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Po roce příprav jsme také vypustili do světa náš program Prototýpci rostou ve škole a i přes
krátký čas náboru škol se nám podařilo do pilotního ročníku nalákat 23 škol z celé České
republiky. A jsme moc rádi, že program skutečně používají, líbí se jim a mnohé dokonce
vytváří vlastní materiály jako variace na naše metodiky a aktivity. To, že existuje třída
prvňáčků s názvem Prototýpci z 1.B nebo kroužek kreativních digitálních technologií s
názvem Prototýpci nás dojalo.
 
Zjistili jsme také, že už nejsme jen úplně maličká organizace, která fungovala tak nějak
organicky. Zcela přirozeně k nám přišly procesy, pravidelné porady a také potřeba
evaluace. Zapojili jsme se do projektu Excellence Youth Impact a evaluaci vzali opravdu od
podlahy. Zpětná vazba od dětí i pedagogů nám pomáhá se zlepšovat a my z ní čerpáme i
pro plánování našich budoucích aktivit.
 
V roce 2022 nás čeká zase spousta výzev. Naše těžiště práce bude i nadále v přímé práci s
dětmi formou projektových dnů ve školách a v našem online programu pro celou školu
Prototýpci rostou ve škole. Ten stále vylepšujeme a těšíme se, že se k nám v příštím roce
přidá dalších pár škol.
 
Děkuji všem našim partnerům, účastníkům a především mým kolegům, bez kterých by
Prototýpci nebyli takovou radostí. Je velkým požehnáním otevřít dveře od naší Protocoolny a
najít tam pozitivní lidi, kteří do hloubky duše věří, že právě kreativita a podnikavost je lékem
na to, aby byl svět, ve kterém žijeme, lepší.

Minulý rok byl pro Prototýpky zlomový. Náš tým se stabilizoval a získal zázemí, které jsme si
zasloužili už dávno:-) Zabydleli jsme si nejen kreativní dílnu, ve které se odehrávají naše
akce, ale i kancelář, ve které to všechno pečeme v daleko větším klidu než když jsme
putovali po kavárnách, obývácích a zasedačkách našich rodinných příslušníků.
 Rok 2021 byl poznamenaný covidem a my jsme se báli, že se snad ani nedostaneme k
tomu, co nám dává největší smysl a nejvíc nás baví - tedy k dětem. Nepovedlo se nám
nastartovat pravidelné volnočasové aktivity a spousta domluvených projektových dnů ve
školách se zrušila - mnohé na poslední chvíli třeba cestou na akci. Holt karanténa je
karanténa.
I tak jsme ale zvládli na podzim přes 40 projektových dnů a jen na Hlučínsku jsme zasáhli
přes 1800 dětí. Bylo to za cenu velkého vypětí celého týmu, ale rozhodně to stálo za to. Ti z
nás, kdo školí pedagogogy se málem uškolili k smrti distančně, ale  zároveň jsme zjistili, že
webináře nejsou žádná náhražka, ale plnohodnotná forma, která teď pedagogům stejně
vyhovuje nejvíce. 

Veronika Šancová, zakladatelka a předsedkyně Prototýpků



 

Prototýpci  delší dobu směřovali k vlastnímu makerspace, ale najít správný a dostupný
prostor, sehnat jako malá neziskovka (která se nechce ponořit do velkých dotací) dostatek
prostředků na vybavení a taky si vnitřně ujasnit, na co stačíme, to opravdu jednoduché
nebylo.
Obešli jsme nespočet prostorů, zabydlovali se už skoro ve dvou, ale celé se to finálně
poskládalo až v Kumstu, protože:

budova je v samotném centru Brna a přitom s přírodou
na dosah, dostupné MHD a je v bezpečné oblasti 
prostor, který jsme dostali k dispozici má výhled na
Špilberk, je tam klid, místnost má skvělou velikost i
členění 
inspiraci tady vdechneme, jakmile do budovy
vstoupíme – jednak je to dáno architektonickými a
designovými prvky a zejména lidmi, které na
chodbách potkáváme. Velký a členitý dům je plný
zajímavých lidí a ateliérů - lidi, co se živí nebo se snaží
živit vlastní tvorbou. Jejich cesta k tvoření je mnohdy
vážně zajímavá a pro děti jsou obrovskou inspirací a
důkazem, že dělat to co mě baví je smysluplné a že
změnit svůj život můžete kdykoliv. 

