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Vítejte na výročním setkání organizací, které svou činností podporují efektivní a zdravé využívání technologií 

a Internetu v celoživotním učení každého z nás. Věříme, že na miniveletrhu posbíráte inspiraci a kontakty. 

Budeme rádi, když vstoupíte do řad DigiKoalice, členství v DigiKoalici je zdarma a je vyhrazeno organizacím 

a konkrétním projektům. Fyzické osoby mohou odebírat Newsletter nebo se stát členy pracovních skupin, 

nemohou se stát přímo členy DigiKoalice. DigiKoalice nyní sdružuje 122 organizací, 25 z nich najdete dnes na 

miniveletrhu. Uzávěrka katalogu byla 5. prosince, aktuální anotace stánků najdete na  

www.digikoalice.cz/veletrh. Členství v DigiKoalici: https://digikoalice.cz/stante-se-clenem/ 

 

Kontakty: digikoalice@nuv.cz, 775921582, www.digikoalice.cz, https://twitter.com/digikoalice 

Prosíme o zanechání kontaktu na Vás. Zanechte vizitku u vchodu nebo vyplňte krátkou 

zpětnou vazbu na konci tohoto katalogu.  

 

AARTKOM s.r.o.  

Téma: Zvyšujeme kyberbezpečnost ve školách. 

Anotace stánku: Hackujeme školy. Učíme studenty 

používat nástroje “open source” a učíme se z chyb 

ostatních škol. Provádíme penetrační testy a 

upozorňujeme na to, co může škola lépe zabezpečit 

tak, aby ochránila svá data. Součástí stánku bude 

ukázka nástrojů, které používáme pro penetrační 

testy, včetně ukázky skenování, které se studenty 

provádíme. 

 

Ámosky, z.s.  

Téma: Nezisková organizace nabízející vzdělávání 

v oblasti robotiky a informatického myšlení 

 

AMAVET, z.s. 

Téma: Digitální vzdělávání dětí a mládeže v ČR. 

 

Centrum informační společnosti  

Téma: Manažerská simulační hra UNISIM 

Anotace: UNISIM je osvědčená manažerská 

simulační hra pro VŠ, VOŠ a SŠ. Studenti mají díky 

Unisimu unikátní možnost vyzkoušet si a pochopit 

principy řízení firmy. Simulační hra přispívá k rozvoji 

tvůrčího a strategického myšlení studentů a 

současně má řadu přínosů pro školy. 

 

 

 

CTM - Centrum pro talentovanou mládež  

Téma: CTM Online – virtuální škola. Studuj, co Tě zajímá, 

odkudkoliv a kdykoliv, v angličtině. 

Anotace: Jak se změnilo vzdělávání v digitální době? Jak 

se připravovat na studium v zahraničí? Kde hledat 

informace o předmětech nad rámec školy? Jak mít 

perfektní angličtinu? Přijďte na setkání s Centrem pro 

talentovanou mládež a odpovíme vám na všechny tyto 

otázky. Představíme vám unikátní online program, díky 

kterému stovky motivovaných studentů ročně věnuje čas 

tomu, co je baví. Oboru, kterému se chtějí věnovat i po 

střední škole. Ať už je to matematika, psychologie, chemie 

nebo třeba literatura a kreativní psaní. Přiblížíme vám 

nový způsob vzdělávání, které doplňuje klasickou školní 

výuku a umožňuje studentům, aby byli mezi nejlepšími v 

globální konkurenci. 

 

CZECHITAS  

Téma: Podpora IT vzdělávání dětí i 

dospělých 

Anotace: Hravou formou seznamujeme holky a kluky od 

8 do 18 let se světem informačních technologií, díky 

kterému si procvičí i své logické myšlení. Akce pořádáme 

v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě a příští rok i 

v jiných městech – přijďte se nás podívat na stánek a 

zjistit, co plánujeme u vás  
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ČVUT Masarykův ústav vyšších studií – Ústav 

personalistiky  

Téma: IT dovednosti a personalistika 

 

Domino/NIDV 

Téma: Soutěž – učitelé 

tvoří digitální vzdělávací zdroje 

 

Data4You  

Téma: Coding Bootcamp Praha 

Anotace: Coding Bootcamp Praha umožňuje lidem 

změnit život a stát se programátory. Za 12 týdnů se 

během našeho každodenního coding bootcampu 

naučí účastníci programovat webové aplikace. 

Program se vyučuje v angličtině a přitahuje do Prahy 

studenty z celého světa. Program přivedl na trh už 

více než 100 nových programátorů. Coding 

Bootcamp Praha právě slaví své druhé narozeniny a 

naší misí je umožnit každému – nehledě na jeho 

předchozí vzdělání, věk, pohlaví či národnost - se 

naučit digitální dovednosti. 

