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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.
Rozvíjíme u dětí designové myšlení, kreativitu a kreativní digitální
kompetence. 

Nabízíme soubor konkrétních, okamžitě využitelných nástrojů, postupů, pracovních
listů, inspirací a zkušeností. Během workshopů volíme metody založené na aktivitě
účastníků a reflexi prožitku při kreativních činnostech.
Naše programy zahrnují prvky technického, digitálního vzdělávání, polytechniky a
osobnostně sociální výchovy.

Nejvíce se nám na školách osvědčila kombinace vzdělávacího formátu  pro
pedagogy a tandemová výuka v rámci projektového dne pro děti. 
Pro koncepční zavádění podnikavosti do školy je vhodné realizovat i osvětové akce
a vytvořit podmínky pro aktivní zapojení rodičů.  
Pro všechny cílové skupiny rádi připravíme program na míru nebo si můžete vybrat  z
našich ustálených formátů. V případě zájmu o proškolení většího počtu pedagogů
nebo o kombinaci programů stanovujeme cenu individuálně. 

https://prototypci.cz/


projektové dny pro žáky základních škol  

vzdělávání pro pedagogy a rodiče

podnikavost a kreativita

digitální kompetence

nabídku celoročního programu pro celou

školu

Naše nabídka je rozdělena na:

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

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

https://prototypci.cz/projektove-dny/
https://www.kumstbrno.cz/


Základním školám nabízíme projektové dny v rozsahu 4 vyučovací hodiny
v naší Protocoolně v KUMSTu na Údolní 19 v Brně nebo v místě školy.

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.

Kapacita naší Protocoolny je maximálně 24 žáků.  

Cena za jeden projektový den (4 vyučovací hodiny) činí 5 000 Kč –
zahrnuje lektorné, pojištění i materiál pro tvoření, pomůcky a pracovní
listy. Při realizaci v místě školy účtujeme cenu programu + cestovné.

Projektové dny je možné objednat  přes přehledný rezervační systém zde.

PROJEKTOVÉ DNY

Při realizaci všech
projektových dnů pro
mladší žáky lze aktivně
využít i Průvodce
prototýpka.

https://prototypci.cz/projektove-dny/


PROJEKTOVÉ DNY 

Program je zaměřený na základy programování a algoritmizace s využitím sady
Ozobot EVO. Ozobot EVO je programovatelný mini robot, díky kterému se děti učí
základy programování. K programování Ozobotů není třeba počítač - ovládají se
pomocí čar a speciálních kódů nakreslených na papíře.
Základem programu je pochopení principů algoritmizace a ovládnutí základních
kódů. Jednotlivé aktivity zahrnují jak individuální, tak skupinovou formu a stojí na
řešení úkolů, které se vztahují k situacím, kterým děti rozumí a souvisí s realitou.
Využíváme pracovní listy, prostorové úkoly s využitím lepící pásky a také výklad
prostřednictvím interaktivních nástrojů. Součástí programu je i vytváření zábavných
skinnů.

Robotýpci
1.- 5. ročník
lektor Tomáš Hájek

Program je zaměřený na využití školních výukových sad LEGO Education SPIKE - 
 Essential. Sady obsahují různá čidla, motory, světelné prvky a programovatelný
hub, s jejichž pomocí mohou děti postavené modely programovat. 

LEGO sady se dají perfektně využít pro výuku metodou STEAM. Děti se vzdělávají
hrou, cvičí si nejen znalosti, které jsou třeba k vyřešení problému, ale také se učí
jednoduchému i pokročilejšímu programování nebo práci s chybou. Aktivity jsou
založeny na týmové spolupráci - děti společně hledají různá kreativní řešení,
diskutují a vzájemně si pomáhají.   

Menší Legotýpci
1.- 5. ročník
lektor Tomáš Hájek

Program je zaměřený na využití školních výukových sad LEGO Education SPIKE -
Prime. Sady obsahují různá čidla, motory, světelné prvky a programovatelný hub, s
jejichž pomocí mohou děti postavené modely programovat. 

