
POČÍTAČ VE ŠKOLE 2008
Program konference

od do

10:00 10:15

13:00 14:00

18:00 19:00

* v závorce za názvem přednášek je uvedeno číslo stránky ve sborníku, kde najdete stručnou anotaci

20:50

NEZAPOMEŇTE SI REZERVOVAT V KALENDÁŘI!

6. ročník konference

Počítač ve škole
7. - 9. dubna 2009

20:30 Večerní projekce z natáčení

20:30 20:50

Úterý 18. 3. 2008 (kulturní d ům)

Juraj Ferenčík, Jiří Císař (HP) Servery HP ProLiant (17)

 večeře (jídelna 2.ZŠ, budova sousedí s gymnáziem)

17:20 17:40

17:00 17:20

Petr Borovička (AV MEDIA) Moderní interaktivní výuka aneb Multimédia ve škole (17)

Sekce Multimédia a mediální výchova

16:40 17:00 Jiří Havlík (FRAUS) i-učebnice® (16)

16:20 16:40 EduBase 2 + EduBase Web = e-learning (16)

15:40 16:00 Pavel Borovička (PROFIMEDIA) Trendy a novinky v interaktivní výuce pro rok 2008 (17)

 Oficiální zahájení

 oběd (jídelna 2.ZŠ, budova sousedí s gymnáziem)

JuniorPress.cz (10)

Pokus o tvorbu školního hodinového filmu (13)

Vliv multimédií na člověka. Tipy a triky při práci s digitální fotografií

Tipy a triky při práci s digitální fotografií

Mediální výchova v systému vzdělávání - perspektivy a úskalí (11)

Multimédia v ZUŠ (12)

10:15 10:45 Ondřej Neff (Institut digitální fotografie)

10:45 11:15
Miriam Hlavinková (Institut digitální 

fotografie)

Petr Slípek (DOSLI)

12:15 13:00 Vladimír Beran (ZUŠ)

15:00 15:30 Petr Erbes (ZŠ)

16:00 16:20

Prezentace firem

11:15 11:45
Kristýna Semiánová, Jan Nepomuk Piskač 

(JuniorMedia Society)

11:45 12:15 Markéta Pastorová (VÚP Praha)

14:00 14:30
Michal Pelikán, Luboš Pavel

(JuniorMedia Society)
Multimediální technika v praxi školní výuky (12)

14:30 15:00 Vladimír Beran (ZUŠ) Učíme se reportáž I. (14)

17:40 18:00 Karol Veleba (NetCentrum) Centrum.cz jako brána do světa komunikace a informací (15)

Roman Vejražka (EPSON) Epson projektory a tiskárny - novinky roku 2008 pro školství (16)

21:30 Pavel Pešat (VŠ) Kudy a kam s informatikou ve škole (39)

Digitální učební materiály na Metodickém portálu – dum.rvp.cz (23)Ondřej Neumajer (VÚP Praha)

Večerní blok (multimédia, ŠVP, koncepce informatiky ve  škole)

Studenti20:00



POČÍTAČ VE ŠKOLE 2008
Program konference

od do lektor téma lektor téma

13:00 14:00 oběd oběd oběd oběd

18:00 19:00 večeře večeře večeře večeře

19:30 0:00

od do lektor téma lektor téma

12:00 12:25 Jaroslav Šindler (ZUŠ) Základní animační techniky (15)

12:30 12:50

13:00 14:00 oběd oběd oběd oběd

16:00 16:25 Jiří Štěpán (ZŠ) Multimediální technika a mediální vých. na ZŠ (11)

16:30 16:55 Jiří Sumbal (ZŠ) Nové využití digitální fotografie ve škole (13)

17:00 17:25 Dagmar Axamitová (ZŠ) Mediální vých. formou projektového vyuč. (10)

17:30 17:50

18:00 19:00 večeře večeře večeře večeře

19:30 0:00 společenský večer (kulturní dům)

* v závorce za názvem přednášek/workshopů je uvedeno číslo stránky ve sborníku, kde najdete stručnou anotaci

W - jedná se  o workshop (délka cca 50 min.)
P - jedná se o přednášku (délka cca 25 min.)

