled témat: 

 

Google  vyhledávač (1 hodina) 

● autorská práva a využití nelicencovaných zdrojů 

● pokročilé vyhledávání 

● vyhledávání s vlastním obrázkem 

● využití zdrojů bez porušování autorských práv 

 

Nearpod (3 hodiny) 

● tvorba interaktivních prezentací 

● učitelem řízená prezentace 

● prezentace jako výukový objekt pro samostatnou práci studentů 

● využití s  možnou vazbou na Google Učebnu 

 

Google Formuláře (3 hodiny) 

● tvorba formulářů a kvízů 

● způsoby automatického, poloautomatického a manuálního vyhodnocování kvízu 

● způsoby využití, tvorba různých druhů otázek 

 

Quizziz (1 hodina) 

● vytváření edutainmentových kvízů 

● učitelem řízená soutěž jednotlivců a týmů 

●  prezentace jako výukový objekt pro samostatnou práci studentů 

● vyhodnocování  s  vazbou na Google Učebnu 

  



15. Úvod do programování v JavaScriptu 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

Vzdělávací program uvádí účastníka do základů programování v jazyce JavaScript tak, aby 
porozuměl problematice vytváření moderních a dynamických webových aplikací a stránek. 
Účastník se nejprve seznámí s obecnými pravidly a principy používanými při programování v 
jazyce JavaScript a obecně při tvorbě webových aplikací. Dále se účastník seznámí se 
základními i pokročilejšími funkcemi a konstrukcemi tohoto jazyka, které si prakticky vyzkouší 
na příkladech s různou úrovní obtížnosti. 

 Úvod do architektury webových aplikací [1 hod.] 
Účastník je seznámen se základními architekturami a principy tvorby webových aplikací 
a významem jazyka JavaScript v tomto kontextu.   

 Úvod do problematiky programování v JavaScriptu  [1 hod.] 
Účastník je seznámen s významem a použitím programovacího jazyka JavaScript. 
Porozumí základním pravidlům a omezením vyplývajícím z použití tohoto jazyka a získá 
základní znalosti o možnostech jeho využití. 

 Základní JavsScriptové konstrukce a tvorba jednoduchých aplikací [5 hod.]  
Účastník je seznámen se základními stavebními a řídícími konstrukcemi jazyka JavaScript 
jakými jsou podmínky, cykly, funkce, deklarace proměnných. 

 Pokročilé funkce JavaScriptu [6 hod.] 
V této části kurzu se účastníci seznámí s pokročilejšími funkcemi JavaScriptu, jakými je 
práce s HTML obsahem prostřednictvím DOM a DHTML a také se standardními  
funkcemi, které je možné v rámci programování použít (alert, prompt, atd..). Účastníci 
se také seznámí s pojmem a použitím technologie Ajax. 

  Použití JavaScriptu v kontextu webových aplikací [3 hod.] 
Účastník je seznámen se základními postupy a principy tvorby moderních webových 
aplikací prostřednictvím jazyka JavaScript a nástroji, které je možná v rámci této 
problematiky použít. 

  



16. Digitální genealogie aneb Jak na rodokmen s internetem 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace, průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

  
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

 Matriky na internetu [2 hod.] 
o Internetové zdroje digitalizovaných matrik 
o Matriky římskokatolické církve 
o Knihy narozených, zemřelých a oddaných 
o Soupisy poddaných, pozemkové knihy 

 Digitalizované matriční údaje [2 hod.] 
o Skartační lhůta 
o Zobrazované údaje o rodičích a prarodičích 
o Provázanost údajů, předchozí a následný záznam 

 Slepé uličky v matrikách [1,5 hod.] 
o Příjmení po gruntu, jména gruntů 
o Použitý jazyk v matrikách (latina, němčina, kurent, staročeština) 
o Zkratky měsíců v latinských záznamech 
o Farní úřady, mapa farností, spádové obce 