 

 

DigiKoalice/Národní ústav pro vzdělávání 

Téma: Soutěž JUNIORERB (ve 

spolupráci s Český zavináč), 

popularizace příkladů dobré 

praxe, kvalita odborných praxí žáků SŠ, koordinace a 

podpora CODEWEEK v ČR. 

Dům dětí a mládeže Prahy 6  

Téma: Hravá technika 

Anotace: V naší expozici uvidíte výsledky tvorby dětí 

v zájmových útvarech našeho DDM. Uvidíte, co 

dokážou naši Lego roboti, jak propojujeme FDM 3D 

tisk s elektrotechnikou nebo čemu všemu se 

věnujeme v oboru programování pro embedded 

zařízení s platformou Arduino. 

 

Easy Learning   

Téma: Představení studentského projektu. 

Anotace: V rámci této prezentace bychom rádi 

představili na cca dvou připravených zařízeních 

využití aplikace Easy Learning: Český jazyk pro 

interaktivní výuku a procvičování témat prvního 

stupně ve škole i doma. Aplikace již obsahuje několik typů 

procvičování i výuky s mnoha materiály, nicméně bychom 

rádi demonstrovali i způsob, jakým do našich aplikací 

přispívat, a to nejen novými materiály, ale i pro nás velmi 

podstatnou zpětnou vazbou pro neustálé vylepšování 

projektu a využívání aplikace pomocí myši, dotyku i 

stylusu. 

 

Elixír do škol  

Téma: Centra digitálních technologií nejen pro učitele 

informatiky. 

Anotace: Projekt center digitálních technologií sdružuje 

nejen učitele informatiky a digitálních technologií 

základních a středních škol. Prostřednictvím pravidelných 

setkávání v centrech mají pedagogové možnost rozvíjet 

své znalosti v oboru digitálních technologií, čerpat nové 

podněty pro tvořivou výuku, setkávat se s kolegy z jiných 

škol a vyměňovat si tipy pro efektivní předávání znalostí. 

Cílem projektu je dále aktivní využívání digitálních 

technologií v ostatních předmětech. 

 

Fond dalšího vzdělávání   

Téma: Podpora digitálních dovedností dospělých, 

digitální vyloučení, otevřené vzdělávání, DigiKatalog 

EVALD 

 

iSkolstvi.cz, ZŠ a MŠ Chraštice  

Téma: Představení iSkolstvi.cz 

Anotace: Vzděláváme děti pro budoucnost, provázíme 

učitele digitálním světem. 

 

Jednota školských informatiků, z. s. 

Téma: Profesní sdružení školních ICT správců a učitelů 

informatiky 

Anotace: Spolupráce se slovenským LEARN2CODE 

portálem, online tutoriály na výuku dětského 

programování (www.kidscodr.cz), partner Bobříka 

informatiky (www.ibobr.cz), partner kampaně Rodina 

v síti za podpory Nadačního fondu AVAST (ve spolupráci 

s EDUIN - online články o IT pro rodiče a pomoc školám 

v designu strategie komunikace s rodiči k digitálním 

tématům), FB skupina Učíme informatiku, konference 

UčIT jinak (29.-30. Březen 2019). 
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JJ Project Development, s. r. o.  

Téma: Konference ultimátní Maturita 

Anotace: Cílem konference bude výměna zkušeností 

a pohledů na dnešní maturity, seznámení s existující 

možnostmi a jejich využití. Směrování k legislativním 

procesům. Zmapování pohledů z více stran, kterých 

se to týká. Najít lidi, kteří to chtějí měnit, vytvořit 

asociaci sdružování, komunity a pracovat s ní. K 

projektu bude patřit také kurz pro přípravu k 

maturitě, v němž propojíme přípravu z hlavního 

maturitního předmětu s rozvojem osobnosti i 

některých měkkých dovedností. 

 

Khanova škola, z.s.  

Téma: Khan Academy v češtině 

Anotace: Představíme Vám českou lokalizaci Khan 

Academy, výukovou aplikaci pro nejmenší Khan 

Academy Kids a Khan Academy jako oficiálního 

partnera pro přípravu na mezinárodní zkoušky 

Advance Placement (AP Art History, AP Biology, AP 

Calculus AB, AP Calculus BC, AP Chemistry, AP 

Physics 1, AP Physics 2, AP Statistics, AP World 

History). Vše zdarma v rámci mise Khan Academy 

“free, world-class education to anyone, anywhere. 

 

Lingea s.r.o.  