Jan Svoboda (ZUŠ) Výtvarná výchova inspirativní8:00 8:25 Jan Škrabal (OldanyGroup) Přednáška k projektu "Virtuální škola" (27)

Vratislav Hlásek
 (JuniorMedia Society)

11:30

12:30

Dějepis a IT ve výuce (42)

Milada Hnilicová (ZŠ) Využití interaktivní tabule na 1. stupni ZŠ (34)

Václav Černík, Pavel Halbich, Marek 
Šimkovský

Využití měřícího systému PASCO v laboratorních 
pracích z fyziky (45)

Bohdana Navrátilová (SŠ) Něco starého, něco nového … (P) (18)

společenský večer (kulturní dům)

Učíme s interaktivní tabulí ACTIVboard
(2. poschodí vlevo - stánek Profimedia)

Dlouhodobé maturitní projekty (23)

Novinky v programech CABRI II+ 
a CABRI 3D V2 (20)

Obvody a obsahy rovinných obrazců (20)

Ivana Perničková (AV MEDIA)
SMART Notebook verze 10 - co přinese 

nová verze? (41)

Pavel Borovička
Výukové tituly Terasoft pro interaktivní tabule 

ACTIVboard (44)

Pavel Peňáz (SŠ)

Workshop - viz. program v učebně IVT2 ACTIVstudio3 (36)Pavel Borovička (PROFIMEDIA)

Učíme se reportáž II. (W) (14)

10:00 10:50 Workshop - viz. program v učebně IVT2

11:00 11:50 Vladimír Beran (ZUŠ)

14:00

9:00 9:50

14:50

9:00

Dětská televize - vhodná součást ŠVP ZŠ a SŠ pro 
průřezové téma Mediální výchova (10)

Sekce Multimédia a mediální výchova
(1. poschodí vpravo - u čebna dějepisu)

10:30

14:00 14:25 Vladimír Herber (VŠ)

12:55

17:00

17:30 17:55

10:00 10:25

17:25

15:30 15:55

16:30

Středa 19. 3. 2008 (budova gymnázia)

9:30 9:55

Martin Zoubek (Terasoft)
Nové tituly Terasoft a jejich podpora na interaktivních 

tabulích (30)
Petr Pečenka (ZŠ)

Petr Urbančík (SILCOM) Novinky společnosti SILCOM Multimedia (25)

Přednášky - u čebna chemie (k dispozici i ACTIVboard)
(přízemí vlevo)

11:00 11:25

ICT a multikulturní výchova (28)

Petr Podařil
(Cleverbee distribution)

Petr Slípek (DOSLI)
ONfinity, EduBase 2 + Edu Web -

 představení novinek (26)

Aktivní výuka s GenevaLogic (23)

Jan Wagner (SŠ)

Tomáš Feltl (SŠ)

9:25

Přednášky - aula (k dispozici i SMARTboard)
(2. poschodí)

8:30 Jaromír Juřek (SŠ)
30 myší + 1 počítač = MULTIMICE aneb interaktivní 

testovací a hlasovací systém (22)
Tvorba výukových materiálů pro výuku matematiky a 

fyziky…(tabule ONfinity CM2) (21)
8:55

Stanislava Křížová (Czech Efficient 
Learning Node)

Moodle na ZŠ a SŠ (25)Roman Málik (SODATSW)
Jednoduchost nade vše... 
(v počítačové učebně) (25)

Tomáš Adamus (SŠ)

Roman Úlovec (SŠ)

Zkoušíme metodou „start – cíl“ (32)

Google Apps Education: kompletní služby na vlastní 
doméně školy (24)

Využití 3D modelů molekul při výuce chemie (31)

Václav Petrbok (AKERMANN 
ELECTRONIC)

12:25

11:55

10:55

Stanislava Křížová (Czech Efficient 
Learning Node) 

Ivana Přichystalová
Jak zařadit ICT do výuky na prvním stupni

 základní školy (24)

30 myší + 1 počítač = MULTIMICE aneb interaktivní 
testovací a hlasovací systém (W) (35)

