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V Praze dne 16. dubna 2018 

Pozvánka na seminář ICT ve vzdělávání 
 
Vážená paní, vážený pane, 
dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat jménem naší školy pozvat na seminář 

ICT ve vzdělávání, 

který se uskuteční v rámci celostátního kola soutěže Mladý programátor 2018 v pátek 13. 
května 2018 od 10:30 h na ZŠ Pražačka v učebně 9. A. 
Program semináře: 

10:15 – 10:30 prezence 
10:30 – 10:40 zahájení (Mgr. Pavel Dobeš) 
10:40 – 11:30 ICT ve vzdělávání (PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.) 

 teoretické východiska příkladů rozvoje ICT kompetencí žáků, 

 současné trendy v ICT vzdělávání, 

 role ICT ve vzdělávání. 
11:35 – 12:15 Plánovaní výuky rozvíjející ICT gramotnost (PhDr. Ondřej 
Neumajer, Ph.D.) 

 nástroje, které usnadní začleňování ICT do výuky. 
12:15 – 13:00 Možnosti rozvoje ICT gramotnosti žáků v příkladech z praxe, jak 
učit programování (Mgr. Zuzana Kocíková) 

 ukázky existujících metodik, 

 jak začlenit programování do ŠVP. 
13:30 – 14:00 TIB – naše projekty a akce z oblasti ICT, které pro učitele a děti 
organizujeme (Mgr. Zuzana Kocíková) 

 Aktuální soutěž – ukázky zadání soutěže a programů 
Soutěž Mladý programátor se zaměřuje na talentované žáky v oblasti ICT, v celostátním kole 
se utkají žáci z celé ČR v počtu cca do 70 účastníků. Cílem celostátního finále je nejen 
umožnit dětem porovnat své schopnosti, ale i umožnit učitelům a žákům věnujícím se 
programování v Baltíkovi, aby se navzájem poznali, vyměnili si zkušenosti a našli 
perspektivní možnosti rozvoje a spolupráce. 
 
Akreditace do pátku 4. května 2018, na mail meszaros@zsprazacka.cz nebo prostřednictvím 
webového formuláře. 

 
Soutěž podpořila EU – Evropské strukturální fondy a Operační program výzkum, vývoj a vzdělání, MŠMT 
ČR, Magistrát hlavního města Prahy, MČ Praha 3, MAP rozvoje vzdělání a MČ Praha 3. 

 
Za pořadatelskou školu 
Mgr. Pavel Dobeš 
ředitel ZŠ Pražačka 


