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 POZVÁNKA K ÚČASTI NA AKTIVITĚ 

ČÍSLO KA + TYP + NÁZEV 
AKTIVITY: KA2 – Seminář – Mobilní digitální učebna ve výuce

ORGANIZÁTOR: KMK DG 03 IKAPOKII ve spolupráci se vzdělávacím centrem VŠLG Přerov

DATUM A ČAS KONÁNÍ OD-DO: 30. 5. 2022, 14:00 - 18:00 hod. DOBA KONÁNÍ - POČET HODIN: 4

MÍSTO KONÁNÍ: ONLINE

U ON-LINE FORMY ODKAZ 
K PŘIPOJENÍ:

hdps://teams.microsoe.com/l/meetup-join/
19%3ameegng_YjgxYjdmZjItYmYxMi00NTEwLTk4OTQtZjdhNzBjZDFkZmVk%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294bc1ede-7303-4418-a144-
dada34a0bcee%22%2c%22Oid%22%3a%22d276d1ad-ece7-4727-
bf19-121074218081%22%7d 
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

AKTIVITA JE URČENA: Dle zájmu – všichni učitelé, správci IT techniky, vedení školy, …

STRUČNÁ ANOTACE – cíl akgvity

Seminář by měl ukázat příklady dobré praxe – využix mobilní digitální učebny ve výuce neIT předmětů.  

Ve spoustě předmětů bychom chtěli využít (občas/pravidelně) počítače, ale na klasické PC učebně je 
obsazeno. Řešením může být mobilní učebna – ať už s notebooky, tablety nebo jinými mobilními 
zařízeními. Jaké jsou s xm zkušenosg, jak překonat obavy z technického řešení a zabezpečení? Na tyto 
otázky by měli odpovědět lektoři, kteří s xm mají zkušenosg. Představí nejobvyklejší technologická řešení 
Google (Chromebook), Microsoe (tablet/notebook) a Apple (IPad), ukážou příklady využix a také zmíní to 
„technické“ řešení – jak učebnu zavést do školní sítě, jak řešit půjčování do výuky, nabíjení – prostě ty 
nejobvyklejší obavy a překážky … Samozřejmě bude k dispozici diskuse – nebojme se zeptat!

PROGRAM Lektor

1 Mobilní učebna s pomocí Google Chromebooků, diskuse Mgr. Petr Šima

2 Mobilní učebna s pomocí Microsoe tabletů/notebooků, diskuse Mgr. Miroslav Dvořák

3 Mobilní učebna s pomocí Apple IPadů, diskuse
Mgr. Bohuslav Hora 
hdps://dejtemipevnybod.cz

4 Závěr, diskuse, dotazy

DALŠÍ INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

Na seminář se prosím registrujte předem pomocí formuláře zde:  
hdps://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScI8WtQcapoRgPVXVBBWrwVvHaD_c60ASYfxw22CRx2XTFxfw/viewform?usp=sf_link 
Účastníkům budou před seminářem zaslány na uvedený email bližší pokyny. 

Seminář se bude konat online. Registrace bude uzavřena 25. 5. 2022 a registrovaným budou následně 
zaslány aktuální informace. 
Seminář bude také nahráván a záznam bude následně (po úpravě) zveřejněn na webu www.ikap.cz  

Hodnocení po ukončení semináře prosím uveďte pomocí formuláře, který bude zveřejněn v průběhu akce.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI8WtQcapoRgPVXVBBWrwVvHaD_c60ASYfxw22CRx2XTFxfw/viewform?usp=sf_link
http://www.ikap.cz
https://dejtemipevnybod.cz/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YjgxYjdmZjItYmYxMi00NTEwLTk4OTQtZjdhNzBjZDFkZmVk@thread.v2/0?context=%257B%2522Tid%2522:%252294bc1ede-7303-4418-a144-dada34a0bcee%2522,%2522Oid%2522:%2522d276d1ad-ece7-4727-bf19-121074218081%2522%257D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YjgxYjdmZjItYmYxMi00NTEwLTk4OTQtZjdhNzBjZDFkZmVk@thread.v2/0?context=%257B%2522Tid%2522:%252294bc1ede-7303-4418-a144-dada34a0bcee%2522,%2522Oid%2522:%2522d276d1ad-ece7-4727-bf19-121074218081%2522%257D
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