 Zpracování genealogických dat [2 hod.] 
o Dostupný software (Ancestry) 
o Vytvoření databáze rodokmenu 
o Přidání, editace a smazání záznamu 
o Fotografie a jiné dokumenty v databázi 
o Generování požadovaných výstupů – strom rodokmenu aj. 
o Automatické generování webových stránek rodokmenu 

 Využití problematiky ve výuce [0,5 hod.] 
o Badatelsky orientovaná výuka informatiky a historie 
o Projektová výuka informatiky a historie 

  



17. Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace, průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

  
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

 Terminologie e-learningu [0,5 hod.] 
Vymezení možností využití e-learningu v kontextu základní a střední školy, e-learningové 
systémy, principy blended learningu. 

 Struktura výukových materiálů [0,5 hod.] 
Výukové materiály pro distanční/kombinované studiu, příprava výukových objektů. 

 Systém Moodle [0,5 hod.] 
Význam, použití, instalace a registrace. 

 Vytvoření elektronického kurzu [1 hod.] 
Nastavení kurzu a jeho úprava, viditelnost, typ uspořádání lekcí, počet lekcí, termíny 
kurzu. 

 Plnění kurzu studijními materiály [0,5 hod.] 
Režim úprav, úprava lekce, vložení činnosti a studijního materiálu. 

 Typy studijních materiálů [2 hod.] 
Soubory (PDF, Word, PowerPoint, Excel apod.), úkoly a testy, hodnocení. 

 Metody zápisu do kurzu [0,5 hod.] 
Zápis sebe sama, Ruční zápis, Přístup pro hosty, přístupové klíče. 

 Nástroje pro zpětnou vazbu [0,5 hod.] 
Komunikace lektora s účastníky, vzájemná komunikace účastníků, chat, fórum. 

Vlastní návrh a realizace e-learningového kurzu v prostředí Moodle [2 hod.] 
Založení kurzu, nastavení metod zápisu, vložení souboru, úkolu a testu. 
 
 

  



18. Tvorba webových stránek pro začátečníky 

 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace, průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

  
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

 Základní pojmy internetu [0,5 hod.] 
Webserver, IP adresa, domény, DNS, URL, TLD. Umístění stránek na webovém serveru 
(webhosting, FTP). Software na tvorbu WWW stránek (Golden HTML, PSPad). Vytvoření 
hostingového účtu na Webzdama.cz. 

 Webové systémy pro správu obsahu [0,5 hod.] 
CMS - content management systems. Redakční systémy, přehled - Joomla, Drupal, 
WordPress, E-stránky.cz, Webnode.cz.  

 Registrace a tvorba webu na Webnode.cz [1 hod.] 
Výběr vhodné šablony, návrh struktury webu, rubriky, články, propojení. Editace 
stránek, vkládání textu, obrázků a odkazů. Doplňky - fotogalerie, návštěvní kniha, 
diskusní fórum, ankety. Publikování webu.  

 Jazyk HTML [1 hod.] 
Vývojové verze, syntaktická pravidla, příkazy jazyka HTML. Základní struktura webové 
stránky. Definice typu dokumentu (DTD), kódování webové stránky. Optimalizace webu 
pro vyhledavače (SEO), validita kódu. 

 Hlavička stránky [0,5 hod.] 
Meta elementy, titulek webu.  

 Tělo stránky [0,5 hod.] 
Nastavení parametrů (okraje, pozadí, barvy). 

 Formátování textu na webové stránce [1 hod.] 
Velikost písma, barva, fonty, řezy, nadpisy. Komentáře, symboly, uspořádaný a 
neuspořádaný seznam. 

 Tvorba odkazů (hyperlinků) [0,5 hod.] 
Druhy odkazů – textový, grafický, na e-mail, do nového panelu. Menu webu. 

 Fotografie a grafika na webové stránce [1 hod.] 
Formáty grafických souborů, alternativní text, parametry obrázků, obrazové mapy.  