LEGO sady se dají perfektně využít pro výuku metodou STEAM. Děti se vzdělávají
hrou, cvičí si nejen znalosti, které jsou třeba k vyřešení problému, ale také se učí
jednoduchému i pokročilejšímu programování nebo práci s chybou. Aktivity jsou
založeny na týmové spolupráci - děti společně hledají různá kreativní řešení,
diskutují a vzájemně si pomáhají.   

Větší Legotýpci
6.-9.ročník
lektor Tomáš Hájek



Program je zaměřený na kreativní práci s fotkou. Žáci se seznámí s pokročilými
možnostmi nastavení a úpravy mobilních foto a grafických aplikací (Layout, PS
Express a Canva). Seznámí se se základy kompozice a parametry dobré a zajímavé
fotky. Vše si prakticky vyzkouší a zjistí, na čem závisí dobrá fotka a odhalí nejčastější
chyby při focení. Dozví se, co s fotkami dělají běžně používané aplikace jako je
WhatsApp nebo Messenger.

Součástí programu je blok věnovaný soukromí na webu, zneužívání videí a fotek,
fake news a ideálu krásy. Žáci budou při aktivitách používat vlastní mobilní telefony.

Od fotky z mobilu k fake news
7.-9. ročník
lektor Tomáš Hájek

Program je 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. Součástí bloku je i výroba vlastní obálky
na nápady. Dětem nabízíme pracovní listy, které jim pomohou nápad popsat.
Dětem pouštíme inspirační videa na téma inovací, vyvoláváme diskuzi a hledáme
odpovědi na otázky spojené s vynálezy. Cílem programu je, aby si děti uvědomily,
že za inovacemi stojí konkrétní lidé a týmy - střídáme tedy individuální i týmové
aktivity.
Součástí programu jsou tzv. mozkohrátky - krátké rychlé aktivity, které rozvíjí
divergentní myšlení a kreativitu.

Opatruj své nápady
3.- 7. ročník
lektor Zuzana Večeřová

Program je zaměřený na designové myšlení a schopnost rozlišovat mezi vlastními a
cizími potřebami. Cílem je uvědomit si vztah mezi problémem a řešením.
Individuální i skupinové aktivity vychází z klasické techniky Design Thinking tzv.
Wallet Challenge, kterou jsme uzpůsobili pro děti ve dvou variantách - pro děti na
prvním stupni nabízíme tzv. Batůžkovou výzvu a pro děti na 2. stupni Peněženkovou
výzvu. 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.

Staň se designérem
2.- 9. ročník
lektor Zuzana Večeřová



Program seznamuje žáky s online nakupováním. Žáci zjišťují, jaké kroky vedou k
založení eshopu nebo vystavení konkrétního produktu. Součástí vystavení produktu
je i tvorba ceny. S využitím dat reálného eshopu se učí orientovat v prostředí Google
Analytics. Žáci se seznámí s prostředími Shopify a Shoptet. 

Jak se dělá eshop
5.- 9. ročník
lektor Veronika Šancová

Kverulant na procházce
3.-7. ročník
lektor Zuzana Večeřová

Cílem aktivity je naučit se přistupovat ke svému okolí aktivně - všímat si zlepšení, vidět
problémy a hledat a zároveň mít odvahu realizovat řešení. Zaměřuje se jak na dětem důvěrně
známé prostředí třídy, tak na blízký veřejný prostor. 
Pro další rozvíjení kreativity a designového přístupu je zásadní uvědomění si rozdílných
přístupů a potřeb ve skupině, nutnost ověřování si vlastních hypotéz a ochota měnit svoje
vlastní předpoklady a očekávání. Důraz je proto kladen na vnímání specifických potřeb
fyzicky znevýhodněných skupin osob jako jsou senioři, invalidé a další. 
Aktivita je doplněna o smysluplné využití digitálních technologií a zážitkově přináší kultivaci
týmové spolupráce, aktivního naslouchání a vnímání potřeb dalších lidí.Aktivita
je nejjednodušším možným vstupem do designového myšlení.

