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Milé čtenářky, milí čtenáři, 
do roku 2021 jsme vstoupili 
se spoustou plánů a cílů pro 
náš vzdělávací projekt LabIR 
Edu. Mnoho se nám jich i přes 
omezení spojená s pandemií 
povedlo uskutečnit a napl-
nit, ale hodně toho máme ještě 
před sebou. 

Celá myšlenka, jak 
bychom jako výzkumné cen-
trum NTC mohli přispět ke 
zkvalitnění vzdělávání na 
základních a středních ško-
lách, se zrodila v roce 2019. 
Využili jsme naše výzkumné 
zkušenosti, vyrobili první pro-
totyp výukové termokamery 
a vydali se s ním za učiteli. 

Reakce byly skvělé. 
Díky nadšeným učitelům 
z Elixíru do škol jsme viděli, 
že má tato aktivita smysl. 
Začali jsme pracovat na dal-
ších didaktických pomůckách, 
plánovali workshopy pro děti 

i učitele a pracovali na webu 
jako platformě pro sdílení 
inspirace. 

Dnes putují LabIR 
EduKity s pěti nebo deseti ter-
mokamerami napříč Českou 
republikou, a za to chceme 
poděkovat naší mateřské 
instituci Západočeské univer-
zitě v Plzni, našim finančním 
partnerům, bez kterých by se 
projekt nemohl rozběhnout, 
a kteří do nás v této kompliko-
vané době vložili svou důvěru 
a skvělým učitelům a učitel-
kám, kteří nás nepřestávají 
inspirovat svým zápalem.

Tato výroční zpráva 
shrnuje naše společné aktivity. 
Děkujeme za spolupráci!

Jan Šroub

vedoucí projektu LabIR Edu  
– Termovize do škol



Naše 
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Chceme s mladou generací 
sdílet naše nadšení pro vědu 
a nové technologie a motivo-
vat ji tak pro studium STEM 
oborů. 

Ukazujeme dětem, že 
ve své budoucí práci mohou 
objevovat, bádat a vytvářet 
nové věci, a že pro ně může být 

taková práce zábavná 
a naplňující. Předá-
váme jim, co je nám 
nebližší a v čem máme 
unikátní know-how. Pro 

náš výzkumný tým jsou tím už 
20 let infračervené technologie 
a termovizní měření.

Zkušenosti s profesi-
onálními termokamerami, 
jejich hardwarem a sof t-
warem, jsme využili pro vývoj 
speciální termokamery pro 
vzdělávání. Termokamery pro 
děti 21. století, kterou budou 
používat stejně snadno jako 

třeba tablet a díky které uvidí 
neviditelné rozměry školních 
předmětů. Termokamera se 
ovládá pomocí velkého a intu-
itivního dotykového displeje, 
padne akorát do ruky a šasi je 
vyrobená na 3D tiskárně.

Termokamerou naše 
popularizační a vzdělávací čin-
nost nekončí. Pracujeme spolu 
s pedagogy na dalších dopro-
vodných pomůckách a didak-
tických materiálech, které 
dětem oživí hodiny fyziky, bio-
logie, chemie, technické nebo 
třeba environmetální výchovy. 
Díky moderním pomůckám 
vyučovaná látka obživne a žáci 
a studenti vidí tepelné reakce 
na vlastní oči. Stávají se z nich 
badatelé, kteří objevují, jak 
funguje teplo, tepelné procesy 
a zákonitosti světa kolem nás.

z angl.  
Science 
Technology  
Engineering 
Mathematics



Na jaké  
výzvy ve školství  
reagujeme

Jak přispíváme  
ke změně a jaké máme 

cíle pro rok 2022
Zaměstnavatelům chybí vzdě-
laní zaměstnanci, zejména 
v technických oborech 
a řemeslech. Jedním  
z důvodů je velmi malé propo-
jení teorie s praxí v porovnání  
s jinými evropskými státy  
(tzv. duální vzdělávání ).  
Přitom spolupráce s aplikační 
sférou je nedílnou součástí 
kvalitního vzdělávání a klíčo-
vým faktorem podpory zaměst-
nanosti mladých.

