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35
zemí

11
jazyků

6
kontinentů

10 000+
certifikovaných facilitátorů

50
vzrušujících her

4M+
žáků

Společnost Accelium (zal. 1994) 
je průkopníkem v oblasti učení se 
a hodnocení dovedností s využitím her



Accelium School rozvíjí dovednosti žáků včetně 
těch, které jsou hodnoceny v testování PISA. 

ROZHODOVÁNÍ

ADAPTACE 
NA ZMĚNU

STRATEGICKÉ 
MYŠLENÍ

KRITICKÁ 
ANALÝZA

ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ

POSTOJ 
K UČENÍ

TVOŘIVOST

PLÁNOVÁNÍ



Top dovednosti 2025

1. Analytické schopnosti a inovace

2. Aktivní učení a strategie učení

3. Řešení komplexních problémů

4. Kritické myšlení a analýza

5. Tvořivost, originalita a iniciativa

6. Vůdcovství a sociální vliv

7. Použití technologií, monitoring, kontrola

9. Resilience, odolnost vůči stresu a flexibilita

8. Technický design a programování

10. Rozhodování, zdůvodňování



Efektivní metoda vzdělávání

Hraj si
Hraj si strategickou nebo 
logickou hru, která 
prezentuje specifický 
problém

Použij
Přenes postřehy a strategie 
naučené při hře do skutečného 
světa 

Uč se
Osvoj si metakognitivní modely a strategie  
pro efektivní řešení  úloh ve hře



Co přináší Accelium School...
ŽÁKŮM

• Přizpůsobuje se jejich aktuálním potřebám

• Rozvíjí kompetence požadované v 21. 

století

• Zapojuje je silnou vnitřní motivací

• Podporuje a spojuje různé styly učení

UČITELŮM

• Posiluje a inspiruje k 

inovacím

• Poskytuje nástroje 

pro facilitaci

• Vytváří důvěru a zvyšuje 

uspokojení z učení

• Rozvíjí digitální 

gramotnost

ŠKOLE

• Poskytne dobře strukturovaný 

učební plán s bohatým 

obsahem

• Zapojuje žáky a rodiče doma

• Navazuje na RVP a ŠVP



Řešení pro školy ve šk. r. 2021/2022

• 16 lekcí/hodin
• 4-7 her
• Vhodné i jako 

samostatný 
předmět

• S úpravami se dá 
použiť online

Accelium 
School

• 10 lekcí
• 2 hry
• 2 v 1: matematika        

a mini verze 
Accelium School 

• Vhodné pro oživení 
hodín matematiky

• Připraveno ihned
pro online použití

Matematický 
projekt

• 5 lekcí
• 2-3 hry
• Mini verze 

Accelium School
• Dá se lehce začlenit

do existujícho 
předmětu

• Připraveno ihned
pro online použití

Tematické 
programy

• Evaluační test
• Podrobné 

hodnocení 
dovedností skupiny 
i jednotlivých žáků 

• Doporučení pro 
další  práci s žákem

• Online testování 
• Výsledky okamžitě

Herní 
testování

• 5 lekcí 
• 3 hry
• Taktická příprava 

na soutěž během 
1 měsíce

• Probíhá online

Olympiáda 
s přípravou



Struktura lekce

4

Přenos znalostí a aplikace 
metod do reálných životních 

situací 
a školního prostředí

3

Učení se 
myšlenkovým 

konceptům nebo 
strategiím

2

Herní cvičení 

1

Úvod do tématu

45
min.

Podívejme se na ukázku 6. hodiny z programu „Pokročilé strategie učení“ 



Rozhodování
Zrychlovač učení

Lekce 6



Část 1 10 minut

Část 2 20 minut

Část 3 10 minut

Část 4 5 minut

Úvod do tématu lekce: Čtyři muži v kloboucích

Pojďme hrát: Blocker

Koncept myšlení při rozhodování: Vžít se do cizí kůže

Shrnutí a doporučení pro další praxi

Plán lekce



A B C D

Čtyři muži v kloboucích – hádankaČást 1

• Čtyři muži stojí v řadě a nemohou se pohybovat,
mohou se jen dívat vpřed.

Cihlová zeď, přes kterou 
nelze vidět

Otázky:
1. Který z nich zvolá?
2. Proč si je na 100 % jistý barvou klobouku?

• Všichni vědí, že mezi nimi jsou čtyři klobouky -
dva černé a dva bílé - ale nevědí, jakou barvu má
každý na sobě.

• Aby vyhráli, jeden z nich musí uhodnout barvu
svého klobouku.

• Nesmí mezi sebou mluvit.

• Po jedné minutě jeden z nich zvolá odpověď.



A B C D

Já mám na 
sobě černý 
klobouk.• Muž C zvolá, že má černý klobouk.

• Proč si je na 100 % jistý barvou svého klobouku?