Téma: Otevřené online portály pro cizí jazyky a 

češtinu 

Anotace: V rámci veletrhu bychom rádi představili 

volně přístupné online stránky slovniky.lingea.cz a 

nechybujte.cz, které kromě slovníků nabízejí řadu 

výukových prvků. Jedná se například o nahranou 

výslovnost, tabulky skloňování a časování, 

synonyma, příkladové věty z reálného života, idiomy. 

Potom zejména výkladový slovník češtiny, pomůcka 

pro zlepšování čtenářské gramotnosti a porozumění 

textu. Tématu online vzdělávání bychom se chtěli i v 

budoucnu věnovat. 

 

Microsoft ČR  

Téma: Minecraft ve výuce, KODU game lab soutěž, 

STC a další aktivity. 

Nakladatelství Fraus  

Anotace: Bez moderních digitálních technologií se ve 

vzdělávacím procesu v budoucnosti neobejdeme, 

proto i Nakladatelství Fraus začalo intenzivně rozšiřovat 

své portfolio v tomto odvětví. Na našem stánku se budete 

moci seznámit s novou řadou učebnic s 3D modely, s 

moderním portálem pro učitele Fred, který nabízí 

knihovnu multimédií a on-line testování do výuky a v 

neposlední řadě s novým portálem Škola s nadhledem s 

on-line procvičováním pro žáky (a jejich rodiče), které je 

mj. propojeno s našimi univerzálními pracovními sešity. 

 

Replug me  

Téma: Jak pomáháme lidem najít zdravou rovnováhu 

mezi offline a online prostředím. 

Anotace: Aktivity a dopad našeho projektu na rodiče, 

děti, veřejnost i firmy a s tím spojenou nutnost 

informovat veřejnost o problematice nadužívání 

digitálních technologií a jejich vlivu na náš každodenní 

život. Současně se podělíme i o metodiku a zpětnou vazbu 

od našich klientů a zkušenosti, které jsme na tomto poli 

za dobu našich zkušeností a setkávání se s klienty 

nasbírali. 

 

Smíchovská střední průmyslová škola  

Anotace: Interaktivní výuka pomocí virtuální a rozšířené 

reality Znáte virtuální realitu? Zajímalo by Vás, jak se dá 

technologie využít při výuce? Přijďte si vyzkoušet naše 

aplikace nejen pro mobily, ale i pro headsety! 

 

SOCIDE, projekt AKTIVNÍ STUDENTI  

Téma: Proč je důležité být aktivní? 

Anotace: Věříme, že být aktivní je v dnešním světě pro 

studenty klíčovou složkou pro vstup do budoucího 

profesního života. Prostřednictvím našeho projektu 

AKTIVNÍ STUDENTI studenty motivujeme k tomu, aby se 

stali aktivními, případně ukazujeme možnosti, jak a kde se 

zapojit. 

 

Tvořivá informatika s Baltíkem  

Téma: Tvořivá informatika. 

Anotace: Pomocí různých programovacích nástrojů 

podporujeme počítačovou gramotnost a rozvíjíme logické 

myšlení a tvořivost dětí, pořádáme kroužky, workshopy, 

organizujeme soutěže, setkání, tábory či jiné akce. 

  

https://slovniky.lingea.cz/
https://www.nechybujte.cz/
https://www.facebook.com/groups/aktivnistudenti/


 

TOGlic s.r.o.  

Téma: Rozvoj týmových kompetencí 

žáků s využitím ICT. 

 

Ucitelnice.cz 

Téma: Digitální tržiště vzdělávacích materiálů. 

Učitelé sobě. 

Anotace: Učitelnice je online tržiště, kde učitelé 

(rodiče i kdokoliv další, kdo vzdělává) kupují a 

prodávají originální, v praxi osvědčené, výukové 

materiály v digitální podobě. Věříme tomu, že 

nejlepší nápady a přístupy jak učit, pocházejí přímo od 

učitelů, kteří jsou v každodením kontaktu s žáky a 

studenty. Nejen učitelé pak můžou čerpat inspiraci od 

desítek autorů-učitelů, kteří se chtějí podělit o své 

dlouholeté zkušenosti nebo aktuální nápady. Z takového 

sdílení mají prospěch všichni, nejvíce pak samotné děti, o 

které jde v první řadě. 

 

Wikimedia  

Téma: Wikimedia Hackathon Prague 2019. 

  



 

Členové DigiKoalice ke dni 5/12 

AARTKOM s.r.o. 

ADLEX, spol. s r.o. 

AFCEA, Česká pobočka AFCEA 

Agentura pro evropské projekty & 

management  / EPMA / 

Akadémia Alexandra, s.r.o. 

Akademie digitální ekonomiky, s.r.o. 

Aliance pro otevřené vzdělávání 

Ámosky, z. s. 

