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SOUHRNNÉ INFORMACE  
O PROJEKTU 

Název operačního programu:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Název prioritní osy:  Počáteční vzdělávání 
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 
Název výzvy:  Jihomoravský kraj – Výzva č.1 pro GP 
   - oblast podpory 1.1 
 
Název projektu:  Řešení projektových úloh s  
   modelováním a simulací zařízení 
   a procesů ve výuce 
Zkrácený název projektu: Modernizace vzdělávání 
 
Datum zahájení projektu:  1.5.2012 
Předpokládaný datum ukončení: 30.6.2014   
 
Celkový rozpočet projektu: 4 080 297,21 Kč 



STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU 

• Projekt se týká oblasti matematiky a rozvoje logiky, oblasti 
vědních oborů fyzika a chemie a oblasti popularizace 
technické výchovy. 

• Podporuje technické a přírodovědné vzdělávání cestou 
praktických činností. 

• Využívá prvky projektové výuky. 

• Přihlíží k individualitě žáků, zvyšuje zájem a kompetence ve 
sledovaných oborech a zájem o další vzdělávání. 

• Prolíná výuku ve všech ročnících školní docházky. 



• Využívá sestav konstrukčních stavebnic včetně souprav 
pro měření se záznamem dat a robotiku. 

• Aktivity projektu umožní žákům ověřit si získané znalosti 
a dovednosti modelováním a simulací – řeší projektové 
úlohy od modelování prostředí a strojů přes počítačová 
měření se záznamem dat až po programování modelů k 
jejich inteligentnímu chování. 

• Při řešení úloh postupují žáci od hry až k vědecké 
činnosti. 

• Realizací projektu se v žácích vytváří vztah ke 
sledovaným oborům, což může ovlivnit jejich směr 
vzdělávání a usnadnit jim uplatnění na trhu práce. 



CÍLE PROJEKTU 

• Popularizace a zvýšení zájmu žáků o techniku a 
přírodovědné obory. 

• Zvýšení kvality a efektivity vzdělávání napříč všemi 
předměty. 

• Zavádění prvků projektové výuky, řešení projektových 
úloh v týmu. 

• Rozšíření učebních plánů o informace z oborů 
mechatronika a robotika. 

• Zvýšení zájmu o vzdělávání – práce s atraktivními, 
moderními materiály a technologiemi. 

• Implementace vytvořených metodik do ŠVP tak, aby 
prolínaly výuku v průběhu celé školní docházky. 
 



• Vytvořené vzdělávací materiály a metody práce budou 
dlouhodobě využívány i po ukončení realizace projektu. 

• Podpora tvořivosti a kreativity žáků prostřednictvím 
nových forem práce. 

• Prezentace získaných zkušeností na vybraných školách 
formou workshopů.  

• Cílovou skupinou jsou všichni žáci školy. Na pilotním 
zavedení projektu se bude podílet 7 metodiků ve 
spolupráci se všemi vyučujícími 1.stupně, učiteli 
přírodovědných předmětů z 2.stupně a vedoucími 
zájmových útvarů. 



KLÍČOVÉ AKTIVITY 

Název KA Cílová skupina/předměty 

KA1 - Rané vzdělávání žáci 1.tříd 

KA2 - Tématický přístup žáci 2.tříd 

KA3 - Robotika pro nejmenší žáci 3. a 4.tříd 

KA4 – Jednoduché stroje a 
hnané stroje 

žáci 4.tříd 

KA5 – Počítačová měření se 
záznamem dat 

žáci 2.stupně/F, CH 

KA6 – Robotika na 2.stupni  žáci 2.stupně/IF, TČ 

Mimoškolní činnost žáci 1.a 2.stupně/zájmové útvary 



KA1 – Rané vzdělávání: 
• modelování s edukačními stavebnicemi, 
• simulace reálných zařízení a procesů, 
• herní aktivity ve výuce. 

KA2 – Tématický přístup: 
• týmová práce na řešení projektu, 
• modelování reálného nebo fantazijního světa s využitím 

třídních sestav edukačních stavebnic Člověk a jeho svět. 
KA3 – Robotika pro nejmenší: 

• modelování a simulace reálných procesů v prostředí třídy, 
• dílčí projekty (2-4 žáci v týmu), 
• rozsáhlejší projekty (zapojení celé třídy), 
• využití mobilní učebny (notebooky, stavebnice robotiky). 



KA4 – Jednoduché stroje a hnané stroje: 
• modelování a simulace reálných zařízení a strojů v prostředí 

třídy (2-4 členné týmy), 
• testování a řešení rozšiřujících problémových úloh, 
• využití mobilní učebny (stavebnice s metodickými materiály). 

KA5 – Počítačová měření se záznamem dat: 
• frontální pokusy a laboratorní práce s využitím čidel pro 

měření fyzikálních veličin, 
• propojení s ICT a audiovizuální technikou 
• prolínání s KA6 – kompatibilita čidel s robotickým systémem. 

KA6 – Robotika na 2.stupni ZŠ: 
• rozšíření počítačové učebny o robotická pracoviště (stavebnice 

se softwarem a metodikami), 
• virtuální 3D modelování, 
• konstrukce modelů s programovatelným mikropočítačem, čidly 

a výkonnými prvky, programování modelů k inteligentnímu 
chování se záznamem a zpracováním dat. 
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SOUČASNÝ STAV 

 Proběhla výběrová řízení na dodávku: 

edukačních stavebnic včetně robotiky, 

vybavení pro měření a záznam dat, 

výpočetní techniky. 

 Realizační tým se pravidelně schází na pracovních 
poradách a připravuje se na plnění klíčových aktivit jakmile 
bude dodáno potřebné vybavení. 

 Žáci 8.ročníku se zúčastnili exkurze v Ústavu informatiky 
Mendelovy university v Brně. 



Čtyřicítka osmáků naší školy se poprvé prakticky seznámila se 
stavebnicemi, které budou v příštích dvou letech používat v rámci 
předmětů informatika, fyzika, chemie a také v kroužku informatiky, který 
bude pracovat při školním klubu naší školy. 

Pod vedením vysokoškolských pracovníků si žáci v laboratoři 
inteligentních systémů sestavovali modely, které programovali pomocí 
počítače. Modely pak uváděli do pohybu, aby plnily různé úkoly. 

Kromě toho jsme navštívili také síťovou laboratoř (navržení, provoz, 
zabezpečení sítě) a laboratoř virtuální reality, kde jsme byli seznámeni s 
tvorbou a využitím 3D vizualizace. 
  

EXKURZE V ÚSTAVU INFORMATIKY 
MENDELOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

23.října 2012 


