 Tabulky na webu [1 hod.] 
Parametry a grafický vzhled tabulky. Sloupcová sazba webu a webová fotoalba pomocí 
tabulek. 

 Multimédia na webu, JavaScripty [0,5 hod.] 
Zvuk a video na webové stránce, formáty multimediálních souborů, možnosti 
přehrávání. Jednoduché skripty na webové stránce v jazyce JavaScript. 

 

  



 

19. Tvorba webových stránek pro pokročilé 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace, průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

  
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

 Technologie HTML5 [0,5 hod.] 
Syntaktická pravidla v porovnání se staršími verzemi jazyka HTML, význam pro tvorbu 
sémanticky správného a responzivního webu. 

 Optimalizace webu - SEO [0,5 hod.] 
On-line a off-line faktory pro optimalizaci webu pro vyhledavače, Page Rank webu, 
zpětné odkazy, přístupnost webu (Best practice, Blind Friendly techniky). Vadidátor 
kódu. 

 Webové formuláře [0,5 hod.] 
Význam a použití formulářů. Technologie HTML5 Forms, rozdíly od předchozí verze. 

 Syntaktická pravidla jazyka CSS3 [0,5 hod.] 
Selektory, deklarace, třídy, pseudotřídy, identifikátory, dědičnost. Rozdíly od předchozí 
verze. 

 Front-end webu v CSS3 [2 hod.] 
Vlastnosti barev a pozadí, vlastnosti textu a písma, vlastnosti boxů a bloků. 

 Pokročilé formátování webových komponent [2 hod.] 
Klasifikační vlastnosti, prvky typu in-line a block, lokalizace objektů na stránce, 
pozicování, 3D vrstvy na webu. 

 Rozlišení typů médií [0,5 hod.] 
Stránkovaná média, tiskový výstup webu, zvukový výstup webu, optimalizace webu pro 
zrakově handicapované. 

 Responzivita na webu [1,5 hod.] 
Tvorba aplikací s automaticky optimalizovaným zobrazením na mobilních zařízeních, 
technika Flexboxu, nastavení vhodného rozlišení pro responzivitu, úprava CSS pro 
mobilní zařízení. Simulátory mobilu. 

  



20. Zpracování digitálního videa pro učitele 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace, průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

  
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

 Terminologie digitálního videa [0,5 hod.]  
Základní pojmy, zdroje videa, videoformáty, kodeky, rozlišení videa, HD. 

 Aplikace pro zpracování videa [0,5 hod.] 
Placené (Pinnacle Studio, Sony Vegas, Adobe Premiere), neplacené (Movie Maker). 

 Video v praxi učitele [1 hod] 
Zásady použití, vybrané příklady (biologie, zeměpis, fyzika, chemie). 

 Zpracování a střih statického videa v Pinnacle Studio [3 hod.] 
o Spuštění a ovládání programu, nástroje, časová osa. 
o Vložení fotografií do videostopy, nastavení délky projekce každé fotografie. 
o Vložení přechodů do videa. 
o Vložení a editace titulků.  
o Vložení hudby do zvukové stopy, úprava začátku a konce vložené hudby.  
o Uložení výsledného videa do počítače ve zvoleném formátu (AVI). 

 Zpracování a střih dynamického videa v Pinnacle Studio [3 hod.] 
o Vložení záznamu do videostopy, nastavení délky projekce každé scény. 
o Měřítko časové osy, trimování na časové ose.  
o Střih vlastního videozáznamu, techniky střihu. 
o Přechody, titulky, tvorba menu.  
o Práce se zvukem, zvukové stopy, komentáře, hudba a efekty.  
o Export videa do různých formátů (AVI, MP4, WMV). 