Díky spolupráci s firmami jsme 
v roce 2021 zapojili do našich 
aktivit více odborných škol. Sna-
žíme se naše workshopy i dopro-
vodné pomůcky a materiály zamě-
řovat na praktické vzdělávání, aby 
žáky a studenty náš program bavil 
a inspiroval. Ve spolupráci se spo-
lečností Valeo jsme vyvinuli výukový 
model klimatizace, který zapůjču-
jeme do škol spolu s termokame-
rami. V roce 2022 chceme spo-
lupráci s firmami dále rozvíjet 
a reagovat na jejich potřeby. 

V České republice je třeba podpo-
rovat zájem o studium STEM oborů 
na středních i vysokých školách. 
STEM obory jsou pro rozvoj eko-
nomiky a konkurenceschopnosti 
zásadní. 

Workshopy LabIR Edu cílíme na ini-
ciativu a kreativitu žáků a studentů. 
Jejich zájem pro STEM obory pod-
porujeme už od základních škol, 
kdy si žáci budují základní znalosti, 
ale také utvářejí své postoje, které 
jsou pro volbu budoucího studia 
a kariéry klíčové. Předáváme stu-
dentům a studentkám také zkuše-
nosti z práce výzkumníků/výzkumnic 
a chceme je pro podobnou kariéru 
nadchnout. 

Věříme, že praktický a názorný pří-
stup děti inspiruje ke kreativní apli-
kaci znalostí. Práce s moderním 
optickým přístrojem a doprovodným 
vyhodnocovacím softwarem také 
podporuje jejich digitální dovednosti. 

V roce 2022 se chceme soustře-
dit zejména na školy/regiony, 
pro které jsou moderní pomůcky 
těžko dostupné. 

Do výuky  
nabízíme 
EduKity s termo- 
kamerami

Ve školách 
chybí moderní 
pomůcky

Přístup k nim a celková kvalita 
vzdělávání je napříč regiony velmi 
nerovná. Rozdíly v kvalitě škol  
jsou v Česku jedny z největších  
v Evropě.* 
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Zdroj:  
Pícl, M. – Černý, J. – Gargulák, K. (2015). 
Duální systém odborného vzdělávání jako 
řešení potřeb trhu práce v ČR.  
Odbor analýz a informací Úřadu vlády 
České republiky, s. 17-23. 

Zdroj:  
Prokop, D. – Dvořák, T. (2019). Analýza 
výzev českého vzdělávání. Nadační fond 
Eduzměna, s. 12.  



Vzdělání 
odpovídající 
současným 
potřebám

Vzdělávání 
online a přes 
sociální média

České školství potřebuje držet krok 
s moderními výukovými trendy.

Školíme  
pedagogy, jak 
termokamerami 
obohatit výuku

Podporujeme 
kreativní pedago-
gické metody

Pořádáme  
projektové dny 
ve školách

Podporujeme profesní rozvoj učitelů. 
Pořádáme workshopy k využití termoka-
mery ve výuce pro učitele a lektory. V roce 
2021 proběhlo 18 workshopů pro peda-
gogy po celé České republice.

Setkání s učiteli nám přináší důležitou 
zpětnou vazbu a nové podněty pro obsah 
našeho programu. 

V době uzavření škol jsme termokameru 
rozšířili o funkci živého streamu na internet.  

Pro popularizaci vědy a komunikaci s uči-
teli a žáky/studenty využíváme sociální sítě  
– Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn 
a chceme, aby se náš web stal platformou 
pro sdílení inspirace. 

Jsme přesvědčeni, že moderní technolo-
gie přispívají k celostnímu pojetí a hlub-
šímu porozumění vyučované látky. Stu-
denty vedeme k tomu, aby na poznatky 
sami přicházeli.

Termokamery jsme v roce 2021 zapůj-
čili m.j. pro 9 studentských prací. V rámci 
soutěže o nejlepší termovizní pokus pod-
porujeme týmovou práci na projektu, které 
se studenti dlouhodobě věnují, téma zkou-
mají do hloubky, provedou měření a na 
konci svůj objev prezentují.

V roce 2022 se chceme podílet na dal-
ším rozvoji badatelské a projektové 
výuky ve školách.
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Události 
roku 2021

Spolupráce se školami  
a vzdělávacími  
institucemi

Spolupráce s firmami

Rozvoj našich kapacit

87
Aktuálně 
je k dispozici 
 termokamer 2019: 2020: 2021: 

+6 +21 +60 vyrobených termokamer

Valeo:  
Podpora vývoje vzdělávacího modelu klimati-
zace a zapůjčování na 10 vybraných škol

Bosch:  
Pořízení 4 termokamer vybraným školám

ŠKODA AUTO: 
Začlenění termokamer do vzdělávacího  
projektu ŠKODA AUTO EDU.LAB

V roce 2021:

2800+ dětí pracovalo  
s termokamerami

proškolili jsme 230+ pedagogů

uspořádali jsme 
18 workshopů pro pedagogy  
a 18 projektových dnů ve školách
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MAP Rokycany a Kralovice
Na čem spolupracujeme

V letech 2021 - 2022 probíhá spo-
lečný projekt s MAP Rokycany 
a Kralovice. V rámci něj naše ter-
mokamery využije 11 základních 
škol na Rokycansku a Kralovicku.

