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PROTOTÝPCI, z.s. nabízí vzdělávací akce pro děti, učitele a rodiče
zaměřené na rozvoj podnikavosti, kreativity a digitálních kompetencí. 

Naším cílem je vybavit děti kompetencemi, které jim umožní uchopit a
realizovat vlastní projekt jak ve fyzickém, tak digitálním světě.
U dětí rozvíjíme designové myšlení, kreativitu a kreativní digitální
kompetence. 

Na projektových dnech nabízíme
atraktivní a s realitou propojené aktivity
založené na aktivitě účastníků a reflexi
prožitku při kreativních činnostech.
Naše programy zahrnují prvky
podnikavosti, polytechniky, osobnostně
sociální výchovy, kariérového
poradenství a digitální kompetence.

https://prototypci.cz/


Samotná budova KUMST je pro
žáky i pedagogy velkou
inspirací. Lze domluvit prohlídku
budovy a setkání s inspirativními
tvůrci, kteří v budově působí.

V centru Brna na Údolní 19 
v budově kreativního hubu KUMST
provozujeme Protocoolnu - vzdělávací
kreativní dílnu, ve které realizujeme
většinu našich vzdělávacích akcí.
 
Variabilní a atraktivní prostor
poskytuje zázemí pro řadu tvůrčích
aktivit zahrnující jak podnikavost, tak
digitální obsah.

Dotazy nebo poptávku vzdělávání směřujte na 
Veroniku Šancovou
veronika.sancova@prototypci.cz
tel.: 604 344 163

https://www.kumstbrno.cz/


Základním školám nabízíme projektové dny v rozsahu 2 - 4 vyučovací
hodiny.  Čtyřhodinové formáty lze hradit ze Šablon.

Projektový den můžeme realizovat u vás na škole (preferujeme Brno a
okolí) a nebo v naší Protocoolně v KUMSTu na Údolní ulici v Brně.  KUMST
je inspirativní místo, kde sídlí řada kreativců a je MHD dobře dostupný. 
Téma projektového dne dle Šablon III je Podpora podnikavosti, kreativity
a logického myšlení (pro druhý stupeň ZŠ i Kariérové poradenství). 
Využít lze jak šablonu 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
tak i 3.II/13 Projektový den mimo školu. 

Cena za jeden projektový den  (4 vyučovací hodiny) je  5 000 Kč. 
Zahrnuje samotnou výuku, dopravu lektora na místo v případě realizace
na území JMK, tvořivý materiál. 

Při realizaci všech
projektových dnů pro
mladší žáky lze
aktivně využít i
portfolio podnikavosti
LapBook.



Program zaměřený na designové myšlení a schopnost rozlišovat mezi vlastními a
cizími potřebami. Cílem je uvědomit si vztah mezi problémem a řešením.
Vycházíme z klasické techniky Design Thinking tzv. Wallet Challenge, kterou jsme
uzpůsobili pro děti. Děti se na příkladu peněženky nebo batohu učí identifikovat
jednotlivé aspekty výrobku, uvědomit si vztah mezi potřebou a řešením a
zakreslují svůj nápad. Dětem nabízíme jako inspiraci videa, která se týkají inovací
a problémů, na které reagují.

Peněženková výzva

PROJEKTOVÉ DNY PRO 1. - 6. ROČNÍK

Program zaměřený na schopnost všímat si problémů kolem sebe a přicházet s
náměty na zlepšení.
Děti v menších skupinkách prochází školou nebo venkovními prostorami a fotí
nebo si zapisují věci, které by stálo za to vylepšit, které dobře nefungují nebo
naopak fungují skvěle. Ve skupině následně reflektujeme, co kdo zjistil a hledáme
nápad na řešení problému. 
Aktivitu je možné doplnit projektovou techniku Lean Canvas. Pro aktivitu děti
mohou používat vlastní mobilní telefony. 

Kverulantská výzva

Program zaměřený na rozvoj divergentního myšlení a schopnost řešit problémy
originálním způsobem. Podporuje týmovou spolupráci.
Na začátku si zkusíme jednoduchý trénink divergentního myšlení, které je
základem kreativity. Děti si následně projdou v menších skupinkách aktivitami na
podporu týmové spolupráce. Následuje reflexe vlastní práce i spolupráce v týmu. 

Špagetková výzva

Program zaměřený na práci s nápady. Kde se berou, kdo za nimi stojí a jaké
kompetence jsou k nápadům a následným inovacím třeba. Povzbuzujeme děti k
tomu, aby si svoje nápady zaznamenávaly.
Dětem pouštíme inspirační videa na téma inovací, vyvoláváme diskusi a hledáme
odpovědi na otázky spojené s vynálezy. Součástí bloku je i výroba vlastní
obálky/krabice na nápady. Dětem nabízíme pracovní listy, které jim pomohou
nápad popsat.

Boxíková výzva



PROJEKTOVÉ DNY PRO 7. - 9. ROČNÍK

vývoj trhu práce aneb co nás čeká za 20 let
designové myšlení
vývoj produktu/ služby
rozvoj divergentního myšlení a práce s nápadem
téma inovací a propojení fyzického a digitálního tvoření
sebepoznání a osobní vize
Lean Canvas a další projektové techniky
práce s daty a různými digitálními nástroji (Canva, Mentimeter,
eshop a analytiky za ním).
exkurzi a besedu s kreativcem či freelancerem (pouze v KUMSTu)

Pro starší děti připravujeme program na míru s větším akcentem na
praktické uplatnění kompetencí k podnikavosti a kariérové
poradenství.

Program může zahrnovat:

Program zaměřený na schopnost uvědomit si svoje silné stránky, svoje sny a vize,
na pojmenovávání činností, které mě baví a hledání odpovědi na otázku, proč mě
baví.  
Základem je tvorba jednoduché myšlenkové mapy s jednoduchými otázkami “co
mě baví, co mi jde, co dělám rád a proč, co mě nebaví a co mi nejde”. 
Děti inspirujeme videi s osobními příběhy lidí, kteří si splnili vlastní sen, směřujeme
je k přemýšlení o tom, co pro svůj sen dělají už teď a co všechno budou muset
ještě udělat.  

Myšmapková výzva

Ozoboti pro děti - základy algoritmizace a programování
Program zaměřený na základy programování a algoritmizace.
Vysvětlíme si, co jsou roboti a jak je už dnes používáme v praxi. Povíme si, co nás
čeká v budoucnosti, až děti budou nastupovat do zaměstnání. Představíme si
Ozoboty, popíšeme si, jak fungují. Děti si vyzkouší první ozokódy, zjistí, jak se dá
Ozobot programovat. Dalším úkolem bude naprogramovat Ozobota tak, aby na
jeho trase byly použity určené ozokódy. 
Děti si vytvoří i vlastní mapu s vlastními ozokódy.