 
 

  



21. Bezpečnost na internetu 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

Kurz účastníky seznamuje se základními postupy nerizikového chování v prostředí Internetu, 
především při používání komunikačních nástrojů a sociálních sítí. Důraz je kladen též na 
ochranu uživatelských dat a informací před ztrátou či zneužitím. Kurz se dále zabývá oblastí 
plagiátorství a problematikou autorského práva ve vztahu k využívání ICT. Kurz se zaměřuje 
nejen na odborné kompetence účastníků, ale také na jejich didaktické kompetence. Výuka se 
zabývá zvládnutím následujících témat (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich 
hodinové dotace, za jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách):   

 Malware [1 hod.] 
Počítačové viry, spyware. Způsoby šíření malware, možnosti ochrany před viry. 
Bezpečný vstup na rizikové weby. Způsoby výuky žáků o problematice. 

 Ztráta dat, zálohování [1 hod.] 
Příčiny ztráty dat, rizikové chování vedoucí ke ztrátě dat. Zálohování dat z hlediska 
použitých médií a schémat. Možnosti obnovy nezálohovaných dat. Způsoby výuky žáků o 
problematice.  

 Spam, hoax, phishing [1 hod.] 
Typy spamových zpráv, prevence před spamem, reakce na spam. Odhalení hoaxové 
zprávy, reakce na hoax. Cíle phishingu, znaky phishingu. Podvržení adresy odesilatele 
emailové zprávy a způsoby odhalení tohoto jevu. Způsoby výuky žáků o problematice. 

  Ochrana hesel, krádeže identity, sociální inženýrství [1 hod.]  
Síla a „průhlednost“ hesel, počet hesel, obměňování hesel v čase, požadavky na systémy 
uchovávající hesla. Krádeže hesel založené na sociálním inženýrství, znaky těchto útoků 
a možnosti ochrany. Způsoby výuky žáků o problematice. 

 Bezpečné využívání online služeb, ochrana soukromí [1,5 hod.]  
Bezpečné používání sociálních sítí učiteli i žáky, postupy bezpečného nakupování na 
internetu. Ochrana soukromí při pohybu na internetu. Způsoby výuky žáků o 
problematice. 

 Autorské právo, licence [1,5 hod.] 
Legálnost stahování a sdílení audiovizuálních děl. Licence software. Použití cizího díla při 
pedagogické činnosti. Způsoby výuky žáků o problematice. 

 Bezpečné využívání počítačových sítí [1 hod.] 
Zabezpečení vlastní bezdrátové počítačové sítě. Bezpečné využívání cizí síťové 
infrastruktury. Způsoby výuky žáků o problematice. 

  



22. Programování v jazyce Python 

 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

Vzdělávací program uvádí účastníka do základů programování v jazyce Python v podobném 
rozsahu, jaký je předpokládán v inovovaném rámcovém vzdělávacím programu pro střední 
školy. Účastník je postupně seznamován se základními koncepty a postupy potřebnými 
v programování (např. proměnná, cyklus, podmíněný příkaz). Důraz je kladen na informatické 
myšlení účastníka, zatímco výuka teorie a konkrétních specifik jazyka Python je upozaděna. 
Výuka probíhá formou řešení úloh, které jsou motivovány kreslením na plátno, 
pseudografikou (tzv. ASCII art) a textovými výpisy do konzole. Výuka je zaměřena na zvládnutí 
následujících témat (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace, za 
jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách):   

 Výrazy [1 hod.] 
Spuštění vývojového prostředí IDLE. Matematické výpočty v prostředí interpretu.  

 Proměnné, přiřazování a načítání hodnot [1 hod.] 
Přiřazování hodnot do proměnných, načítání hodnot z proměnných. Matematické 
operace s hodnotami uloženými v číselných proměnných.  

 Práce s řetězci, tvorba programu [2 hod.] 
Výpis textových řetězců a hodnot z proměnných různých datových typů (číselných a 
textových). Tvorba a spuštění programu.  