Školíme pedagogy, vedeme úvodní 
hodiny přímo ve školách a kamery 
zapůjčujeme do výuky.

Aktuální stav

V roce 2021 jsme díky podpoře 
MAP realizovali plánované aktivity 
na 6 školách v regionu Rokycany.

V roce 2022 budeme pokračovat na 
5 školách v regionu Kralovice.

O partnerovi

Místním akční plán rozvoje  
vzdělávání ORP Rokycany II.  
a  
Místní akční pláne rozvoje  
vzdělávání ORP Kralovice II.

MAP jsou realizovány v rámci Výzvy č. 
02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační 
program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP 
VVV) a finančně podpořeny z prostředků EU 
a státního rozpočtu ČR.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání před-
stavuje efektivní nástroj pro společné komu-
nitní plánování rozvoje předškolního, základ-
ního, neformálního a zájmového vzdělávání 
ve správním obvodě obce s rozšířenou 
působností (ORP).

Hlavním cílem projektu je zvyšování kva-
lity vzdělávání na základních a mateřských 
školách v území ORP Rokycany, a to pro-
střednictvím budování a rozvoje udržitelného 
systému komunikace a spolupráce zřizova-
telů, škol, organizací neformálního a zájmo-
vého vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších 
významných aktérů ovlivňujících vzdělávání 
v území.

Sluňákov

Pevnost poznání

Na čem spolupracujeme

Naši termokameru zapojil Sluňá-
kov do svého environmentálního 
programu, ve kterém zkoumá vliv 
zeleně na prostředí a její přínos pro 
člověka.

Děti se mohly díky termokameře 
podívat na les jinýma očima, zkou-
mat jeho teplotní rozdíly na různých 
místech nebo na základě druhové 
skladby.

Na čem spolupracujeme

Naše termokamery jsou využívány 
ve vzdělávacích programech olo-
mouckého science centra Pevnost 
poznání.

Mimo to si zde mohou školy kamery 
zapůjčit do výuky.

O partnerovi

Sluňákov - centrum ekologických 
aktivit města Olomouce, o.p.s.

Sluňákov je obecně prospěšná 
společnost nabízející prožitky a 
poznání, které rozvíjejí uctivý vztah 
člověka k přírodě i k sobě samému.

O partnerovi

Pevnost poznání je interaktivním 
muzeem vědy a centrem neformál-
ního vzdělávání v Olomouci.

rokycany.mapplzensko.cz/o-projektu.php

kralovice.mapplzensko.cz/

pevnostpoznani.cz/termokamera

slunakov.cz
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Valeo
Na čem spolupracujeme

Díky finanční podpoře Valeo jsme 
vyvinuli novou vzdělávací pomůcku 
- model klimatizace. Klimatizační 
modely a termokamery jsou distri-
buovány v průběhu školního roku 
2021/2022 do 10 vybraných škol 
v ČR.

Model klimatizace + LabIR EduKit

Tato pomůcka pomůže žákům/stu-
dentům vysvětlit fyzikální princip kli-
matizace a pochopit tak fungování 
zařízení, se kterými se běžně setká-
váme (např. chladnička). 

Pomůcka je opatřena o podrobný 
návod, jak model zprovoznit a jak 
správně změřit měnící se teploty ter-
mokamerou.

O partnerovi

Valeo je klíčovým hráčem v čes-
kém automobilovém průmyslu 
nejen ve výrobě, ale i ve 
výzkumu, a zároveň jedním  
z největších zaměstnavatelů. 

V České republice působí od 
roku 1995, kdy otevřelo svůj první 
výrobní závod v Rakovníku. Násle-
dovaly další dvě továrny v Žeb-
ráku (2001) a Humpolci (2002), 
které vyrábějí klimatizační sys-
témy, systémy recirkulace výfuko-
vých plynů, vnitřní ovládací panely 
a přední moduly. Závod v Podbo-
řanech (2006) vyrábí hydraulické 
spojky a brzdové pohony.