Program je zaměřený na zvýšení všímavosti k inspiraci kolem nás. Děti si
prostřednictvím individuálních i skupinových aktivit ujasní, kde hledat inspiraci a jaké
jsou vlastnosti, hodnoty a postoje inspirativních osobností. Uvědomí si, že za
většinou našich životních voleb stojí konkrétní inspirativní lidé, místa a podněty.
Program stojí na příbězích konkrétních kreativních osobností, které sdílíme
prostřednictvím interaktivních nástrojů, videí a popřípadě i přímým kontaktem
(besedou) s kreativcem nebo podnikatelem.
Program zahrnuje i blok, ve kterém se děti posunou do role budoucích inspirativních
osobností, což přispívá k ujasnění si jejich osobních hodnot, postojů a témat
celoživotního učení.

Síla inspirace
5.- 9. ročník
lektor Veronika Šancová



Během programu si odpovíme na otázky: Co je to reklama a proč vzniká? Jak nás
ovlivňuje a mění naše chování? Na čem stojí důvěra ve značku? Jaká jsou rizika a
zároveň přínos digitálního světa? 
Budeme nejen nakupovat, ale staneme se také reklamním studiem. Prakticky si
vyzkoušíme postup, jak reklamu pomocí digitálních technologií - videa vyrobit.
Budeme ve skupinách kreativně pracovat s textem, rekvizitami a hlavně nápadem.
Vysvětlíme si pojmy jako cílová skupina, příběh, konkurenceschopnost aj.

Odhal klamy reklamy 
3.- 9. ročník
lektor Pavla Šarmanová

Program seznamuje žáky se základy architektonického myšlení. Na úvod zábavnou
formou poznáme prostředí kreativního hubu Kumst. Pomocí hry v dětech podpoříme
všímavost vůči prostředí, ve kterém se nachází. Budeme se inspirovat domy
světových architektů, projektovat a zamýšlet se: v jaké lokalitě bude dům stát, k
čemu má sloužit a jak v něm fungovat. Následuje diskuze ve dvojicích s cílem rozvíjet
designové myšlení - žáci si navzájem kreslí svůj dům snů a odhalují vzájemné
potřeby.
Součástí programu je týmová konstrukční práce s různorodým materiálem. Podmínky
výzvy pro jednotlivé skupiny se v průběhu procesu mění, což odráží i situace v
životě. V následné reflexi zjistíme, kdo se umí poprat se stresem, kdo je flexibilní,
komu sedí týmová práce a které role v týmu nám vyhovují.

Staň se architektem
3.- 9. ročník
lektor Pavla Šarmanová

Program je zaměřený na schopnost uvědomit si své silné i slabé stránky a kreativně
zpracovat své sny či vize. Děti během programu pojmenovávají činnosti, které je
baví a hledají 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 se tak
seznámí s vizuálními technikami, které přispívají k lepšímu pochopení sebe sama.
Zjistí, že každý z nás má jiné kvality a díky tomu se můžeme ve třídě vzájemně
doplňovat a být jako skupina silnější, což vede ke stmelení kolektivu a zlepšení
atmosféry ve třídě.     
Součástí programu je i práce s vizí, kdy si formou koláží vytvoří tzv. visionboard,
který si odnesou.

Přemýšlej o sobě
3.- 9. ročník
lektor Pavla Šarmanová



Projektové dny objednávejte v našem
rezervačním systému

www.prototypci.cz/projektove-dny/
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NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO PEDAGOGY



ukázky snadno použitelných technik, které u dětí rozvíjí kreativitu 
pracovní listy včetně metodiky zjednodušeného Lean Canvas 
seznam doporučeného materiálu a vybavení
provázání kreativity a podnikavosti s digitálními technologiemi
využití v projektovém vyučování

obsah vzdělávací aktivity:

workshop (4 hodiny á 45 min) v Protocoolně, v místě školy nebo distančně
cílová skupina: pedagogové 1. i 2. stupně ZŠ, SVČ, vychovatelé (5 - 20 účastníků)
cena:  8 000 Kč za skupinu

Podpora kreativity a designového myšlení u dětí

koncepce rozvoje podnikavosti a kreativity na úrovni školy či třídy
příprava reálných projektů - projektové vyučování a dlouhodobé projekty 
propojování fyzického a digitálního tvoření 
doporučené aplikace a aktivity pro smysluplné využívání digitálních technologií
práce a komunikace s rodiči
vytváření funkčních týmů, aktivitizace výuky a práce se zpětnou vazbou
individuální požadavky

možná témata konzultace:

Konzultace zavádění podnikavosti a rozvoje kreativity

konzultace (3 hodiny á 60 min) v Protocoolně, v místě školy nebo distančně
cílová skupina: pedagogové 1. i 2. stupně ZŠ, SVČ, vychovatelé (1 - 3
účastníci)
cena: 7 200 Kč za skupinu

základní principy pro podporu kreativity a designového myšlení
sadu okamžitě využitelných metod s variantami
konkrétní kreativní a aktivizační digitální nástroje

Cílem komplexního školení je rozvoj volné kreativity dětí a její provázání s realitou, která je
obklopuje. Základem kurzu  je pochopení důležitosti rozvoje kreativity a podnikavosti.  
Účastníci si osvojí:

workshop (8 hodin á 45 min) v Protocoolně, v místě školy nebo distančně
cílová skupina: pedagogové ZŠ a SVČ (8 - 20 účastníků)
číslo akreditace:  MSMT- 32024/2020-4-815

Podrobný popis ZDE

PODNIKAVOST A KREATIVITA

Prototýpci - základní metody a principy rozvoje kreativity

AKREDITACE

https://docs.google.com/document/d/1RDP2FNb1xx9DB7RmjAannIPcO8495NLOg810k_bRjEs/edit?usp=sharing


workshop (16 hodin á 45 min) v Protocoolně, v místě školy nebo distančně
cílová skupina: pedagogové ZŠ a SVČ (8 - 20 účastníků)
číslo akreditace:  MSMT- 32024/2020-4-815

jednoduché techniky, jak z dětí dostat nápady
cílená podpora divergentního myšlení
práce s inspirací
proč se hodí dát prostor prokrastinaci
jak nápady třídit a dál je rozvíjet

obsah vzdělávací aktivity:

Práce s nápady - jak rozvíjet divergentní myšlení

workshop (2 hodiny á 45 min) v Protocoolně, v místě školy nebo distančně
cílová skupina: pedagogové (5 - 20 účastníků)
cena: 4 400 Kč za skupinu

společný kreslící experiment
význam kresby pro dítě (a pro člověka obecně)
zásady přístupu k dětskému výtvarnému projevu
interpretace dětské kresby - jak na to? 
jak nastavit své vnímání, jak naslouchat a jak vést dialog
ukázky a příklady z praxe, aneb opravdu to funguje

obsah vzdělávací aktivity:

Tajné zprávy v dětských kresbách

workshop (2 hodiny á 45 min) distančně
cílová skupina: pedagogové (5 - 20 účastníků)
cena: 4 400 Kč za skupinu

Prototýpci - koncepční podpora kreativity

AKREDITACE

Cílem školení je zvýšit u pedagogů motivaci a kompetence k zavádění prvků designového
myšlení a volné tvorby do výuky. 
Účastníci budou vybaveni konkrétními okamžitě využitelnými metodami a budou je umět
implementovat s využitím metodik s variantami dle jejich vlastních vzdělávacích cílů.
Dále budou schopni vytvořit koncepci zavádění podnikavosti a následně působit ve škole
jako koordinátor podnikavosti.

 Podrobný popis ZDE

https://docs.google.com/document/d/1COfZeAS6b1oPMesZPLDYKqQKrUpUZdHDPzW0xZIZz4Y/edit?usp=sharing


cíle výtvarné výchovy dříve a nyní
kresba jako odraz naší osobnosti a jako způsob 

proč omalovánky nemají nic společného s kreativitou
je to jednoduché - buďte líní
nebezpečná svoboda, aneb jak pomoci dětem bez nápadů
kde brát vědomosti a inspiraci

obsah vzdělávací aktivity:

       komunikace

Na výtvarce záleží (možná více, než kdy dřív)

workshop (2 hodiny á 45 min) distančně
cílová skupina: pedagogové (5 - 20 účastníků)
cena: 4 400 Kč za skupinu

proč je kreativita důležitá
základní principy a osvědčené postupy rozvoje kreativity u dětí 
doporučené vybavení a digitální nástroje
specifika podpory dětí různého věku
diskuze

témata:

Jak a proč rozvíjet kreativitu u svého dítěte

beseda + workshop (2,5 hodiny á 60 min) v místě školy nebo distančně
cílová skupina: rodiče dětí ZŠ (15 - 90 účastníků)
cena: 6 000 Kč za skupinu



koncepce digitálního vzdělávání na úrovni školy či třídy
propojování fyzického a digitálního tvoření – příprava projektové výuky
doporučené aplikace a aktivity pro smysluplné využívání digitálních technologií
práce a komunikace s rodiči
optimální využití sady GSuite, možnosti grafického programu Canva, Ozobot EVO
aktivitizace výuky a využití nástrojů na získávání zpětné vazby – Mentimeter, Plickers
individuální požadavky

možná témata konzultace:

konzultace (3 hodiny á 60 min) v Protocoolně, v místě školy nebo distančně
cílová skupina: pedagogové 1. stupně ZŠ (1 - 3 účastníci)
cena:  7 200 Kč za skupinu

Konzultace zavádění technologií do výuky 

AKREDITACE

Podrobný popis ZDE

DIGITÁLNÍ KOMPETENCE

propojení fyzického a digitálního tvoření
specifika práce s dětmi v mladším školním věku
využití sady GSuite a grafického programu Canva
aktivitizace výuky a využití nástrojů na získávání zpětné vazby – Mentimeter,
Plickers
tipy na konkrétní aplikace a aktivity pro smysluplné využívání digitálních
technologií

obsah vzdělávací aktivity:

workshop (4 hodiny á 45 min) v Protocoolně, v místě školy nebo distančně
cílová skupina: pedagogové ZŠ a SVČ (5 - 20 účastníků)
cena:  8 000 Kč za skupinu

Smysluplné zavádění technologií do výuky 

principy smysluplného využívání digitálních technologií 
konkrétními digitální nástroje - Canva, Mentimeter, Loom, Jamboard, Mural
využití digitálních technologií v obsahových předmětech a k přípravě projektového
vyučování
koncepce podpory kreativních digitálních kompetencí dětí
praktické ukázky

  obsah vzdělávací akce:

workshop (8 hodin á 45 min) v Protocoolně, v místě školy nebo distančně
cílová skupina: pedagogové ZŠ a SVČ (8 - 15 účastníků)
číslo akreditace:  MSMT- 32024/2020-4-815

PROTOTÝPCI - kreativní digitální nástroje do výuky

https://docs.google.com/document/d/1S07w2SSZvcXFqiA3XqBvihyCUkfF4Ch74piidzLRWHY/edit?usp=sharing


metoda myšlenkových map a svobodného strukturování
praktické seznámení se s aplikací OrgPad
jak vytvářet v OrgPadu multimediální materiály ve výuce s dětmi
sebepoznání a poznání druhých - cesta k individualizaci
ukázky dalších využití OrgPadu ve škole

obsah vzdělávací aktivity:

Za hranicemi myšlenkových map

workshop (2 hodiny á 45 min) distančně
cílová skupina: pedagogové (5 - 20 účastníků)
cena: 4 400 Kč za skupinu

Interaktivní tabule Jamboard a Mural 

354 účastníků
v roce 2020

základní  zvládnutí všech operací v Jamboardu 
praktické zvládnutí interaktivní tabule Mural
možnosti programu Mural for Education
praktické ukázky, tipy a doporučení
příprava pozadí, grafických prvků a typové úlohy

obsah vzdělávací aktivity:

workshop (2 hodiny á 45 min) distančně
cílová skupina: pedagogové (10 - 15 účastníků)
cena:  4 400 Kč za skupinu

tvorba videotutorialů s pomocí aplikace Loom
možnosti následné úpravy pro publikování na Youtube, Google Classroom
využití interaktivních prezentací a kvízů v aplikaci Mentimeter
náhradní řešení pomocí karet Plickers
pedagogické využití nástrojů v systému obrácené třídy

obsah vzdělávací aktivity:

workshop (2 hodiny á 45 min) distančně
cílová skupina: pedagogové (10 - 20 účastníků)
cena:  4 400 Kč za skupinu