 Kreslení na plátno [2 hod.]  
Souřadnicová soustava pro kreslení grafiky, kreslení obdélníků a čtverců na plátno. 
Tvorba kreseb pomocí obdélníků a čtverců. Kreslení (vypisování) textu na plátno. 

 Kreslení s proměnnými [1 hod.]  
Kreslení na plátno za použití proměnných. Pozicování obrazců na plátně za použití 
proměnných hodnot.  

 Podprogramy [1 hod.] 
Tvorba a volání podprogramů (metod). Opakované volání uživatelem vytvořených 
podprogramů k zajištění přehlednosti, srozumitelnosti a efektivity kódu. 

 Náhoda [1 hod.] 
Generování náhodných čísel a simulace náhodných jevů. Využití náhodných čísel ke 
generování souřadnic obrazců na plátně.  

 Program s opakováním [2 hod.] 
Opakované provádění příkazů za použití for cyklu. Určení pořadí příkazů v programu 
s ohledem na použití for cyklu. Použití proměnné cyklu v příkazech těla cyklu. 



 Kreslení elips a kruhů [2 hod.] 
Kreslení elips a kruhů na plátno. Kreslení soustředných kruhů pomocí cyklu. 

 Parametry podprogramů [1 hod.]  
Ovlivňování chování podprogramů za použití parametrů. Využití parametrů 
podprogramů k ovlivnění počtu opakování cyklu. 

 Podmíněné příkazy [2 hod.] 
Podmínky. Větvení programu za použití podmíněných příkazů.  

  



23. Tvorba digitální fotografie pro učitele 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

Kurz se zabývá tvorbou digitální fotografie různých žánrů (např. krajinářská fotografie, portrét, 
noční fotografie) a nastavením fotoaparátu vhodným pro jednotlivé žánry. Výuka je založena 
na praktickém pořizování fotografií různého žánrového zaměření, které je koordinováno 
lektorem. Fotografie pořízené účastníky jsou průběžně diskutovány, na základě čehož dochází 
k systematizaci nabytých poznatků. Výuka se zaměřuje na zvládnutí následujících témat 
(v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace, za jednotku je brána 
vyučovací hodina o 45 minutách):   

 Typy fotoaparátů [0,5 hod.] 
Typy fotoaparátů a rozdíly mezi nimi, vhodné použití jednotlivých typů. 

 Krajinářská fotografie [1,5 hod.] 
Fotografie krajiny a městské krajiny. Zlatý řez. Vhodná doba (denní i roční) pro zachycení 
různých typů krajin.  

 Portrét v interiéru [2 hod.]  
Portrét a rodinná fotografie. Hloubka ostrosti. Užití integrovaného blesku. Použití 
externího blesku a odrazných ploch. 

 Portrét v exteriéru [1,5 hod.]  
Portrét v exteriéru, dokumentární fotografie z cest. Kompozice scény. Použití blesku 
v exteriéru. 

 Zachycení pohybu [1 hod.] 
Zachycení rychle se pohybujících objektů. Nastavení délky závěrky. Zachycení pohybu ve 
špatných světelných podmínkách. 

 Noční fotografie [1,5 hod.] 
Noční městská fotografie. Nastavení hodnoty ISO, užití stativu. Fotografování do 
formátu RAW. 

  



24. Zpracování digitální fotografie pro učitele 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

Kurz se zabývá metodami úprav digitálních fotografií v grafických editorech Corel PhotoPaint, 
popř. Zoner Photo Studio nebo GIMP a tvorbou online fotogalerií. Výuka probíhá formou 
praktického řešení úloh, které jsou předkládány lektorem. Výuka se zaměřuje na zvládnutí 
následujících témat (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace, za 
jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách):   

 Ořez a otočení fotografie [1 hod.] 
Spuštění grafického editoru. Proporcionální a neproporcionální ořez fotografie, obvyklé 
poměry stran. Otočení fotografie o 90° a 180°, otočení fotografie o libovolný úhel. 

