
 

Akreditované programy DVPP - iPad ve vzdělávání  
 

název kurzu anotace cena za osobu poznámka 

1. Využití 
dotykových 
tabletů pro 
vzdělávání (dětí se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami) 
- základní 
seznámení 

Charakteristika dotykových tabletů a význam jejich využívání ve 
(speciálním) vzdělávání 
Specifika práce s tablety s ohledem na druh znevýhodnění 
Základní přehled aplikací podle oblastí vzdělávání 
Základní znalosti a dovednosti po technické stránce využívání iOS 
Komunita uživatelů a centrum podpory 
 
KURZ JE VHODNÝ JAKO PRVNÍ SEZNÁMENÍ I PRO BĚŽNÉ ŠKOLY 

700 Kč  
4 vyučovací hodiny 
 (4x45 minut) 
 
⬤ ⬤ 

Kurz doporučujeme jako 1. volbu 
uživatelů, kteří zatím iPad 
nevlastní nebo mají jen minimální 
zkušenosti s jeho využíváním 
  
Po dobu čerpání grantových peněz je 
tento kurz pro školy a školské 
zařízení možný po individuální 
dohodě - ZDARMA 

2. Praktické využití 
dotykových 
tabletů pro 
vzdělávání dětí s 
mentálním a 
kombinovaným 
postižením 

Specifika práce s tablety u dětí s kombinovaným postižením 
Vhodné aplikace a jejich základní přehled 
- pro děti s těžším a kombinovaným postižením 
- podpora výuky trivia (čtení, psaní, počítání) 
Vlastní vyzkoušení aplikací 
Přizpůsobení a personalizace aplikací pro konkrétní klienty 
Centrum podpory, tipy a triky 
 

850 Kč  
5 vyučovacích 
hodin 
 (5x45 minut) 
 
⬤ 

Zájemci o kurz by měli mít základní 
povědomí o zacházení s tablety po 
uživatelské i technické stránce. 
  
Součástí kurzu je vyzkoušení vlastní 
úpravy aplikací pro podporu 
komunikace a výuku čtení 

3. Praktické využití 
dotykových 
tabletů pro 
alternativní 
komunikaci a 
logopedii 

Specifika práce s tablety u dětí s narušenou komunikační schopností 
Vhodné aplikace a jejich základní přehled 
-   Rozvoj slovní zásoby, logopedie 
-   Alternativní a augmentativní komunikace 
Vyzkoušení aplikací 
Přizpůsobení a personalizace aplikací pro konkrétní klienty 
Centrum podpory, tipy a triky 

850 Kč  
5 vyučovacích 
hodin 
 (5x45 minut) 
 
⬤  

Zájemci o kurz by měli mít základní 
povědomí (na úrovni kurzu 1 a 2) o 
zacházení s tablety po uživatelské i 
technické stránce. 
  
Součástí kurzu je vyzkoušení vlastní 
úpravy aplikací pro rozvoj slovní 
zásoby a alternativní komunikaci 

4. Praktické využití 
dotykových 
tabletů pro 
vzdělávání dětí s 
PAS 

Specifika práce s tablety u dětí s PAS 
Vhodné aplikace pro děti s PAS a jejich základní přehled 
Využití pro jednotlivé oblasti 
-   Zážitkové a komunikační deníky 
-   Práce s emocemi 
-   Režimy a vizualizované plány, struktura 
-   Sociální situace 
-   Relaxační a motivační aplikace 
Přizpůsobení a personalizace aplikací pro konkrétní klienty 
Centrum podpory, tipy a triky 

850 Kč  
5 vyučovacích 
hodin 
 (5x45 minut) 
 
⬤ 

Zájemci o kurz by měli mít základní 
povědomí (na úrovni kurzu 1 a 2) o 
zacházení s tablety po uživatelské i 
technické stránce. 
  
Součástí kurzu je vyzkoušení tvorby 
komunikačního deníku a denního 
režimu 

ⓒ www.i-sen.cz 
 

http://www.i-sen.cz/


 

5. Využití tabletů 
ve vzdělávání žáků 
na 1. stupni ZŠ a u 
dětí se 
specifickými 
poruchami učení 
(vhodné zároveň 
pro žáky jejichž 
mateřským jazykem 
není čeština)  

Význam dotykových tabletů pro 1. stupeň ZŠ, 
Specifika práce s tablety pro žáky se SVP (dysporuchy, žáci-cizinci žáci z 
minoritních skupin). 
Vhodné aplikace a jejich základní přehled 
-   podle předmětů 
-   nástroje pro vlastní učení, kompenzace oslabených funkcí 
-   nástroje pro sdílení, prezentaci a pro rozvoj spolupráce 
Vlastní vyzkoušení aplikací 
Základní znalosti a dovednosti po technické stránce využívání iOS 
Komunita uživatelů a centrum podpory 

850 Kč  
5 vyučovacích 
hodin 
 (5x45 minut) 
 
⬤ ⬤ 

Kurz je vhodný pro učitele běžných 
základních škol nebo pedagogy, kteří 
vzdělávají žáky se zvýšenou 
potřebou podpory 

6. Tablet jako 
nástroj v 
pedagogické praxi 

Význam iPadu jako nástroje v rukách učitele i žáka, aplikace pro tvorbu 
obsahu a prezentaci studijních materiálů i žákovských dovedností 
- video, prezentace, screencasting, interaktivní plakáty, myšlenkové 
mapy 
- tvorba instruktážních materiálů s využitím vhodných aplikací 
iMovie, Keynote, Explain Everything, ThingLink, Popplet …. 
- administrativa třídy, žákovská portfolia 
- spolupráce a sdílení na síti 
 
Kombinace aplikací za účelem rozvoje tvořivosti, kreativity a interaktivity 
Vlastní vyzkoušení tvorby materiálů 

700 Kč  
4 vyučovací hodiny 
 (4x45 minut) 
 
⬤ ⬤ 

Kurz je vhodný pro učitele 1. a 2. 
stupně ZŠ, kteří chtějí smysluplně 
využít potenciál tabletů ve výuce. 
 
