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Smyslem veletrhu Technologie do škol bylo ukázat účastníkům neotřelé možnosti v oblasti IT, 

seznámit je s novinkami v oboru a jejich možným využitím ve výuce nejen IT, ale i ostatních 

předmětů, s uplatněním ICT při organizaci provozu a vedení školy, zabezpečení školní sítě atd. 

Veletrhu se zúčastnili ředitelé všech stupňů škol, IT koordinátoři/metodici, pedagogičtí  

i nepedagogičtí pracovníci ve školství se zájmem o IT I odborně zaměřená veřejnost. 

 

14 příspěvků v rámci odborné konference  

64 účastníků 

18 vystavujících z celé ČR    

 

 

Diskutovaná témata 

 plánovaná revize ICT kurikula  

 kybernetická bezpečnost 

 cloudová řešení pro školy  

 e-learningové systémy  

 Google ve škole 

 Microsoft pro školy 

 interaktivní výuka s využitím aplikací 

 multimediální a vzdělávací publikace 

 využití ICT při experimentech ve výuce  

 
Spolupracující subjekty za rok 2017 
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Odborná konference  

V rámci odborné konference se za řečnickým pultíkem 

vystřídalo 12 řečníků ze soukromého sektoru, které se 

zabývají zaváděním ICT prostředků do škol a dalším 

vzděláváním dospělých, ale také 2 vystupující z Technické 

univerzity v Liberci. Různá témata a sestavený program 

dovolovali účastníkům v případě zájmu přecházet ze sálu do 

sálu v rámci jednotlivých bloků. Diskuse po jednotlivých 

příspěvcích se často odehrávala až později v prostorách 

doprovodné výstavy.  

 

Doprovodná výstava  

Paralelně s odbornými příspěvky mohly firmy 

nabízet své produkty a služby formou stolu či 

stánku na doprovodné výstavě. Zde si mohli 

účastníci prohlédnout a vyzkoušet moderní 

technologické vybavení do učeben či 

konferenčních místností, elektronické nástěnky, 

interaktivní displeje i měřící systémy na 

podporu polytechnického vzdělávání.  

 
 

 

 
 

Veletrh Technologie do škol byl mezi účastníky velmi kladně hodnocen, považujeme jej tedy za 

pilotní ročník události, jež se bude v Libereckém kraji pravidelně opakovat. Detailní informace o 

veletrhu Technologie do škol 2017 najdete pod odkazem zde.  

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/4866/Veletrh-Technologie-do-skol.aspx