 Úpravy jasu a kontrastu, úpravy barevnosti fotografie [1,5 hod.] 
Úpravy jasu a kontrastu pomocí posuvníků a pomocí histogramu, úpravy světlosti 
fotografie pomocí gamma korekce. Úpravy barevného odstínu fotografie, selektivní 
potlačení (popř. zvýraznění) určitých barev. Převod fotografie do stupňů šedi (tzv. 
černobílá fotografie). 

 Retušování [1 hod.]  
Retušování nedokonalostí fotografie v jednobarevné ploše a ve velmi členité ploše. 
Retušování v pravidelně se opakujícím vzoru. Retušování nedokonalostí lidské pokožky. 

 Masky, vrstvy [1,5 hod.]  
Použití masek k lokálním úpravám fotografie (úprava jasu, barevnosti). Odstranění 
červených očí. Nahrazování rozsáhlejších ploch fotografie za použití vrstev. Tvorba 
fotomontáží. 

 Práce s formátem RAW [1 hod.] 
Výhody formátu RAW. Úpravy jasu a barevnosti fotografií. Potlačení deformací 
fotografie. Export fotografie z formátu RAW.  

 Příprava fotografie na publikování [1 hod.] 
Zmenšení a zaostření fotografie. Druhy bitmapových souborových formátů, jejich 
výhody a nevýhody. Komprese fotografie při exportu do formátu JPG. Export fotografie.  

 Publikování fotografie [1 hod.] 
Zdarma dostupné online fotogalerie. Publikování fotografie v online fotogaleriích. 
Tvorba vlastní webové fotogalerie. 

  



25. Informatika bez počítače a robotika na 1. stupni ZŠ 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

1. Informatika bez počítače 4 h 
a. Unplugged informatické aktivity se třídou – optimalizace, algoritmizace, 

kódování 
b. Situační informatické úlohy ze soutěže Bobřík informatiky – řešení vybraných 

úloh na rozvíjení informatického myšlení s didaktickým komentářem, řešení 
soutěžního testu s konotací na vzdělávací cíle.  

2. Základy robotiky 4 h 
a. Robotické hračky (např. Bee-bot, Ozobot) – ovládání a programování hračky, 

podložky a práce s podložkou, problémy řešitelné pomocí těchto hraček.  
b. Robotické stavebnice pro věk žáka 9 – 11 let (např. Lego WeDo) – seznámení 

s prací, konstrukce robota,  programování robota z počítače, používání 
motorů, senzorů, spouštění akcí senzorem. 

Podle zájmu účastníků (cílové skupiny) lze program přizpůsobit akcentováním některého 
z témat (probráním více do hloubky). 

  



26. Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

1. Informatika bez počítače 4 h 
a. Situační informatické úlohy ze soutěže Bobřík informatiky – řešení vybraných 

úloh na rozvíjení informatického myšlení s didaktickým komentářem, řešení 
soutěžního testu s konotací na vzdělávací cíle.  

b. Unplugged informatické aktivity se třídou – optimalizace, algoritmizace, 
kódování dat 

2. Základy robotiky 4 h 
a. Robotické stavebnice a roboti pro věk žáka 10 – 14 let (např. Lego 

Mindstorms, Ozobot) – seznámení s prací, konstrukce robota,  programování 
robota z počítače, používání motorů, senzorů, spouštění akcí senzorem. 

b. Počítačové embedded desky (např. Picoboard, Micro:bit) – jejich oživení, 
propojení s počítačem, programování, cíle výuky v dané oblasti 

Podle zájmu účastníků (cílové skupiny) lze program přizpůsobit akcentováním některého 
z témat (probráním více do hloubky). 