Makerspace, který jsme v Kumstu vybudovali se jmenuje
Protocoolna.
Naší touhou bylo vytvořit kreativní dílnu, která bude dětem
otevřená pro jejich tvoření. Pro jejich nápady a kreativní
touhy. 
Při zařizování dílny jsme se zaměřili především na kreativní
stránku věci. Vytvořili uvolněný, příjemný prostor, kde je k
volnému použití široká škála vybavení – výtvarný a šicí
materiál, látky, vlny, papíry, kartony, krabičky nebo
vyřazené elektro. Děti zde také najdou digitální techniku,
jako je akční kamera, mikrofony, počítače nebo tablety se
všemi myslitelnými programy na tvoření (grafika, 3D
modelování, audio, video). 
Náš prostor nabízí 4 stoly pro fyzické (špinavé) tvoření – k
těm se vejde až 24 dětí, 4 plně vybavená místa pro
digitální tvoření a 2 odpočinkové zóny. Máme poličku
plnou drobné techniky a knihovničku s inspirativními
knížkami o kreativitě, tvoření, inovacích a vynálezech. 
A protože je prostor variabilní, snadno ho přeměníme na
klasickou vzdělávačku, kde se věnujeme pedagogům a
učíme je, jak s kreativitou zacházet.



Do Protocoolny k nám zatím chodí pravidelně dvě třídy dětí na pracovní činnosti a
nepravidelně školní skupiny na projektové dny.
Na různé workshopy a akreditované kurzy k nám míří pedagogové – vybrat si mohou z
otevřených kurzů DVPP nebo pro ně chystáme vzdělávací akce na míru. Obsahem školení je
většinou kreativita, podnikavost a digitální technologie. 
Do budoucna chceme z naší dílny udělat celodenně otevřený prostor, kam mohou děti
kdykoli přijít. A každému se dostane inspirace, materiální a respektující podpora při realizaci
vlastních nápadů. 
Dalším naším přáním je začít více pracovat s rodiči a pořádat akce pro celé rodiny. 

Kromě vzdělávacích akcí ve vlastních prostorách, Prototýpci nadále pořádají akce společně
se Střediskem volného času Lužánky, s organizací Aisis (program Věda má budoucnost) a
působí při několika základních školách. Podílí se na krajské strategii podnikavosti a lektoři
jsou metodicky zapojeni do projektu IKAP v JMK II.
Celkově jsme v loňském roce i přes pandemii realizovali 52 projektových dnů na základních
školách a 26 webinářů na podnikavá a digitální témata.
Kromě několika jihomoravských škol, jsme projektové dny realizovali především na
Hlučínsku, kde jsme během třech měsíců navštívili všechny místní základní školy.
A udělali nám radost také dětský koutek (spíš kout) v Kumstu, který byl v naší režii vítaným
zpestřením Kumstího Opening weeku a kutnohorský EduFest.
Všechny zmíněné akce měly velký dosah na naši cílovou skupinu, děti i rodiče, kterým se
naše aktivity líbily a nadšeně se vrhaly do tvorby komiksů, přešívání plyšáků nebo Ozobotích
závodů.

V roce 2021 jsme nastartovali evaluační procesy. Zapojili jsme se do programu Excellence a
získali jsme finanční i konzultační podporu pro nastavení interní i externí evaluace. 3 členky
týmu prošli uceleným vzděláváním zaměřeným přímo na evaluaci k tématu podnikavosti.
Pomocí tištěných i elektronických dotazníků lektor po každé akci zapracovává a reaguje na
zpětnou vazbu účastníků a interně hodnotí komunikaci se zadavatelem, aktivitu účastníků,
specifické podněty. Evaluace je dostupná všem členům týmu v interním prostředí Podio. Je
velmi cenné, že si takto předáváme zkušenosti, kontakty, ale i vzájemnou podporu.
Kromě důležitých informací, které nám umožňují se soustavně zlepšovat, nám evaluační
procesy jasně ukázaly, že jsme v roce 2021 svým působením zasáhli 1334 dětí (z 1. stupně
ZŠ), 527 dětí (z 2. stupně ZŠ), 510 učitelů, 300 účastníků seminářů určených veřejnosti a 201
účastníků akcí pod volnočasovými středisky.

Poradili jsme si v loňském roce i s pandemií Covidu a velkou většinu vzdělávacích akcí pro
pedagogy jsme uskutečnili distanční formou. To nám umožnilo se společně s pedagogy
věnovat jak rozvoji podnikavosti a kreativity, tak digitálním nástrojům jako je Canva, Mural
nebo Mentimeter.
V neposlední řadě jsme se, i přes nepříznivou epidemiologickou situaci, v loňském roce
zúčastnili několika veřejných akcí.
Tou nejnavštěvovanější byl veletrh MakerFaire v Brně, kde jsme měli možnost se svými
aktivitami oslovit a nadchnout velké množství rodičů i dětí.
Tradičně pohodovým pak byl říjnový Bastlfest, který každoročně probíhá v brněnské Vidě.