Asociace institucí vzdělávání dospělých 

Asociace malých a středních podniků a 

živnostníků České republiky (AMSP ČR) 

Asociace pro mládež, vědu a techniku 

AMAVET, z. s. 

Asociace virtuální a rozšířené reality 

Asseco Central Europe, a.s. 

AV MEDIA, a.s. 

BeeMedia, s.r.o. 

Business Leaders Forum 

Caledonian Languages, s.r.o. 

Centrum Generace Jablonec z.s. 

Centrum Informační Společnosti, s.r.o. 

Centrum prevence rizikové virtuální 

komunikace PdF UP 

Centrum pro studium vysokého školství, 

v.v.i. 

Centrum pro talentovanou mládež, z.s. 

Cloud do škol (Anipa Trade Services 

s.r.o.) 

Coding BootCamp Praha (Data4You) 

Corinth s.r.o. 

Czech ICT alliance 

Czechinvest 

Czechitas 

Česká asociace distančního univerzitního 

vzdělávání 

Česká společnost pro kybernetiku a 

informatiku 

Český zavináč, z. s. 

DELTA – Střední škola informatiky a 

ekonomie, s.r.o. 

DOVOS - Digital Online Verification of 

Skills 

Dům dětí a mládeže Praha 6 

Dům zahraniční spolupráce 

Easy Learning 

EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o. 

EDUCAnet – gymnázium, střední 

odborná škola a základní škola Praha, 

s.r.o. 

EduCentre CZ s.r.o. 

EDUkační LABoratoř, z. s. 

EDULOGY, s.r.o. 

Elixír do škol, z. ú. 

E-MOLE (Gymnázium Polička) 

Energeticko-technický inovační klastr 

(ETIK) 

Fakulta informačních technologií ČVUT 

Fakulta informatiky, Masarykova 

univerzita 

Fond dalšího vzdělávání 

Glogster 

Google ČR, Digitální garáž 

Green Fox Academy CZ s.r.o. 

Gymnázium Jana Palacha 

Gymnázium Vincence Makovského, Nové 

Město na Moravě 

Hlídač Státu z.ú. 

Hospodářská komora České republiky 

Check IT s.r.o. 

i4wifi distribution a.s. 

ICM Kladno 

ICT unie, z. s. 

Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. 

INTELLECTUS 

Internetový institut z. s. 

ISSS/V4DIS konference 

iŠkolství (WESTech solutions s.r.o.) 

Jakub Jonáš 

Jednota školských informatiků, z. s. 

Khanova škola 

Klub Aktiv, z.s. 

Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka 

Královehradecký kraj 

Lean Solutions – Ing. Michaela 

Opletalová 

Levebee s.r.o. 

LIBCON & Městská knihovna Hostivice, 

Sokolovna Hostivice 

Lingea s.r.o. 

Lipa Learning, s.r.o. 

Lumivod s.r.o. 

makeITtoday 

Městská knihovna Polička 

Metodický kabinet digitálního vzdělávání 

z.s. 

Microsoft, s. r. o. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

Moudrá Sovička z.s. 

MultiBoard s.r.o. 

Nadační fond micro:la 

Nakladatelství Fraus, s.r.o. 

Národní centrum bezpečnějšího 

internetu 

Národní institut pro další vzdělávání 

Národní úřad pro kybernetickou a 

informační bezpečnost 

Národní ústav pro vzdělávání 

NCLAB - Learning for industry 4.0 

OPEN AGENCY, s.r.o. 

OSE Czech Republic z.s. 

Pedagogická fakulta JU ČB 

Pinf s.r.o. 

Počítače pro samouky - Ing. Pavel Roubal 

Profess Consulting s.r.o. 

PROFIMEDIA, s.r.o. 

Projekt E-Bezpečí 

Replug me 

Řízení školy (periodikum Wolters Kluwer 

ČR, a. s.) 

Sdružení místních samospráv ČR 

Síť pro rodinu, z. s. 

SkolniLogin.cz 

Smíchovská střední škola 

SOCIDE s.r.o. 

Společenství firem Lanškrounska 

Spolek pro ochranu osobních údajů, z. s. 

SPŠE Ječná 

Střední škola informatiky a služeb 

Střední škola technická a ekonomická 

Brno, Olomoucká, p.o. 

Svaz měst a obcí ČR 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky 

SWICH - Říše za monitorem 

TOGLIC 

Tutor, s.r.o. 

Tvořivá informatika s Baltíkem, z.s. 

Univerzita Karlova 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Úřad vlády – sekce koordinace digitální 

agendy ČR 

Ústav personalistiky, z.ú. 

Wikimedia Česká republika 

 

 