Kurz není vhodný pro úplné 
začátečníky, výhodou je uživatelská 
zkušenost s iPady ve třídě 

7. Podpora 
integrovaných 
žáků 
prostřednictvím 
dotykových 
technologií 

Obsahem kurzu je sdílení dobré praxe speciálních pedagogů s využitím 
moderních dotykových technologií jako silného nástroje a kompenzační 
pomůcky pro integrované žáky. 
Součástí kurzu jsou i informace a poradenství k podpůrným opatřením a 
pomůckách, které mohou školy prostřednictvím poradenského zařízení 
získat pro žáky s konkrétními typy znevýhodnění.  
 

850 Kč  
5 vyučovacích 
hodin 
 (5x45 minut) 
 
⬤ ⬤ 

Kurz je vhodný pro pedagogy, školní 
speciální pedagogy a asistenty 
pedagoga, kteří integrují žáky se 
zvýšenou potřebou podpůrných 
opatření. 

8. Využití iOS 
aplikací pro 
vlastní tvorbu a 
rozvoj kreativity 

Seznámení s pokročilými možnostmi iPadu jako kreativního nástroje  
 
Možné oblasti tvorby:  
- pokročilá práce s fotografií a videem 
- hudba, zvuk, ozvučené scény 
- počítačová grafika 
- prezentační materiály 
- tvorba elektronických knih 
- kombinace více  aplikací “appsmashing” 

700 Kč  
4 vyučovací hodiny 
 (4x45 minut) 
 
⬤  
 

Kurz je vhodný pro pokročilé 
uživatele, kteří již s tablety pracují. 
Na kurz je možné přinést vlastní 
tablet. 
 
obsah kurzu je tvořen po dohodě 
podle potřeb účastníků  

 
Programy jsou koncipovány pro 10 - 12 účastníků 

 
Lektorky: Lenka Říhová, Iva Jelínková         Administrace kurzů: Iva Jelínková iva@i-sen.cz  mobil: 604 344 398 (v odpoledních hodinách) 

 

ⓒ www.i-sen.cz 
 

mailto:iva@i-sen.cz
http://www.i-sen.cz/


 

 
Cílové skupiny: 
 

● Učitelé a vychovatelé ve speciálním školství všech stupňů 
● Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ 
● Učitelé ZŠ, kteří integrují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
● Logopedi 
● Pracovníci Speciálně pedagogických center 
● Rodiče 
● Asistenti 

  
 
Plánové místo konání: 
 

● Speciální ZŠ Poděbrady (individuální zájemci i školní kolektivy) 
● V případě počtu nejméně 10ti zájemců z jedné lokality (organizace) možnost výjezdu v dosahu 100 km od Poděbrad  
● V případě vzdálenějších míst je toto možné při obsazení 2 kurzů v jednom termínu (20 osob). Podle vzdálenosti a dostupnosti dojezdu se podmínky 

mohou měnit, záleží na konkrétní domluvě (pondělí, pátek, sobota). 
● Na Slovensku jsou podmínkou 3-4 kurzy po sobě jdoucí ve dvou dnech, jízdné a ubytování dvou lektorek hradí organizace, do které se vyjíždí.  

 
● Podrobnosti se domlouvají vždy podle konkrétních podmínek a možností. 

 
Lektoři 
 
Mgr. Lenka Říhová 
 
VŠ, obor speciální pedagogika 
Speciální pedagog s 20 letou praxí v oboru 
Logoped, dlouhodobě se zabývající alternativní komunikací 
člen skupiny Apple Distinguished Educator (ADE), certifikovaný Apple lektor pro využití iOS zařízení ve vzdělávání (APD)  
Autorka metodiky programů 
publikační činnost k tématu iPadů na www.i-sen.cz  
člen skupiny GEG učte s námi http://www.uctesnami.cz/ (společenství pro podporu využívání technologií ve výuce) 
člen expertního panelu Eduin, společnosti, zabývající se otázkami vzdělávání 
  
Iva Jelínková 
 
15 letá praxe v oboru speciální pedagogiky 
Člen skupiny Apple Distinguished Educator (ADE), certifikovaný Apple lektor pro využití iOS zařízení ve vzdělávání (APD)  
ICT koordinátor, odborník na iOS zařízení a m-learning: výuka pomocí mobilních zařízení 
Garant materiálně technického zabezpečení programu 
publikační činnost k tématu iPadů na www.i-sen.cz 
člen skupiny GEG Učte s námi http://www.uctesnami.cz/ (společenství pro podporu využívání technologií ve výuce) 
Recenzent metodiky programů 
 

ⓒ www.i-sen.cz 
 

http://www.uctesnami.cz/
http://eduin.cz/category/o-nas/lide/expertni-panel/
http://www.uctesnami.cz/
http://ipad-pro-deti.blogspot.com/
http://www.i-sen.cz/

