
 

Digi Map - 

konference 

očima žáků ZŠ Rakovského 

 

Dne 18. 1. navštívili vybraní redaktoři z časopisu konferenci DigiMap. A co to má vlastně být 

za akci? Pokusím se vysvětlit. 

Jedná se o konferenci pro zájemce a učitele základních a středních škol, kteří integrují 

digitální technologie do výuky. Já ale nebudu popisovat vše, co se na konferenci proneslo a 

jaký výkon podal pan učitel Polák, já popíši, co bylo mimo to. 

Konference se konala v sídle Microsoftu (nachází se poblíž Budějovické). Náš redaktorský 

tým (když už pomohl panu učiteli s nošením věcí) se pozastavil u obrovské dotykové 

obrazovky. Jak byla velká, ptáte se? Zhruba jako větší stůl. Na něm jsme se docela zabavili, 

především, když jsme si zkoušeli kurz angličtiny. No, dozvěděli jsme se, že naše angličtina 

není úplně skvělá, ale pokud bychom v angličtině chtěli někomu vyznat lásku, budeme v tom 

za machry. Pak už začala první část konference. 

Když pak přišla přestávka, všechna mládež šla na prohlídku Microsoftu. Jeli jsme až na 

terasy, kde jsme, sice za špatného počasí ale i tak, mohli vidět vyhlídku. Venku ale byla 

opravdu zima a nikdo z nás neměl na sobě víc, než tričko, takže jsme pak šli zase zpátky. Dále 

jsme viděli kanceláře v Microsoftu. Dozvěděli jsme se například, že se tu lidé pracují na 

noteboocích, nebo že každé patro je jinak zaměřené (některé je vyzdobeno sportovně, jiné 

hudebně, bylo tam i jídelní patro, tam jsme ale nebyli). No, poté prohlídka skončila a my 

čekali na oběd. Byl rozdělen na předkrm, hlavní chod a dezert. Jako předkrm byl bramborový 

salát s dvěma kousky kuřecích nuget. Hlavní chod – tam bylo víc možností na výběr. 

Těstoviny, různé druhy omáček a masa, rýže, brambory, vše vypadalo naprosto skvěle. 

Dezertů bylo taky dost, puding, závin, bábovka… Během celého dne bylo i samozřejmě něco 

k pití. Cítili jsme se tam báječně. Po obědě začala další a poslední část konference. Po ní už 

jsme opět pomohli panu učiteli s věcmi a tím vlastně vše skončilo. 

Fotka ze střechy Microsoftu 



 

Technika v Estonsku. 

Měli jsme přednášku o technice a všeobecně o elektronice ve školství a obecné práci 

v Estonsku. O tom nám všechno pověděl velvyslanec Sten Schwede pracuje v Estonském 

velvyslanectví v Praze. 

O čem nám vyprávěl? Vyprávěl nám o elektronice a technice v jejich školách, kancelářích, 

lékárnách aj… 

Zde je pár úryvků ze čtvrteční prezentace. 

 E- hlasování 

 E- daňové přiznání 

 E- předpis 

 E- škola 

 E-zdravotní záznamy 

 E- podnikání 

 E- lístek 

A stovky dalších naleznete zde na jejich stránkách: http://www.eesti.ee/eng/services

 Estonský velvyslanec Sten Schwede 

Příležitosti rozvoje DT (digitální technika) ve vzdělání 

O Příležitosti rozvoje DT (digitální technika) ve vzdělání nám v prezentaci ukázal a 

povyprávěl český učitel a ředitel Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově 

Jaroslav Fidrmuc, je i členem KDU-ČSL a předsedou její místní organizace, která je též ve 

městě Prostějov. 

Vyprávěl nám o tom, že je velké množství aktivně zapojených žáků do výuky, autentické 

učení, které více odpovídá situacím z reálného života a rozvoj sociálních kompetencí a 

týmové spolupráce. O čem chtěl mluvit byl rozvoj technologií a jejich dopad na společnost, 

http://www.eesti.ee/eng/services
http://www.eesti.ee/eng/services


nároky a příležitost, které DT přinášejí do vzdělávání, podpora digitalizace vzdělávání z EU, 

podpora digitalizace vzdělávání v ČR, česká národní koalice pro digitální vzdělávání. 

 Vyprávěl nám i o české národní koalici pro digitální místa. Tato společnost byla zřízena 

v listopadu v roce 2016. Základní myšlenkou této společnosti je zvládnout změnu, která 

spočívá v digitalizace, je rozhodující pro uplatnění každého člověka na trhu práce a klíčové 

pro konkurenceschopnost České republiky v globální ekonomické soutěži. Tuto změnu 

v kompetencích všech obyvatel nemůže zvládnout školství.Zapojit se do podpory změny musí 

všechny státní orgány,orgány samosprávy, ziskové a neziskové organizace. 

Další zajímavosti o této společnosti najdete zde na stránkách http://www.digikoalice.cz/

 Pan Jaroslav Fidrmuc 

 

Celkově se nám konference velice líbila, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, 

které jsou pro nás přínosné. Zároveň jsme byli rádi, že jsme mohli vidět pana učitele Poláka v 

akci. 

Velmi děkujeme za příležitost být součástí této velmi povedené konference. 

 

 

Za časopis Ráček 

  David Doležal, Eva Malá, Jan Lipšanský 
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