Společnost Valeo má stejný cíl jako 
my – nadchnout mladé pro vědu 
a techniku, a tím získat kvalifikované 
pracovníky i inovátory. 

Soutěže pro studenty
Každoročně pořádáme soutěž o nejzajímavější aktivity a pokusy provedené 
s našimi termokamerami. Soutěže jsou pro školy zajímavým způsobem, jak 
si termokameru zapůjčit, zapojit ji do výuky a zároveň žákům/studentům 
umožnit prezentaci svých projektů.

2021/22 - #ocima_termokamery

V říjnu jsme vyhlásili 2. ročník sou-
těže o nejlepší termovizní pokus, 
tentokrát pro týmy z celé České 
republiky. 

Týmy mají za úkol zpracovat, co je 
pohledem termokamery nejvíc zau-
jme do formy vědeckého pokusu. 
Nejlepší příspěvky zveřejníme na 
webu a sociálních sítích pod hasht-
agem #ocima_termokamery. 

Porota, která se bude skládat 
z odborníků v oblasti termografie, 
vybere 3 nejlepší soutěžní příspěvky 
ve dvou věkových kategoriích. Hod-
nocena bude metodika i kreativita 
zpracování. 

Máme se na co těšit. Již teď 
máme přihlášených 183 žáků/stu-
dentů ve 27 týmech! 

2020/21 - Termotalent

V minulém školním roce proběhla 
i přes omezení spojená s pandemií 
soutěž TERMOTALENT v Plzeň-
ském kraji. Do soutěže se v rámci 
10 týmů přihlásilo celkem 72 mla-
dých badatelů. Přestože týmy rea-
lizovaly své projekty z velké části 
na dálku, vznikly velmi inspira-
tivní a kvalitně zpracované pokusy. 
Vyhlášení proběhlo online 25. 
června 2021. 

valeo.cz
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ŠKODA AUTO
Na čem spolupracujeme

Česká automobilka v rámci podpory 
technického vzdělávání spustila 
v září 2021 projekt, jehož cílem je 
představení nejmodernějších tech-
nologií žákům základních škol. 

Výzkumné centrum NTC se podílelo 
na projektu zapůjčením dvou ter-
mokamer a doprovodných pomůcek. 
Dalšími partnery projektu jsou ABB, 
Prusa Research a Scania.  

O partnerovi

ŠKODA AUTO EDU.LAB je mobilní 
technologická laboratoř plná nej-
modernějších technologií. Kromě 
možností termovizního měření před-
stavuje umělou inteligenci, 3D tisk, 
virtuální a rozšířenou realitu nebo 
schopnosti kolaborativních robotů.

Na své cestě po republice se zamě-
řuje hlavně na okolí výrobních 
závodů automobilky v Mladé Bole-
slavi, Kvasinách a Vrchlabí.

Bosch
Na čem spolupracujeme

Projekt LabIR Edu dostal díky spo-
lupráci s Bosch příležitost uspo-
řádat na čtyřech středních ško-
lách - v Českých Budějovicích, 
Jihlavě, Brně a Břeclavi interak-
tivní workshop pro učitele a stu-
denty a každé na šest týdnu zapůjčit 
EduKit s termokamerami.

O partnerovi

Více než 125 let je jméno „Bosch“ 
spojeno s inovativními technolo-
giemi a průkopnickými vynálezy, 
které tvořily historii. Společnost 
Bosch má zastoupení po celém 
světě a působí v širokém spektru 
oblastí.

Výrobní závody se v České repub-
lice nacházejí v Jihlavě - Bosch Die-
sel s.r.o., v Českých Budějovicích 
- Robert Bosch, spol. s r.o., v Brně 
- Bosch Rexroth s.r.o a v Krnově - 
Bosch Termotechnika s.r.o.

Na českém trhu si Bosch vybudo-
val image významného výrobce 
a investora. Výrobky Bosch zahrnují 
automobilovou techniku, elektrické 
nářadí, domácí spotřebiče nebo 
tepelnou a průmyslovou techniku. 

