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náš vzdělávací systém

Proč má polytechnické vzdělávání místo 
v našem vzdělávacím systému?



Dnešní svět se velmi rychle mění

robotizace výroby, roboti jsou všude kolem nás

internet věcí, umělá inteligence

cloudová úložiště a 3D tisk

restrukturalizace pracovního trhu

některá povolání zaniknou, ale budou vznikat jiná
(dnes vůbec netušíme jaká)

Jak připravit naše děti na budoucnost?



Pepper – nový robotický průvodce na Letišti Václava 
Havla nebo recepční v Hotelu Pyramida?

Robot(ka) PEPPER odpovídá na 
otázky v britském parlamentu



Roboti nejsou budoucnost,
jsou již přítomností

O budoucnosti nevíme téměř nic

Na co se tedy zaměřit?

Na co připravit naše děti?

Co jim pomůže obstát?

Co budou potřebovat?

Jak učit pro neznámou budoucnost?



Dovednosti pro 21. století
(dovednosti pro každou budoucnost)

flexibilita (umět se rozhodovat, reagovat na změny)

logické myšlení

informatické myšlení (pochopit problém a hledat řešení)

digitální gramotnost (schopnost využívat technologie)

práce v týmu (spolupráce s lidmi, roboty i umělou inteligencí)

jazyková a čtenářská gramotnost (kritické myšlení)

kreativita, pracovitostnení až tak důležité CO, ale JAK



3D TISK

STE(A)M

PŘÍRODOVĚDNÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTOVÁ 

A SKUPINOVÁ 

VÝUKA

TECHNICKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

A ROBOTIKA

BADATELSTVÍ

Jak s tím souvisí
polytechnické vzdělávání?



Jak tedy můžeme
ve školách začít?

malé projekty v běžných hodinách může zkusit každý

volitelné předměty umožňují žákům zaměřit se na věci, které je baví

kluby logiky a robotiky můžeme využít ze Šablon 

v projektových dnech se mohou propojit různé předměty i třídy

inspirací mohou být různé robotické a vědecké soutěže

S čím můžeme začít?



Robotické hračky
jednoduché ovládání

programování (i) bez počítačů

rychle zbavují strachu z robotiky

vhodné pro začátky (žáků i učitelů)

OZOBOT BEE-BOT

SCOTTIE GO!

CUBETTO



Robotické stavebnice

žáci i studenti je znají od 
dětství

pro různé věkové kategorie

vzdělávání formou hry

podporují i manuální zručnost

konstrukce a programování



ART



STE(A)M výuka rozvíjí kreativitu

BRUSH BOT OZOBOTI V PŘEVLECÍCH



Programovatelná destička Micro:bit

spojení s 3D tiskem

užití v jiných předmětech

(demonstrace jevů)

nositelná elektronika

projekty „Udělej si sám“ 

= DIY = Do It Yourself



Hra

Zábava

„VÝVOJ” v robotice

Programování

Konstrukce

Robotické 
hračky

Robotické stavebnice Reální roboti



Programování – dle zkušeností



Na začátku je 
zapálený učitel



Inspirativní články, webináře, 
NÁVODY



Videa



Metodika



Nabídka školení
(EU šablony)

STE(A)M

Robotika 3D tisk

xRBadatelská 
výuka

Polytechnické vzdělávání
Nabízíme 8 typů školení pro ZŠ



Kluby robotiky ze šablon II



Robotické soutěže VEX IQ Challenge 2018



VEX IQ Challenge 2019
25.6.2019 (PVA EXPO Letňany, Praha)







WS 17. 4.
10:00 – 10:45

Hana Hyksová
Robotika s Vex

1. pos., učebna jazyků



WS 17. 4.
15:00 – 15:45

Norman Csiszár
Realita není plochá ...

učebna jazyků, 1. pos.