Na realizaci vzdělávacích akcí, stejně jako na zajištění dynamického rozvoje organizace, se
podílí celý tým Prototýpků. 
Jeho členy jsou:
Veronika Šancová
Veronika je zakladatelkou Prototýpků. Působí jako lektorka podnikavosti a digitálních
kompetencí a vede dětské startupy, které vyvíjí konkrétní produkty. V rámci projektu IKAP v
JMK II jako metodička vyvíjí materiály a vzdělávací formáty k zavádění podnikavosti na SŠ a
ZŠ. Je aktivní v rodičovských sdruženích, protože věří, že kreativita a podnikavost se nejlépe
rozvíjí v rodině. Přes 20 let podniká, je spolumajitelkou IT firmy a dlouhé roky působí i v
dalších vzdělávacích projektech.

Barbora Jeřábková
Barča se věnuje různým oblastem, ve kterých se dá uplatnit kreativita - od umění po digitální
technologie. Vždy pracovala s dětmi - jako lektorka kroužků, učitelka na ZŠ a další. Protože
vidí, že dítě i dospělý se může naučit novou dovednost i jen s pomocí internetu, rozhodla se
zaměřit na tvorbu různorodého online obsahu. Specializuje se na platformu OrgPad, kde
popisuje metody práce s myšlenkami. Baví ji se učit nové věci, překonávat v tomto ohledu
vlastní limity a samu sebe pozorovat, jak v takovém procesu funguje.

Zuzana Večeřová
Zuzka stojí za programem Prototýpci rostou ve škole a vytváří většinu grafických materiálů.
Své zkušenosti s Canvou předává pedagogům i dětem a provází je tak prostředím, ve
kterém lze snadno a jednoduše digitálně tvořit. Ve volném čase se realizuje ve výtvarné a
řemeslné dílně.

Tomáš Hájek
Tomáš je v prvé řadě muž:-) a ani nechceme domyslet, co by se stalo, kdyby nevyvažoval
náš jinak ryze ženský tým. Tom je z podstaty prototýpek – přes dvacet let se živí
fotografováním a novinařinou, cestuje, vrtá se v hodinkách, natáčí videa, lítá s dronem, umí
všechno opravit, smontovat, vyřešit, energicky lektoruje děti i učitele a ještě je s ním sranda.
Kromě nás holek se Tom kamarádí ještě s roboty, kteří ho na rozdíl od nás poslouchají na
slovo.

Pavla Šarmanová
Pavla tvoří už od dětství a ještě ji to nepřestalo bavit:) Právě naopak – od volného umění se
dostala k reklamě a nakonec k dětem. Ve středisku volného času Lužánky se s dětmi nořila
do hlubin kreativity a polytechniky. No a právě to přináší i do Prototýpků v podobě kroužků,
workshopů a příměstských táborů. Mimochodem, tušíte, co je to artefiletika? My jsme neměli
ani páru, dokud k nám Pavla nepřišla.  Artifiletika je pedagogický směr, který se zaměřuje
na prožitek při výtvarném projevu a Pavla ho právě studuje. Tak a teď jsme o něco chytřejší
všichni



Mezi nejvýznamnější projekty Prototýpků roku 2021 patřil v
prvních měsících roku vývoj výukových materiálů na téma
rozvoje podnikavosti a kreativity u mladších školních dětí.
Pro školní rok 2021/22 jsme díky tomu měli možnost spustit
pilotní ročník komplexního programu Prototýpci rostou ve
škole, který je určený základním školám a zahrnuje
metodiky, návody a konkrétní aktivity do hodin. Většina
aktivit zahrnuje prvky digitálních technologií. 
Součástí programu byl i  cyklus webinářů a fyzické
portfolio pro žáky.
Program se věnuje deseti stěžejním tématům rozvoje
podnikavosti a ke každému z témat je v Google učebně
připraveno množství materiálů, jako jsou metodiky,
pracovní listy, drobné výzvy, kvízy nebo náměty pro
fyzické tvoření s dětmi. Pedagog, který chce s dětmi toto
téma rozvíjet, má tak k dispozici dostatek podkladů na
celý školní rok a programem není nijak zatížen.
Do programu se v prvním roce zapojilo 23 základních škol.
 
Velkou práci nám dala fyzická portfolia Průvodce
prototýpka, kterého používá již 1126 dětí. Dětem tak
můžeme nabídnout osobní kreativní prostor, který je
provede světem kreativity a podnikavosti, dodá jim
spoustu inspirace, zábavy, pocvičí jejich tvořivost,
všímavost ke světu a pomůže jim rozpracovat vlastní
nápady.


