
 

 

Chcete si s dětmi výuku užít a ne se trápit s technikou? 

Potřebujete používat interaktivní tabuli, robotické hračky, tablety,  
notebooky či interaktivní tabuli? 

Chcete zdarma využívat v MŠ či ZŠ nekonečné úložiště a služby  
Google či Microsoft? 

My Vás to naučíme na certifikovaných i normálních školeních a Vás to bude bavit. 

Poradíme Vám s výběrem vhodného zařízení, jsme nezávislí na výrobcích i značkách. 
 

Výběr webinářů a seminářů, které Vám postupně pomohou nejen s interaktivní, ale i robotickou výukou 
naleznete na našem webu. Zde jsou např.: 
 
• Používání robotických vláčků a ozobotů v MŠ – článek přímo z MŠ Úvaly  
• Roboti ve výuce MŠ i ZŠ – hravě a jednoduše s dětmi i bez programování pro různé značky robotů 
• Práce s interaktivní tabulí / panelem v MŠ a ZŠ – včetně výukových zdrojů, nezávisle na značce tabule 
• Testovací program ALF a Alfíček pro MŠ – snadno zaujmete děti a naučíte je na hotových přípravách 
• Google Classroom a Meet – nejen pro žáky, ale i zaměstnance školy 
• Microsoft Teams a Office 365 – jednoduše a přehledně i PowerPoint, Word a Excel 
• Volně dostupné aplikace pro spolupráci ve třídě a komunikaci s učitelem – školení na míru 
• Program MozaBook pro interaktivní výuku kdekoliv – s tabulí i doma 
 
Školám i školkám pomáháme také při výběru libovolné techniky, ať již ve výběrových řízeních nebo jen 
při poptávkách. Vybraná zařízení zprovozníme, nainstalujeme, aktualizujeme a vyzkoušíme. Teprve 
následně Vám je předáme a Vy je můžete s dětmi ihned začít používat.  
Máme zkušenosti skoro se všemi produkty či značkami na českém trhu. 

7 výhod školení pro školy 
1. Certifikace školení MŠMT – možnost čerpání dotací, grantů a soulad s DVPP. 
2. Učitelé se naučí pracovat s produktem, zapojí děti a budou ho používat. 
3. Velká přidaná hodnota k hardware – včetně přednostní poradny ZDARMA. 
4. Odborné a profesionální provedení je zárukou spokojenosti (viz reference). 
5. Velká flexibilita termínů, časů, počtu účastníků. 
6. Individuálního přizpůsobení výkladových témat dle požadavků školy. 

 
Lektor Ing. Michal Špitálník je sdíleným ICT metodikem MAS Střední Polabí pro cca 100 škol,  
IT Guru pro Prahu a Střední Čechy v rámci NPI a stejně tak je v ČR jediným držitelem certifikátu  
Silver MozaLearn ICT Expert od výrobce interaktivního software MozaBook a jediný MASTER lektor 
předního výrobce interaktivních produktů TRIUMPH BOARD a.s.   
 
Můj profesní profil najdete na LinkedIn: www.linkedin.com/in/michalspitalnik.  
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

https://www.msuvaly.cz/uz-se-znate-s-ozoboty/
http://www.interaktivniskoleni.cz/pro-skoly/roboti-ve-vyuce/
http://www.interaktivniskoleni.cz/pro-skoly/interaktivni-tabule-a-projektory/
http://www.interaktivniskoleni.cz/pro-skoly/testovani-zaku-procvicovani-a-hlasovani/interaktivni-testovani-s-programem-alf/
http://www.interaktivniskoleni.cz/pro-skoly/cloudove-sluzby/#google
http://www.interaktivniskoleni.cz/pro-skoly/cloudove-sluzby/#msoffice
http://www.interaktivniskoleni.cz/pro-skoly/skoleni-na-miru/
http://www.interaktivniskoleni.cz/vhodny-software-pro-interaktivni-vyuku/mozaik-education-mozabook/
http://www.linkedin.com/in/michalspitalnik

