
„Polytechnické vzdělávání a moderní 
formy výuky na základních školách“

Představení grafického 3D editoru a 3D tiskárny vhodných pro výuku na ZŠ
Představení výuky za využití 3D technologií v praxi
Projekty pro základní školy - Šablony II

PROGRAM:

Čas Téma
od 8:30 Prezence účastníků, občerstvení

9:30 – 9:40
Zahájení, obsah semináře
Marie Gregůrková, EDU poradenství

9:40 – 9:50
3D grafický editor pro výuku na základních školách
Karel Koch, učitel, ZŠ a MŠ Pražská, Znojmo

9:50 – 10:30
3D tiskárny – představení a možnosti využití pro výuku na 
základních školách
Petr Atanasčev, Solutions Consultant, Konica Minolta

10:30 – 10:50

Výuka na základní škole v praxi I - počítačová grafika, 
geometrie v rovině a v prostoru,  konstrukční činnosti, 
práce s technickými materiály
Karel Koch, učitel, ZŠ a MŠ Pražská, Znojmo

10:50 – 11:10 Coffee break

11:10 – 11:40
Výuka na základní škole v praxi II - tělesa v prostoru, 
pohyb těles, síly, svět práce, volba povolání
Karel Koch, učitel, ZŠ a MŠ Pražská, Znojmo

11:40 – 12:10
Výuka 3D tisku pro ZŠ - konstrukce a design, zhmotnění a 
mezipředmětové vazby
Miroslav Šlais, SŠSE Trnkova, VUT, garant AK pro DVPP

12:10 – 12:30 Coffee break

12:30 – 13:30
SW a HW požadavky pro 3D CAD a 3D tisk, financování, 
kurzy a vzdělávání, Šablony II, diskuse

cca 13:30 Závěr

DATUM AKCE:
Středa 6. června 2018

MÍSTO AKCE:
Hotel Sluneční dvůr, http://www.slunecnidvur.cz
Přemyslovo náměstí 1325/26, 627 00  Brno - Slatina
GPS: 49°10'40.3"N, 16°41'03.4"E

Firma EDU poradenství, s.r.o. obdržela rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce Č.j.: MSMT- 29593/2017-1 pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě rozhodnutí č. j.: MSMT- 22746/2017-2-835 byla instituci udělena akreditace k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich 
absolvování: 1. Odborné vzdělávání pedagogů - 3D CAD jako podpůrný nástroj výuky. 2. Odborné vzdělávání pedagogů - grafický design a 3D tisk.

PŘIHLÁŠKY:
Můžete se přihlásit do pondělí 4. 6. 2018 na adrese https://www.konicaminolta.cz/polytechnicke-vzdelavani
nebo pomocí QR kódu vpravo

Akreditace MSMT- 22746/2017-2-835

ÚČAST ZDARMA

Vstup: z podloubí do salonku v 1. patře
Parkování: na ulici Přemyslovo náměstí a na Zlínské 
(Albert) 
MHD: trolejbus 33 od Hl. nádraží (směr Slatina), 
zastávka Mikulčická