Společnost Bosch dlouhodobě pod-
poruje technické vzdělávání na 
všech stupních – od školek až po 
univerzity. 

bosch.cz

skodaauto-edulab.cz
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EduKity se staly 
ucelenými vzdělávacími 
balíčky

Rozšiřujeme síť 
distribučních center 
v regionech

Rozvíjíme 
portál edu.labir.cz

V roce 2021 významně vzrostl počet 
termokamer, které školám můžeme 
zapůjčovat. Pro snažší přepravu 
jsme EduKitům opatřili robustní 
kufry. Školám se tak dostane uce-
lený vzdělávací balíček připravený 
na použití ve škole:

• 5 či 10 termokamer

• nabíječky

• návody na obsluhu

• sada vzorových pokusů je k dispo-
zici na našem webu

• vyhodnocovací software ke sta-
žení na webu

• pomůcky pro základní pokusy

Za polepy kufrů, tisk letáků 
a samolepek děkujeme sponzo-
rovi projektu tiskárně Typos s.r.o.

V průběhu roku 2021 jsme také 
zlepšili funkce samotných termoka-
mer.

Největší novinkou je možnost využít 
u termokamer i vyšší měřicí rozsah 
do cca 400°C.

Dále jsme zlepšili automatickou kali-
braci IR senzoru.

Aktuálně - v prosinci 2021 - jsou 
EduKity veřejnosti k dispozici 
v těchto distribučních centrech:

• NTC v Plzni

• Biskupské gymnázium Brno

• Pevnost poznání, Olomouc

V pilotním režimu postupně nasazu-
jeme rezervační systém pro půjčo-
vání termokamer.

Tento systém aktuálně používá NTC 
ZČU v Plzni, zejména pro admi-
nistraci projektu s MAP Rokycany 
a Kralovice.

V roce 2022 chceme rezervační sys-
tém poskytnout i dalším distribučním 
centrům.

Krom již zmíněných rezervací je na 
webu dále k dispozici zejména roz-
růstající se sbírka inspirativních akti-
vit a pokusů s termokamerami.
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Řekli 
o nás

Využití termokamer ve školách 
je skvělá příležitost oboha-
tit výuku o nový úhel pohledu 
na dosud bádané jevy. Oteví-
ráme tím žákům a studentům 
spoustu příležitostí pro bádání 
s technikou v ruce a to má na 
žáky, studenty i učitele vždy 
ohromný motivační účinek. 
Termokamery jsem vyzkou-
šela při lektorování na učite-
lích a ohlas byl ohromný!

Termokamery postavené 
přesně tak, jak je pro žáky 
třeba, jednoduché a pře-
hledné ovládání, nezničitelné. 
A samozřejmě zajímavé. Hned 
je to vtáhne do akce. Využití 
především ve fyzice (ale možná 
to tak vidím, protože jsem 
fyzik). Ale i ve fyzikální hodině 
bych se nebála chemické nebo 
biologické odbočky. A nepo-
chybuji, že děti kreativně 
vymyslí něco, co vás (nás) ještě 
nenapadlo. 

Možnost nového pohledu na 
známé i neznámé situace byl 
na všech typech škol motivač-
ním prvkem. Použití termoka-
mery vedlo k hlubšímu poro-
zumění probíraného učiva 
a také propojení souvislostí 
mezi jednotlivými přírodními 
jevy.
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Mgr. Ing. Andrea Tláskalová 

ZŠ J. V. Sládka Zbiroh. 

2. místo ceny pro inspirativní 
učitele - Global Teacher Prize 
Czech Republic 2017

Mgr. Kateřina Lipertová

Učitelka fyziky a matema-
tiky na Církevním gymnáziu 
v Plzni. 

Vedoucí plzeňského regio-
nálního centra Elixíru do škol

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře 
aplikované fyziky a techniky JU 
v Českých Budějovicích. 

Učí na ZŠ v Plané nad Lužnicí 
předmět fyzika, výpočetní tech-
nika, 3D tisk a fyzikální experi-
menty. 

Ocenění ČEZ Ámos - nejoblíbe-
nější fyzikář roku 2018.



A co  
plánujeme 
dál?

1

Čeká nás vyhodnocení celého pro-
cesu pilotní distribuce termokamer 
financované z veřejných i soukro-
mých zdrojů. 

2

Naše aktivity budeme rozšiřovat do 
dalších regionů v České republice 
a hledat pro ně financování. 

3

Projekt chceme představit také 
v zahraničí, proto překládáme 
výukové materiály a web  
do angličtiny. 

4

Ve spolupráci s partnery budeme 
pracovat na rozšíření a zkvalitnění 
výukového obsahu a jeho zaměření 
pro konkrétní obory.  