  



27. Programování na 1. stupni ZŠ 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

1. Informatické myšlení ve světel nových RVP a víle výuky informatiky na 1. stupni ZŠ 
 1 h 

2. Jak učit správně programovat malé děti: volby úloh, organizace výuky, činnost žáků a  
učitele, využití didaktických prostředí, jak hledat žákovské chyby 1 h 

3. Jak učit jednotlivé programovací kompetence: zápis a čtení programu, evaluace 
hotového programu, oprava chybného programu 1 h 

4. Seznámení s učebnicí programování – úlohy a aktivity, metodika 1 h 
5. Jednotlivé programové struktury: sekvence, pořadí bloků, bloky výkonné a bloky se 

změnou stavu 1 h 
6. Jednotlivé programové struktury - Koncept opakování – cyklus s pevným počtem 

opakování, cyklus nekonečný, cyklus zakončený podmínkou 1 h 
7. Jednotlivé programové struktury – více postav, komunikace mezi nimi 1 h 
8. Využití prostředí Scratch pro programování robotických pomůcek 1 h 

  



28. Jak učit programování na 2. stupni ZŠ 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

1. Informatické myšlení ve světel nových RVP a víle výuky informatiky na 1. stupni ZŠ 
 1 h 

2. Jak učit správně programovat malé děti: volby úloh, organizace výuky, činnost žáků a  
učitele, využití didaktických prostředí, jak hledat žákovské chyby 1 h 

3. Jak učit jednotlivé programovací kompetence: zápis a čtení programu, evaluace 
hotového programu, oprava chybného programu 1 h 

4. Seznámení s učebnicí programování – úlohy a aktivity, metodika 1 h 
5. Jednotlivé programové struktury: sekvence, pořadí bloků, bloky výkonné a bloky se 

změnou stavu 1 h 
6. Jednotlivé programové struktury - Koncept opakování – cyklus s pevným počtem 

opakování, cyklus nekonečný, cyklus zakončený podmínkou 1 h 
7. Jednotlivé programové struktury – více postav, komunikace mezi nimi 1 h 
8. Využití prostředí Scratch pro programování robotických pomůcek 1 h 

  



29. Programování v jazyce Scratch 

 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

1. Seznámení  s prostředím Scratch, terminologie: bloky, scéna, postavy, scénáře, 
kostýmy, sestavení prvního programu, sekvence příkazů 1 h 

2. Koncept opakování – cyklus s pevným počtem opakování, cyklus nekonečný, cyklus 
zakončený podmínkou, 1 h 

3. Procedury – vytváření nových bloků, procedury s parametry, vnořování procedur
 1 h 

4. Interaktivita, paralelní programování, události a jejich spouštění, ovládání více 
objektů, textové výstupy 1 h 

5. Komunikace mezi postavami, posílání zpráv, synchronizace činnosti postav  1 h 
6. Podmínky, rozhodování, složené podmínky 1 h 
7. Proměnné a procedury s parametry 1 h 
8. Naprogramujme si hru – závěrečný projekt 1 h 

  



30. Základy programování na 1. stupni ZŠ 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, 
průběžné vzdělávání, vhodné i pro program OP VVV. 

 
Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

 

1. Seznámení  s prostředím Scratch, terminologie: bloky, scéna, postavy, scénáře, 
kostýmy, sestavení prvního programu 1 h 

2. Sekvence příkazů, zápis a čtení programu, evaluace hotového programu, didaktická 
prostředí Vlak, Digitální číslice, prostředí Písmena a slova 2 h 

3. Koncept opakování – cyklus s pevným počtem opakování, cyklus nekonečný, cyklus 
zakončený podmínkou, interaktivita 2 h 

4. Procedury – vytváření nových bloků, kreslení obrázků programováním v prostředí 
Kreslení, střídání kostýmů, obtiskování postav 2 h 

5. Paralelní programování, události a jejich spouštění, ovládání více objektů, textové 
výstupy 

6. Komunikace mezi postavami, posílání zpráv, synchronizace  1 h 

 