12:00

Lenka Suchánková (SŠ)

15:00 15:25

Eva Holá (ZŠ)14:30 14:55

16:00 16:25

16:55

Aby barva správná byla - trocha teorie (22)

Miloš Bukáček (SŠ)
Co všechno byste měli vědět 

před koupí GPS? (29)

OP VK - šance k rozvoji školy (26)Radek Maca (NIDM)

Tomáš Feltl (SŠ)

Poradenská síť pro ICT ve školství – Informační centra 
Moravskoslezského kraje (27)

Podpora rozvoje prostorové orientace (21)Šárka Gergelitsová (SŠ)

Zdroje objektů pro interaktivní
 výuku matematiky (21)

společenský večer (kulturní dům)

Václav Heller (VŠ)
Interaktivní tabule v přípravě budoucích 

učitelů fyziky (29)

Dagmar Kocichová (SŠ)

Petr Šíma (SŠ) Kde ty příklady pořád brát?! (19)

Blanka Kozáková, Jiří Sumbal

Matouš Filipi (Amos Software) Adobe licence pro školy a pro studenty (22)

Dynamické systémy, interaktivní tabule
 a e-learning (24)

Využití animací v geografickém vzdělávání (31)

Roman Úlovec (SŠ)

15:00 15:50
Michal Pelikán, Luboš Pavel

 (JuniorMedia Society)
Multimediální technika v praxi 

školní výuky (W) (12)

společenský večer (kulturní dům)

Jaroslav Sláma (VŠ)
Role výukových objektů pro interaktivní tabuli ve výuce 

českého jazyka a literatury (18)

Boženka Němcová - přitažlivá dáma
 i v 21.století (18)

Ludmila Ciglerová (SŠ)

SMART board ve výtvarné výchově (32)

Ivana Eliášová (SŠ)

Matematika pro sekundu gymnázia s využitím tabule 
SMART Board (20)

Kamila Šmůlová (VŠ)



POČÍTAČ VE ŠKOLE 2008
Program konference

od do lektor téma lektor téma

13:00 14:00 oběd oběd oběd oběd

18:00 19:00 večeře večeře večeře večeře

19:30 0:00

od do lektor téma lektor téma

13:00 14:00 oběd oběd oběd oběd

14:00 14:50 AV MEDIA
Ještě více interaktivity s hlasovacím

 systémem Senteo (39)
Petra Ocelková (FRAUS) Náměty pro interaktivní češtinu (33)

15:00 15:50 Dušan Slovák (FRAUS)
Přírodopis s využitím interaktivní 

učebnice Fraus (44)

17:00 17:50 Veronika Biskupová (ZŠ)
Interaktivní tabule není nuda - Anglický jazyk 
přehledně a zajímavě pro žáky i učitele (32)

18:00 19:00 večeře večeře

19:30 0:00

* v závorce za názvem workshopů je uvedeno číslo stránky ve sborníku, kde najdete stručnou anotaci

Stánky vystavujících firem (1. a 2. poschodí)
   (stánky můžete navštívit kdykoli v průběhu druhého a třetího dne konference)

místo Ostatní :
kancelá ř školy  – první patro vlevo

učebna 8.A (1. poschodí naproti schodům) automat na kávu  – mezipatro mezi přízemím a prvním
učebna 6.A (1. poschodí vpravo) poschodím
učebna 3.A (1. poschodí vlevo) WC  – ve všech patrech dámy vpravo na konci chodby,

páni vlevo na konci chodby

učebna biologie (2. poschodí vlevo)
učebna 1.C (2. poschodí poschodí vlevo)
učebna 1.C (2. poschodí poschodí vlevo)
učebna 2.A (2. poschodí vlevo)
učebna 2.A (2. poschodí vlevo)
učebna 2.A (2. poschodí vlevo)
učebna 1.A (2. poschodí vpravo)
učebna 1.A (2. poschodí vpravo)

CLEVERBEE DISTRIBUTION

Tvorba multimediálního DVD z digitálních 
fotografií (14)

Aneta Mahrová (ZŠ)

