
  

Prototýpci  – Jak podporovat 
kreativitu u dětí 

Webinář bude plný informací a praktických tipů, jak doma jednoduše 
a účinně podporovat dítě tak, aby rádo tvořilo, realizovalo vlastní nápady 
a bylo aktivní. Tedy, aby rozvíjelo kompetence, které jsou pro uplatnění 
a spokojený život dětí nezbytné. Webinář mohou s rodiči sledovat i děti 
a rovnou si tak vyzkoušet techniky pro trénink divergentního myšlení, které 
je nutnou podmínkou kreativity a které navíc dítěti pomáhá při učení.  

To celé v tempu a zábavně s lektorkou Veronikou Šancovou. 

 

Veronika Šancová 
 

Veronika Šancová je zakladatelkou Prototýpků. Působí jako lektorka podnikavosti 

a digitálních kompetencí a vede dětské startupy, které vyvíjí konkrétní produkty. V rámci 

projektu IKAP v JMK II jako metodička vyvíjí materiály a vzdělávací formáty k zavádění 

podnikavosti na SŠ a ZŠ. Je aktivní v rodičovských sdruženích, protože věří, že kreativita 

a podnikavost se nejlépe rozvíjí v rodině. Přes 20 let podniká, je spolumajitelkou IT firmy 

a dlouhé roky působí i v dalších vzdělávacích projektech. 
  

Prototýpci, z. s. 
 

Prototýpci, z. s. se snaží přispět k šíření moderních vzdělávacích trendů, které jsou 

založené na podnikavosti, kreativitě a digitálních kompetencích. Nabízí vzdělávací akce 

pro děti, učitele i rodiče. Vychází přitom především z vlastních zkušeností z podnikání 

a reálné tvorby kreativních projektů z oblasti vývoje fyzických i digitálních produktů 

a marketingu. Vzdělávací programy zahrnují jak prvky technického a digitálního 

vzdělávání, tak i polytechniky a osobnostně sociální výchovy. Ve své činnosti se zaměřují 

zejména na podporu dětí při realizaci vlastních projektů, poskytování vzdělávání 

a odborné podpory školám, pedagogickým pracovníkům, dětem a široké veřejnosti 

o možnostech rozvoje podnikavosti, podnikání a IT kompetencí u dětí. 

 

Základní informace: 
 

Kdy:    7. 6. 2021 od 16 do 18 hodin 

Kde:   online přes Zoom 

 
 

Přihlašování přes odkaz  "ZDE" 
 

Účast BEZPLATNÁ. 
 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111 
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfesrUQx3-YFEFc-hR1qh0pdR3eps4XkXXLcJ7dbedrxKBoWw/viewform

