
 

                                                                                                   
 

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV                                                                                                                             
(http:// www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).    

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 
           

Nabídka zápůjčky  
pro školská zařízení z území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk,  

BLUEBOTI DO ŠKOLY  
realizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP 

Rumburk (MAP II) CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704 

Vážené ředitelky, vážení ředitelé, vážení pedagogičtí pracovníci,  

od ledna 2020 máte jedinečnou příležitost pro svou školu zapůjčit bezplatně sadu bluebotů vč. úvodního 
zaškolení a po dobu 2 týdnů je zdarma využívat ve výuce.  

Blueboti jsou malí roboti, kteří sledují pokyny programátora a podle toho 
se pohybují. Programátorem je dítě z mateřské školy anebo žák nižších 
ročníků základní školy.  Blueboti se vejdou tak akorát do dětských rukou. 
Představují základní seznámení se s programováním, využití naleznou při 
určování barev, geometrických tvarů, určení správného výsledku 
matematického příkladu nebo vyhledání vyjmenovaných slov. Podpoří 
proces učení při výuce předškolních a mladších školních dětí 
prostřednictvím zážitku a pozitivně motivují k technickému vzdělávání. 

K zapůjčení je připravena sada 15 bluebotů vč. nabíjecích portů, 
základní metodické materiály, podložky a především úvodní 
zaškolení pedagoga, tj. jak s blueboty pracovat, údržba a nabíjení,  
příklady a inspirace. Úvodní zaškolení probíhá ve 2 vyučovacích 
hodinách, první hodina představuje úvod do práce s blueboty a 
seznamování se formou hry, druhá hodina se skládá z plnění 
připravených úkolů.  Žáci mohou s blueboty pracovat samostatně či 
ve dvojicích. Sada tak početně odpovídá potřebám jedné třídy. Cena 
zapůjčované sady činí zhruba 60 tisíc korun. Náklady jsou hrazeny z projektu MAP II. 
 
Úvodní zaškolení vede lektor a pedagog Mgr. Jakub Rattay ze Schrödingerova institutu. V případě zájmu 
o zápůjčku vč. úvodního zaškolení ho prosím kontaktujte e-mailem: jakub.rattay@sinstitut.cz. 
 
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S přáním příjemných robotických dní,  

Mgr. Lenka Svobodová 
koordinátorka aktivit a implementace MAP II 
T: +420 724 011 102 E: svobodova@masceskysever.cz 