Využití hlasovacího systému ACTIVote ve 
výuce zeměpisu (45)

David Bílek (FRAUS)
Chemie s využitím interaktivní

 učebnice Fraus (43)

Aby barva správná byla - trocha praxe (36)Tomáš Feltl (SŠ)

společenský večer (kulturní dům)

Gabriela Petříková (SŠ)

Učíme s interaktivní tabulí SMARTboard
(1. poschodí naproti schod ům - stánek AV MEDIA)

Ivo Lysoněk (SŠ) Imagine Logo - programování pro nejmenší (38)

Roman Úlovec (SŠ) Moodle pro zvídavé (39)

společenský večer (kulturní dům)

8:50 Vladimír Novotný (ZŠ) Tvorba GIS posterů na ZŠ (44) Jiří Sumbal (ZŠ)

Středa 19. 3. 2008 (budova gymnázia)

Roman Vejražka (EPSON) Epson - projektory a tiskárny v učebnách (37)

Workshopy - u čebna IVT 1
(1. poschodí vlevo)

9:00 9:50 Apple - uč se, zvládni, inspiruj se (36)Petr Horáček (AZ Soft)

8:00

Workshopy - u čebna IVT 2
(2. poschodí vpravo)

11:00

12:00 12:50

11:50

10:5010:00

Začínáme využívat 3D modely molekul při 
výuce chemie (46)

Tomáš Feltl (SŠ)

Kristýna Semiánová, Jan 
Nepomuk Piskač (JMS)

společenský večer (kulturní dům)

Využití interaktivní tabule na SOŠ (41)

AV MEDIA
Interaktivita s hlasovacím systémem 

TurningPoint (38) 

Jana Peřinová (ZŠ) Možnosti interaktivní tabule II. (40)

16:50

11:50

10:00 10:50

11:00

12:50

14:50

15:00

14:00

9:00

16:00 16:50

15:50

17:5017:00

Stříháme video (13)
Ondřej Neumajer

 (VÚP Praha)

Spec. nabídka HP serveru pro segment školství 
(ML/DL100, ML310, c3000 Shorty) (41)

Juraj Ferenčík, Jiří Císař
 (HP)

Využití vyhledávacích služeb v praxi (42)

Jan Novotný
(ARCDATA Praha)

Práce s digitálními učebními materiály na 
Metodickém portálu (40)

GIS praktický a didaktický (37)

Jan Nehasil (NetCentrum)

Šárka Gergelitsová
(SŠ)

Užití programu Cabri 3D pro podporu prost. 
představivosti a ve výuce stereometrie (35)

2H - HERAN

DOSLI

FRAUS

EPSON
SODAT SW

TERASOFT
SILCOM

společenský večer (kulturní dům)

PROFIMEDIA

Danuše Ulčíková (SŠ)

12:00

1. poschodí

2. poschodí

JUNIORMEDIA SOCIETY

AV MEDIA

firma

16:00

9:50
Interaktivní a klasická učebnice matematiky

 v praxi (34)
Marek Vystrčil (ZŠ)

JuniorPress.cz (10)

Daniel Praisler (ZŠ) FRAUS – interaktivní výuka fyziky (42)

EduBase 2 + EduBase Web = e-learning (37)

Interaktivní učebnice Way to Win 6 (33)

Miloš Bukáček (SŠ)

Učíme s interaktivní tabulí SMARTboard
(1. poschodí vpravo - stánek FRAUS)

Internetové zdroje dat a jejich využití ve
 výuce zeměpisu (44)

Petr Slípek (DOSLI)

Vladimír Beran (ZUŠ)



POČÍTAČ VE ŠKOLE 2008
Program konference

od do lektor téma lektor téma

12:55 13:00 Organizátoři Zakončení konference

13:00 14:00 oběd oběd oběd oběd

od do lektor téma lektor téma

13:00 14:00 oběd oběd oběd oběd

od do lektor téma lektor téma

12:00 12:50

13:00 14:00 oběd oběd oběd oběd

od do lektor téma

* v závorce za názvem přednášek/workshopů je uvedeno číslo stránky ve sborníku, kde najdete stručnou anotaci

