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ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ 

SCRATCH 
- WEBINÁŘ - 

 

 

 

Přednášející: Mgr. Josef MACH – pedagog, koordinátor ICT, dlouholetý lektor v oblasti informačních technologií 

ve školství. Autor odborných článků pro vydavatelství Computer Press Brno. 

Termín:   14. a 15. března 2023 (úterý a středa), 14.00 – cca 17.45 hod - OBSAZENO 

  24. a 27. března 2023 (pátek 14.00 – 17.45 hod), (pondělí 15.30 – 19.15 hod) - DALŠÍ TERMÍN   
Místo konání: on-line 

Cena: 1.880,- Kč (nejsme plátci DPH), v ceně jsou zahrnuty materiály k projednávanému tématu a 

osvědčení o absolvování webináře v elektronické verzi. Účastnický poplatek je nevratný. 

Seminář je možné hradit ze šablon OP JAK. 
 

 

Cíl semináře: 

Cílem tohoto webináře je seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi vizuálního programovacího jazyka 

Scratch pro výuku programování a zájmovou činnost. Účastníci postupně vytvoří grafiku a interaktivní 

animaci (hru), aby se seznámili s prostředím a několika základními principy, jak projekty ve Scratchi vytvářet, 

ukládat a sdílet. Získají potřebné informace od vlastní tvorby vstupů až po finalizaci interaktivní animace 

(hry). 
 

 

Pro koho je seminář určen: 

Webinář je určen učitelům informatiky na 1., 2. stupni ZŠ a dalším zájemcům z řad pedagogických 

pracovníků. 
 

 

 

Lektor: 

Mgr. Josef MACH 

Učitel ZŠ a SŠ, koordinátor ICT, správce školních počítačů a sítě, redakčních systémů a diskuzních fór ve 

školství. Dlouholetý lektor v oblasti informačních technologií ve školství, kancelářských programů, e-

lerningových kurzů, využívání internetu. Spolupráce s firmou AV Media – zaměření na využití tabletů a 

interaktivních tabulí pro předškolní výchovu a žáky I. stupně ZŠ. Autor odborných článků pro vydavatelství 

Computer Press Brno. 
 

 

 

Program semináře: 

 Ukázky možností využití nástroje Scratch ve výuce, v zájmové činnosti, k zábavě. 

 Uživatelské rozhraní pro vytváření, ukládání a sdílení projektů.   

 Nácvik tvorby vstupů – obrázků, animací.        

 Základní příkazy pohybu, interakce objektů, zpětná vazba.    

 Testování a ladění projektu.         

Diskuse. Výměna zkušeností. 


