
Robotika od MŠ po SŠ
aneb

Rosteme s VEXem





Vybere si každý

 
www.vexrobotika.cz



www.vexrobotika.cz



MŠ + 1. stupeň ZŠ



Tři možnosti programování

Dotkni se a programuj...



Tři možnosti programování

Jde to i bez počítače...



Tři možnosti programování

Něco pro zkušenější...

www.vexrobotika.cz • code123.vex.com • www.veskole.cz



Herní pole

orientuj se



Do třídy s kufrem



Samostatný robot VEX 123 Školní sada VEX 123

Robot VEX 123 1× (na výběr modrý, červený, zelený) 6× (2 modří roboti, 2 červení, 2 zelení)

Box pro roboty s nabíjením – 1×

USB nabíjecí kabel 1× –

Nabíječka – 1×

Kodér 1× 6×

Box na kodéry – 1×

Sada karet s příkazy 1× 7×

Box na karty – 1×

Prstenec 1× 6×

Herní pole – 12 dlaždic + mantinely

Taška pro uskladnění a snadné přenášení všech součástí – ano



Kdo si hraje nezlobí



www.vexrobotika.cz



1. stupeň i 2. stupeň ZŠ



Seznamte se

• 280 konstrukčních dílů
• páčkový přepínač
• akumulátor
• mozek - řídicí jednotka
• 3× motor
• senzory 

(dotykový, optický, elektromagnet)



Inovace :-)
Páčkový přepínač 
možnost ovládat motory bez programování

Elektromagnet
vypnutí a zapnutí elektromagnetického pole



Programování - neviděli jsme se už někde?

www.vexrobotika.cz • codego.vex.com • www.veskole.cz



Konstruování

zvládne to každý – www.vexrobotika.cz • metodika – www.veskole.cz



Základní sada VEX GO Školní sada VEX GO

Mozek robota VEX GO, baterie, spínač 1× 5×

Motor 3× 15×

Senzor Oko 1× 5×

Nárazníkový senzor s LED 1× 5×

Elektromagnet a magnetické barevné disky 1× 5×

Nosníky, osy, kola, spojovací díly 1× 5×

USB nabíjecí kabel 1× –

USB nabíjecí kabel s 5 konektory a nabíječka – 1×

VEX kleště 1× 10×

Herní pole 1× dlaždice 5× dlaždice + mantinely

Doplňková sada dílů – 1×

Plastový kufřík 2× 10×

Taška na stavebnice – 1×



www.vexrobotika.cz



2. stupeň ZŠ



Seznamte se 

• 500 plastových konstrukčních 
a pohybových dílů

• dálkový ovladač
• akumulátor
• mozek S LCD displejem
• 3x motor
• senzory 

(dotykový, optický, 
vzdálenost, tlačítka)

• plastový přenosný box



Programování - neviděli jsme se už někde?

www.vexrobotika.cz • codeiq.vex.com



Konstruování

zvládne to každý – www.vexrobotika.cz • metodika – www.veskole.cz

více než 15 modelů



VEX IQ třídní sada

• 5× základní sada VEX IQ
• plastové herní pole
• sada náhradních dílů
• přepravní tašky na uskladnění 

a přenášení



www.vexrobotika.cz
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2. stupeň ZŠ a SŠ



Seznamte se 
• sada 1000 konstrukčních

a pohybových dílů
• 40 kovových nosníků
• 2 vícesměrová kola
• 6 dalších kol s pneumatikami
• 5x inteligentní motor
• optický senzor, senzor vzdálenosti, 

nárazníkový spínač
• mozek robota a nabíjecí baterie
• dálkový ovladač
• plastový přenosný box



VEX EXP třídní sada

• 5× základní sada VEX IQ
• plastové herní pole
• sada náhradních dílů
• přepravní tašky na uskladnění 

a přenášení



V5 – soutěžní sada



Seznamte se 

• 3500 dílů
• mozek robota 

s dotykovým displejem
• 12 motorů
• 18 senzorů
• elektromagnet
• kovové nosné díly
• plastový přenosný box



Programování - neviděli jsme se už někde?



VEX Workcell



Co když nemám robota?



Programujte ve virtuálním prostředí



Co když nemám robota?



Vytvořte projekt, který zvedne a přesune jedne disk každé barvy do 
odpovídajícího barevného cíle na hřišti.     

vr.vex.com



Vytvořte projekt, který zvedne a přesune jedne disk každé barvy do 
odpovídajícího barevného cíle na hřišti.     

vr.vex.com



1.
Úvodní konzultace

2.
Technická 
a architektonická studie

3.
Realizace
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Obchodní konzultant školy

+420 724 444 128

Josef.Smetana@avmedia.cz

17.listopadu 237
530 02  Pardubice

Náš obchodní tým
skoly@avmedia.cz

Děkuji za pozornost
Neváhejte se na mě a náš tým obrátit.