Loom a Mentimeter na maximum 



workshop (8 hodin á 45 min) v Protocoolně nebo v místě školy 
cílová skupina: pedagogové ZŠ a SVČ (6 - 10 účastníků)
číslo akreditace: MSMT- 40280/2020-5-1036

význam fotografií v propagaci a prezentaci školy
Příklady akcí, které mohou nastat ve škole či jiném
školském zařízení - ukázky s komentářem
Praktické ukázky a cvičení
Práce s nafocenými snímky

obsah vzdělávací aktivity:

Fotografie a její efektivní využití pro prezentaci školy nebo školského zařízení

AKREDITACE

jak udělat co nejlepší fotku mobilním telefonem
jak fotky ukládat a sdílet v Google fotky a alba 
jak fotky nahrát do Canvy
jak v Canvě fotky použít pro grafiku na FB a Instagram
jak srovnat perspektivu fotografie v PS Express

obsah vzdělávací aktivity:

Použití mobilní Canvy pro sociální sítě

Workshop 2x 45 minut v Protocoolně, v místě školy nebo distančně
Cílová skupina: pedagogové ZŠ a SVČ (6 - 12 účastníků)
Cena: 4400 Kč za skupinu

základní orientace v programu
vytvoření návrhu, práce s obrázky
úprava videí, prezentace a tutoriály
pedagogická inspirace a specifika programu Canva for Education
vytváření týmů a tříd
využití mobilní aplikace

obsah vzdělávací aktivity:

Canva pro vzdělávání 

workshop (2 hodiny á 45 min) distančně
cílová skupina: děti 8+, rodiče, pedagogové (10 - 15 účastníků)
cena:  4 400 Kč za skupinu



praktické seznámení s aplikací
co je to svobodné strukturování 
jak skutečně přemýšlíme a jak se učíme
proč a jak v OrgPadu zpracovávat témata
jak vypadají prezentace v OrgPadu
OrgPad jako smysluplná sociální síť a komunita kolem OrgPadu

obsah vzdělávací aktivity:

OrgPad - pomocník tvého studujícího mozku

workshop (2 hodiny á 45 min) distančně
cílová skupina: děti, rodiče (5 - 20 účastníků)
cena:  4 400 Kč za skupinu

kdy hry škodí a kdy prospívají
hry rozvíjející schopnost řešení problému
hry rozvíjející vizuální cítění a pattern matching
hry rozvíjející logické myšlení
tipy na kreativní aplikace

obsah vzdělávací aktivity:

workshop (2 hodiny á 45 min) distančně
cílová skupina: děti 8+, rodiče, pedagogové (5 - 20 účastníků)
cena: 4 400 Kč za skupinu

Mobilní hry, které rozhýbou mozkové závity

co je ozobot a jak funguje
co jsou ozokódy a jak je používat
řekneme si praktické tipy, na co si dávat pozor, co může
děti odradit
naše zkušenosti s Ozoboty, jak je používáme
možnosti využití v různých předmětech

obsah vzdělávací aktivity:

Ozoboti pro pedagogy - jak je využívat ve výuce

Workshop 2x 45 minut v Protocoolně, v místě školy nebo distančně
Cílová skupina: pedagogové ZŠ a SVČ (max. 12 účastníků)
Cena: 4400 Kč za skupinu



jak využívat technologie smysluplně a tvořivě i doma 
jak dětem ukazovat svoji práci
jakou podporu děti potřebují
co zvládnou v kterém věku
jak s nimi o technologiích mluvit
doporučení na konkrétní tvořivé aplikace s ukázkami 

témata:

webinář (2 hodiny á 60 min) distančně
cílová skupina: rodiče dětí 1. stupně ZŠ, popřípadě 2. stupně (15 - 50 účastníků)
cena:  5 200 Kč za skupinu

Vaše dítě jako tvůrce v digitálním světě

role mobilního telefonu v našem životě
co všechno s námi udělá foťák v mobilu a co všechno my můžeme udělat s ním
co s námi udělá Koala Sampler v mobilu a co všechno můžeme udělat my s ním (doporučuji
zakoupit aplikaci)
možnosti umělecké spolupráce v dnešní dobĚ

témata:

webinář (2 hodiny á 45 min) distančně
cílová skupina: pedagogové (5  - 20 účastníků)
cena:  4400 Kč za skupinu