P - jedná se o přednášku (délka cca 25 min)
W - wokshop Instrumentální chemická laborato ř na SŠ prob ěhne v laborato ři chemie (p řízemí)

Čtvrtek 20. 3. 2008 (budova gymnázia)

Jan Bílý (FRAUS) Zeměpis interaktivně (31)

Alena Dupalová (FRAUS) Přírodopis interaktivně (30)

Učíme s interaktivní tabulí SMARTboard
(1. poschodí vpravo - stánek FRAUS)

Martina Hovorková (FRAUS)
Výuka jazyků s využitím elektronických

 slovníků (19)

11:00 11:25 Petr Koutek (SŠ) Živé přenosy z hodin: Streamované video (15)

10:00 10:50 JMS Praktický záznam experimentu a jeho zpracování

Petr Šíma (SŠ)

9:00

Radek Maca (NIDM)

Tomáš Feltl (SŠ)

9:00 9:50
Luboš Pavel, Jan Nepomuk 

Piskač (JuniorMedia Society)
Osobní zkušenosti z projektů Učitelé a média, resp. 

Děti a média (13)

Sekce Multimédia a mediální výchova
(1. poschodí vpravo - u čebna dějepisu)

8:00 8:50 Jaroslav Šindler (ZUŠ) Úprava digitálních fotografií (41)

9:00 9:50

9:50

Učíme s interaktivní tabulí SMARTboard
(1. poschodí naproti schod ům - stánek AV MEDIA)

Tomáš Hausner (FRAUS) Angličtina s podporou interaktivní tabule (18)

Četnosti kolem nás (P) (19)

Vladimír Novotný (ZŠ) Interaktivní CD-ROM Evropa (29)

Ivana Eliášová (SŠ)

Miloš Bukáček (SŠ)

Za málo peněz hodně videa (15)

Lenka Suchánková (SŠ)

Závěrečná projekce z natáčení12:30 12:55 studenti

Jaromír Přidal (SŠ)

10:5010:00

Workshopy - u čebna IVT 2
(2. poschodí vpravo)

Výuka přírodopisu a její příprava pomoci PC (45)Miroslav Rosík (ZŠ)

Eva Řádková (SŠ) Webquest? Seznamte se prosím… (34)

Jiří Sumbal (ZŠ)

Monika Horáková

9:30 9:55

12:00 12:25

Elektronická knihovna a její využití ve výuce (24)

Kateřina Břusková Komendová 
(SŠ)

10:00 10:25

10:30 11:20 Petr Šmejkal (VŠ) Instrumentální chemická laboratoř na SŠ (W) (43)

11:30 11:55

Přednášky - aula
(2. poschodí)

Aleš Kozák (VŠ)
RVP ZV v praxi - pohledem 

studenta/pedagoga (27)

Propagandistické letáky v USA během první světové 
války (28)

9:00 9:25 Martin Vonášek (SŠ)

Obrazy z českých dějin 1914 - 2004 v praxi (28)

Učíme s interaktivní tabulí ACTIVboard
(2. poschodí vlevo - stánek Profimedia)

Sestavujeme projektový záměr (40)

10:00 10:50

12:50

11:00

12:00

11:50

Pavel Borovička (PROFIMEDIA) ACTIVstudio3 (36)

Workshopy - u čebna IVT 1
(1. poschodí vlevo)

Google Earth nejsou jen satelitní mapy… (43) Zkušenosti s matrikou v Bakalářích (42)

Jan Wagner (SŠ)
Google Apps Education: kompletní služby na vlastní 

doméně školy (38)

Syntax - jak nevystrašit studenty! (33)

Možnosti a úskalí interaktivní výuky (P) (30)

Tvorba testů a testování anglického jazyka (nejen) s 
vyhodnocením na webovém rozhraní (34)

Metody práce s učebnicí a pracovním sešitem D6 
Pravěk a starověk (28)

Jiří Linhart (FRAUS)

Ještě více interativity s hlasovacím 
systémem Senteo (39)

11:00 11:50 AVMedia