5

Náš tým bude potřebovat posily, 
proto budeme aktivně hledat lektory 
pro workshopy a další nadšence, 
kteří nám pomohou s přípravou 
výukového obsahu. 

6

Chceme zlepšit předávání zkuše-
ností s využitím termokamer ve 
výuce mezi učiteli a dalšími part-
nery. V roce 2022 proto plánujeme 
uspořádat setkání partnerů a příz-
nivců projektu.
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Kdo za 
projektem 
stojí Tým LabIR Edu

Výzkumný tým Infračervené technologie

Nové technologie - Výzkumné centrum

Západočeská univerzita v Plzni

Tým  
LabIR Edu

Jan Šroub

vedoucí projektu

Vladislav Lang

vedoucí vývoje

Jan Klepáček

konstrukce

Tomáš Kohlschütter 

software

Jan Jáchim 

grafika, web

Ján Šikula

lektor

Alice Nováková

komunikace 
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Nové technologie 
– výzkumné centrum

Západočeská  
univerzita v Plzni

Infračervené  
technologie
Náš výzkumný tým je zaměřený na 
aplikovaný výzkum a vzdělávání 
v oboru infračervených technolo-
gií. Již 20 let vyvíjíme infračervené 
měřicí systémy pro různé aplikace. 
Úzce spolupracujeme s průmyslo-
vými firmami i veřejnými institucemi 
a naše aktivity flexibilně odpovídají 
jejich aktuálním potřebám. 

Jedním z naléhavých témat našeho 
týmu v souvislosti s pandemií 
COVID-19 je zdravotnická ter-
modiagnostika. Projekt NTC, 
Fakulty zdravotnických studií 
ZČU a Techmania Science Center 
o.p.s. v této oblasti s názvem „Bez-
pečnostní výzkum pro účinné využití 
termokamer v případě epidemických 
hrozeb a krizových situací“ (zkrá-
ceně BETERKA) finančně podpo-
ruje Ministerstvo vnitra ČR. Zabý-
váme se nejen vývojem funkčního 
systému pro spolehlivou termodia-
gnostiku osob, ale i osvětou ohledně 
limitů současného využití termoka-
mer pro tento účel.   

Jako Schválené školicí pracoviště 
Asociace Technických Diagnos-
tiků ČR (ATD ČR) v oboru termodia-
gnostiky také poskytujeme odborné 
poradenství a přípravu na certifi-
kaci osob provádějících termodia-
gnostiku v různých odvětvích, ať už 
ve zdravotnictví, stavebnictví, nebo 
třeba energetice.

medical.labir.cz

ssptermo.zcu.cz

ntc.zcu.cz

zcu.cz

irt.zcu.cz
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TIMI CREATION, s.r.o. 

Fakulta pedagogická  
ZČU v Plzni

Aktivní učitelé  
z Elixíru do škol 

timic.cz

fpe.zcu.cz

elixirdoskol.cz

Kromě týmu NTC stojí za projek-
tem řada dalších lidí, kteří sdílí naši 
vizi a cíle, a z nichž každý projektu 
poskytuje své unikátní know-how. 

Univerzitní spin-off byl založen za účelem výroby inovativních výukových 
pomůcek. TIMI a univerzita společně zajišťují chod vzdělávacího projektu 
LabIR Edu – Termovize do škol. TIMI výrobou pomůcek a jejich distribucí, 
univerzita pak veškerými pedagogickými, organizačními a komunikačními 
aktivitami. 

FPE ZČU zaštituje projekt pedagogicky a metodicky. Spolupracuje na pří-
pravě didaktických materiálů ve formě pracovních listů, pomůcek či videí. 

Elixír do škol, z. ú. je nezisková organizace, která od roku 2013 vytváří 
podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií. Učitelé 
z Elixíru podporují naše aktivity od úplného počátku, pomáhají nám organi-
zovat workshopy i získávat nové kontakty, a proto je považujeme za nepo-
stradatelné členy týmu. 

Spolupracujeme

Finanční partneři



Zpracovali

Jan Šroub 
Alice Nováková 
Jan Jáchim
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Vytištěno sponzorem projektu  
Typos, tiskařské závody, s.r.o.



Nové technologie - výzkumné centrum

Západočeská univerzita v Plzni 
Teslova 11 
301 00 Plzeň

edu@labir.cz 
www.edu.labir.cz