Vidět a slyšet jinak díky mobilu



pozorování zvukového světa kolem nás
digitální nástroje jako papír pro malbu zvukem
základní principy elektronické hudby
zkoumání fyzikálních vlastností zvuků pomocí pokusů a aplikací
samplování a tvorba vlastní hudby v Koala Sampleru (doporučuji zakoupit)

témata:

workshop (2 hodiny á 45 min) distančně
cílová skupina: pedagogové (5 - 20 účastníků)
cena: 4 400 Kč/za skupinu

Zvuk jako materiál k tvoření a experimentu



schopnost odhalit svoje silné stránky a posouvat své limity
najít motivaci k učení a propojovat znalosti ze školy s realitou
prohlubovat růstové myšlení (growth mindset) 
schopnost dívat se kolem sebe a snažit se pochopit, jak věci fungují
vnímat příležitosti, výzvy a problémy kolem sebe
chtít a umět měnit věci, které jim nevyhovují
přicházet na neotřelá a kreativní řešení
mít potěšení z tvoření
zvládnout frustraci a překonávat překážky
umět komunikovat a spolupracovat 
získávat, vybírat si a ověřovat informace
umět klást správné otázky
vyrovnávat se se změnami
vytvářet rozmanité projekty na základě svého vlastního nápadu

Pomocí aktivit, které zvládne každý pedagog, podporujeme u dětí:

Komplexní vzdělávací program
rozvoje podnikavosti a kreativity pro
děti od 3. – 9. třídy (řadu aktivit lze
realizovat už s dětmi od 1. třídy).

Celý program nebo jednotlivé aktivity
lze využít i v družině nebo v řadě
kroužků. Vhodný je i pro střediska
volného času.

Pracovní listy mají charakter výzev,
které jsou pro děti lákavé a provedou
je tématem nenásilně, zábavně a bez
větší přípravy ze strany pedagoga.

Roční program na rozvoj podnikavosti a kreativity pro základní školy.
PROTOTÝPCI ROSTOU VE ŠKOLE

Podnikavost je schopnost vidět příležitosti
a umět je využívat. Podnikavý člověk je
aktivní v pracovním i v osobním životě, je
odhodlaný řešit problémy, stanovit si
vlastní cíle, umí nacházet řešení a neztrácí
odvahu.

K největšímu poklesu kreativity dochází 
v prvních letech po nástupu dětí do školy.
Přitom v tomto období je rozvoj kreativity
nejsnazší a nevyžaduje žádné pokročilé
dovednosti pedagoga.

5 let 10 let 15 let dospělí
280 000 respondentů

průměrný věk 31 let

98 %

30 %

12 %

2 %
PROTOTÝPCI ROSTOU VE ŠKOLE pedagogy
nezatíží. Naopak jim umožní s lehkostí
pokrýt téma podnikavosti, bez problémů
připravit až 10 dnů projektového vyučování
a zvládnout nové digitální dovednosti.

https://prototypci.cz/rostou-ve-skole/


komplexní rozvoj kreativity a podnikavosti, který zasáhne všechny děti (nikoliv jen
několik nejšikovnějších žáků)
kompletní přípravu pro pedagogy jak pro prezenční, tak distanční výuku
osvojení si smysluplných digitálních nástrojů do výuky
bezproblémovou realizaci projektové výuky 
množství drobných úkolů pro rozvoj kreativity u žáků (ale i u pedagogického sboru)
snadné a okamžitě využitelné aktivity pro rozvoj podnikavosti
atraktivní materiály a aktivity, které žáky baví

Co konkrétně program přináší?

inspiraci – oblast inovací a vynálezů
hry a drobné aktivity pro rozvoj kreativity
digitální nástroje pro aktivizaci a zatraktivnění výuky 
videotutoriály na podnikavá i digitální témata
přípravu pro realizaci až 10 dnů projektové výuky
teoretický základ pro pedagogy z oblasti podnikavosti
tipy na publikace pro další rozvoj pedagogů v tématu
doporučené pomůcky a materiál
tipy na zapojení rodičů
zábavné kvízy

Kromě podkladů pro rozvoj konkrétních kompetencí nabízíme i řadu doplňkových
materiálů:



Na výtvarce záleží
Tajné zprávy v dětských kresbách
Za hranicemi myšlenkových map 
Canva ve vzdělávání
Mentimeter
Interaktivní tabule Jamboard, Mural
Uvolni se a zažij flow
Jsem multipotenciál! 
Dítě jako tvůrce v digitálním světě
Jak se skamarádit s Ozobotem EVO

Kromě toho získají zapojení pedagogové slevu 50% na všechny webináře na podnikavá,
seberozvojová a digitální témata, které nabízíme přibližně dvakrát do měsíce. Zde jsou
témata deseti nejoblíbenějších v roce 2021/22: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

fyzický prostor, kde mohou děti uchovávat svoje pracovní listy, nápady a inspirace
zábavné kreativní úkoly a hry
sebereflexi žáků v oblasti kompetencí k podnikavosti
QR kód, pod kterým se skrývá atraktivní obsah pro žáky (kvízy, inovace, příběhy,
legrace)

Po zapojení do programu získáte možnost objednat svým žákům Průvodce prototýpka,
který je kompetencemi k podnikavosti provede atraktivní formou a stane se jejich osobním
portfoliem na rozvoj podnikavosti a kreativity. Žák může Průvodce prototýpka používat 
v rámci jednoho i více ročníků.

Program má charakter klubového členství 
za jednotný roční příspěvek 15 000 Kč, který

pokrývá období od září do konce srpna.
Cena za Průvodce prototýpka činí 150 Kč za kus.

Průvodce prototýpka

Jak Průvodce prototýpka vypadá? Jeden z našich kvízů

https://www.menti.com/9z5qw79yp3/0
https://www.youtube.com/watch?v=T3BSkXeUeFc&t=1s


TÝM

Veronika je zakladatelkou Prototýpků, kde působí jako lektorka kreativity, podnikavosti a
digitálních kompetencí. V juniorských startupech pracuje s dětmi na 1. stupni ZŠ a vyvíjí s
nimi konkrétní produkty. V rámci projektu IKAP v JMK II působila jako metodička studií pro
koordinátory podnikavosti na základních a středních školách. Je aktivní v rodičovských
sdruženích, protože věří, že kreativita a podnikavost se nejlépe rozvíjí v rodině. Přes 20 let
podniká, je majitelkou IT firmy a působí i v dalších vzdělávacích projektech.

Veronika Šancová

Barbora 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.

Barbora Jeřábková

Zuzka je lektorkou v oblastech grafika (Canva, Photoshop), volná tvorba (malba, kresba,
práce s betonem, rukodělné kreativní techniky), rozvoj divergentního myšlení,
podnikavosti, síla inspirace, robotika (Ozoboti). Má dlouholeté zkušenosti z keramických
dílen zakončené absolutoriem, výtvarné kurzy zaměřené na malbu a kresbu a kurz
arteterapie při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Zuzka je současně
koordinátorkou a metodičkou programu Prototýpci rostou ve škole. 

Zuzana Večeřová

Původní profesí novinář, fotograf, cestovatel, kutil a multipotenciál. Od roku 2018
spolupracuje s Prototýpky jako lektor žáků i pedagogů. Aktivně se podílí na šíření osvěty a
podpoře podnikavosti a kreativity u dětí. Na svých workshopech se specializuje na rozvoj
robotiky, logického, informatického i divergentního myšlení. Pracuje s nízkoprahovými
metodami, ale také s využitím moderních pomůcek, jako jsou Ozoboti nebo školní výukové
sady LEGO Education Spike (Prime, Essential) a LEGO BricQ se zaměřením na koncept
STEAM learning. Tomáš je certifikovaným lektorem Lego Certified Teacher Trainer.

Tomáš Hájek

Pavla je lektorkou polytechniky, podnikavosti a kreativity. Svou vlastní kreativitu uplatňuje
ve volném umění i reklamním průmyslu. Umění považuje za techniku vlastního poznání i
sebevyjádření. Studuje artefiletiku, která se zaměřuje na prožitek při výtvarném projevu.

Pavla Šarmanová

https://education.lego.com/en-us/academy-training/becoming-a-teacher-trainer
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