
 

 

Organizačné zabezpečenie medzinárodného online stretnutia partnerov 22.3.- 26.3.2021 

Projekt: KA229 Dobrá škola pre 21. storočie                                                  Organizátor stretnutia: SOŠ André Citroëna, Boskovice, ČR 

Účastníci: ţiaci a pedagógovia zo škôl v Poľsku, Maďarsku, Turecku, Slovinsku, Česku, Slovensku 

Účastníci z našej školy: triedy a vyučujúci podľa rozpisu 

Link na registráciu:  https://en.skolaac.cz/projekt/20 

 

Zadelenie tried a pedagógov na online stretnutie 

Deň 22.3.2021 pondelok 23.3.2021 utorok 24.3.2021 streda 25.3.2021 štvrtok 26.3.2021 piatok 
 

Program 9:00 - 11:30 
 
Otvorenie 
 
Prezentácie žiakov 
„IKT - náš pomocník 
alebo nepriateľ“? 
 
 
 

9:00 - 11:00 
 
Webináre pre 
žiakov: 
 
1. IKT v reklame 
a propagácii školy 
 
2. IKT v CR - ako 
propagovať svoju 
krajinu 

8:00 - 12:30 
 

Webináre pre žiakov: 
 

1. Lego roboty 
(programovanie) 
 
2. 3D tlač (teória, 
programovanie, 
ukáţky) 
 

8:00 - 11:30 
 
Webináre pre žiakov: 
 
1. 3D technológie 
(teória, okuliare, filmy) 
 
2. Ako si vytvoriť 
úspešnú prezentáciu 

9:00 - 12:00 
 

Spoločensko-kultúrne 
predpoludnie: 

 
1. 3D návšteva radnice, 
príhovor primátora 
mesta Boskovice 
 
2. 3D prehliadka 
Boskovíc a Ţidovského 
mesta 
 
3. tematické diskusie v 3 
skupinách: 
- filmy v 3D projekcii 
- online vzdelávanie, 
platformy 
- pozitíva a negatíva IKT 



Účastníci I.C 
pg dozor p. Hrúz 
 

I.C 
pg dozor p. Hrúz 
 

II.C  
pg dozor p. Ferenc 
(1.-4.vh) 

I.C 
pg dozor p. Hrúz 
 

II.B 
pg dozor p. Bajúzová,  

II.B 
pg dozor  
p. Martišková 
p. Talapková (3.-4.vh) 

II.B 
pg dozor p. Bajúzová 
(1.-4.vh) 
 

III.C 
pg dozor p. Tuček, 
Kriţan, Juríková 

II.C 
pg dozor p. Gaţi 
(1.-4.vh) 
 

II.C  
pg dozor p. Hrúz, 
Juríková 

   III.C 
pg dozor p. Tuček, 
Kriţan 

III.C 
pg dozor p. Gaţi, Kriţan 

 

Pokyny a informácie: 
 

1. Výber tried korešponduje s programom podujatia a obsahom aktivít, dozor nad prihlásením sa a účasťou ţiakov na aktivite 

zabezpečujú pedagógovia s najväčším počtom hodín v danej triede v daný deň. 

2. Ţiaci vybraných tried a pedagógovia sa do piatka 19.3.2021 zaregistrujú na medzinárodné stretnutie cez link 

https://en.skolaac.cz/projekt/20 do zadelených dní. Tu si môţete pozrieť aj detailný program podujatia. 

3. Informovanie a registráciu vybraných tried zabezpečia p. Juríková (II.C a III.C) a p. Krtíková (I.C a II.B).  

4. Organizátor pošle prihlásenému účastníkovi na ním zadanú adresu vţdy deň vopred link na prihlásenie sa na aktivitu na nasledujúci 

deň.  

5. Zaregistrovaní ţiaci a pedagógovia sa zúčastnia webinárov a aktivít podľa rozpisu. 

6. Účasť ţiakov na podujatí je záţitkovou formou vyučovania a zdieľaním best practice s rovesníkmi z partnerských škôl. 

7. Komunikačný jazyk  na stretnutí je AJ. 

 

 

Vypracovala: Ing. A. Krtíková           Schválila: Ing. E. Sleziaková 

 


