
S Psaním Hravě naučí vaši učitelé žáky tuto 
dovednost již v tomto pololetí.

Vyzkoušejte si Psaní Hravě pro školy zdarma na www.psanihrave.cz/novaskola.

Registrací získáte tipy, návody a případové studie pro zařazení psaní všemi deseti do výuky. 
Také se dozvíte, jak na kurz čerpat finance ze šablon a dalších dotačních programů.

Drží vaše škola krok s dobou? Zaměřujete se ve výuce na praktické a užitečné 
dovednosti? Sáhněte po nástroji, který vašim učitelům pomůže naučit žáky psát všemi 
deseti jednoduchou a zábavnou formou. Žáky to bude bavit a škole zvýšíte prestiž. 

Dokažte, že... 
vaše škola je moderní! 
Učte žáky psát všemi deseti.

V čem to pomůže vaší škole?

„Když nebudou žáci vědět nic o kroužkovcích, přežijí, ale psaní všemi deseti 
se jim bude hodit celý život.“ 

Mgr. Veronika Holíková – ředitelka ZŠ a MŠ Barrandov

přilákáte pozornost rodičů a nových žáků

zvýšíte spokojenost rodičů stávajících žáků

rozšíříte povědomí o své škole díky výsledkům absolventů

nepotřebujete zavádět žádný samostatný předmět ani dramaticky měnit výuku IT

Jak to pomůže učitelům?
nebudete nic složitě instalovat, vše funguje online 

zvládnete žáky provést Psaním Hravě i bez proškolení (nemusíte umět psát všemi deseti)

snadno dovedete žáky ke zdravým a správným návykům v psaní na klávesnici

nemusíte ukrajovat čas ze svých hodin, žáci mohou trénovat i z domova

máte přehled o pokroku svých žáků a tříd 

ušetříte svůj čas, podklady pro výuku jsme již připravili za vás

jste přichystaní na hodinu jedním klikem

Co to přinese žákům?
během školního roku se naučí psát všemi deseti a získají certifikát 

bude je to bavit

rozvinou své motorické funkce a pozornost

budou se vzájemně motivovat se spolužáky
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Kolik to stojí?

Poradíme vám i kde na to vzít peníze.

Tip od našich učitelů pro výuku psaní všemi deseti v hodinách informatiky:

Tip od našich učitelů pro psaní všemi deseti v hodinách cizího jazyka:

Cena se odvíjí od počtu zakoupených licencí. Můžete získat licence 
na jeden rok či více let. V rámci naší podpory výuky digitální 
gramotnosti máme pro školy podstatně zvýhodněné ceny.

Cenu pro svou školu snadno spočítáte na kalkulačce, kterou jsme 
pro vás připravili na www.psanihrave.cz/skoly/cena.

Licence a správcovské rozhraní jsou u nás pro vyučující učitele vždy zdarma.

Budete překvapeni, jak kreativně lze psaní všemi deseti zařadit do výuky. Nejčastěji si školy 
Psaní Hravě hradí z šablon. Tipy pro využití dotací vám pošleme po registraci do e-mailu. 

Lukáš Zídka             + 420 776 159 272               skoly@psanihrave.cz            
Vše pro školy & učitele

cena za 35 žáků (1-2 třídy) na rok

cena za žáka

běžná cena pro veřejnost

5900 Kč 

169 Kč

790 Kč

Vyzkoušejte si Psaní Hravě se žáky zdarma na www.psanihrave.cz/novaskola.

Orientační příklad: 

„Spojila jsem výuku psaní všemi deseti s výukou webu, kde jsem žáky rozdělila podle jejich 
preferencí. Někdo pracoval na textech, někdo na videích a jiní překládali web do angličtiny. 
Když plnili web, tak si postupně uvědomovali, že se potřebují naučit psát rychle, protože je to 
hodně zdržuje. Záměrně jsem je vybízela k zařazení delších textů na web. Až po 
několika hodinách jsem jim ukázala Psaní Hravě, kterému jsme se pak věnovali 
10 minut na začátku každé hodiny. Žáci dále trénovali psaní z domova.“ 

Jitka Rohelová - učitelka ZŠ

„V hodinách angličtiny pracujeme s překlady ukázek z filmů. Žáci se kromě psaní titulků naučili také 
samostatně psát všemi deseti v anglické verzi Psaní Hravě. Brali to jako užitečnou 
dovednost, sami se totiž přesvědčili, že to opravdu potřebují. Popravdě, já jsem 
se naučila psát všemi deseti až se svými žáky.“ 

Pavlína Olšáková - učitelka SŠ