Abychom porozuměli logice věci, musíme „být v 
kůži někoho jiného“, vcítit se do každého z nich 
a pochopit situaci z jeho pohledu.

Čtyři muži v kloboucích – řešení



A B C D

Vidím C a B, ale nemohu určit 
vlastní barvu klobouku.

Takže určitě neodpovím!

Čtyři muži v kloboucích – řešení



A B C D

Nevidím nikoho a také nemohu 
určit vlastní barvu klobouku.

Určitě nebudu odpovídat!

Čtyři muži v kloboucích – řešení



A B C D

Nevidím nikoho a také nemohu určit barvu vlastního klobouku.
Určitě nebudu odpovídat!

Čtyři muži v kloboucích – řešení



A B C D

Vidím bílý klobouk před sebou!
Jelikož A, B a D mlčí, je to na mně!

Co mi to říká?

Čtyři muži v kloboucích – řešení



A B C D

Kdyby D viděl, že já i B máme bílé klobouky, 
pak by odpověděl – řekl by, že má černý 

klobouk.

Čtyři muži v kloboucích – řešení



A B C D

Ale protože D mlčí, to mi říká, že musím 
mít černý klobouk, protože oba vidíme, že 

B má na sobě bílý klobouk.

Čtyři muži v kloboucích – řešení



Nikdy nepoznáte důvody, 
které vedly k rozhodnutí 
člověka, dokud jste se 
nevžili do jeho kůže.

Zkuste se na chvíli vžít do jeho kůže

http://www.istockphoto.com/photo/son-and-father-answer-questions-of-a-social-worker-gm477405281-35656326?st=238c527
about:blank


Pojďme hrát

Pojďme nyní použít systém Accelium 

… k procvičení některých nástrojů rozhodování

Část 2



• Rozeberte herní situaci - kdo má lepší pozici?

Koncept myšlení při rozhodováníČást 3

Překážky 
7

Překážky 
7

Představte si, že hrajete černými.

Rozeberte herní situaci z pohledu 
černého.

Rozhodněte se, jak jednat až poté, co 
jste pochopili plán soupeře

• Jaký bude další tah Bílé?



Krok 1 - Představte si, že jste na jejich místě

Krok 2 - Zeptejte se: jak asi vidí situaci

Krok 3 - Podle toho zvolte, jak postupovat

Při rozhodování, které zahrnuje další lidi...

Je snadnější pochopit ostatní, pokud 
se vžijeme do jejich kůže…
(angl. „step into their shoes“ - obuješ si 
jejich boty…)



Bohatý, vysoký a slavný… vžijte se do jejich kůže

Nejvyšší člověk na 
světě

Nejbohatší člověk 
na světě

Úspěšná 
supermodelka



Vžijte se do jejich kůže

Popište své největší 
problémy jako 
nejvyšší člověk na 
světě:    

Světový rekord z Guinessovy knihy:
Nejvyšší člověk na světě

Citát
„Být nejvyšší muž na světě mi přineslo publicitu a 
neříkám, že je to dobré nebo zlé".    

Seznamte se se Sultanem Kösenem



Popište své největší 
problémy jako úspěšná 
supermodelka:

„Jsem velmi vnímavá osoba. Přála bych si, aby si 
lidé na to vzpomněli, když o mně mluví."

Nejúspěšnější 
supermodelka

Seznamte se s Gisele Bundchen

Vžijte se do jejich kůže

Citát



Popište své největší 
problémy jako 
nejbohatší člověk na 
světě:

„Nosím stejný oděv nebo alespoň jinou kopii skoro 
každý den"

Seznamte se s Markem Zuckerbergem

Nejbohatší člověk 
na světě

Vžijte se do jejich kůže

Citát



Pojďme trénovat

Hraní rolí
Vžít se do kůže druhých



Vžijte se do jejich kůže…



Vžít se do něčí kůže

Shrnutí – toolboxČást 4

Krok 1 – Představte si, že jste na jejich místě

Krok 2 – Zeptejte se: jak asi vidí situaci

Krok 3 – Podle toho zvolte, jak postupovat



Rozhodování
Zrychlovač učení

Lekce 6



Možnosti včlenění Accelium do školní praxe

Včlenit do 
předmětů

s vyšší týdenní časovou 
dotací nebo tematicky, 

například do hodin:

• Matematika
• Český jazyk / Anglický 

jazyk (materiály jsou 
dostupné  i v 
angličtině)

• Občanská výchova 
• Člověk a svět práce / 

Osobnostní a sociální 
rozvoj / Kariérový 
rozvoj / Volba povolání 
apod. 

• Informatika
Samostatný předmět 

v rámci disponibilních 
hodin

• V případě, že si škola 
kreativně vytváří školní 
vzdělávací program

Kroužek

• V rámci činnosti 
kroužků, např. rozvoj 
kritického myšlení, 
debatní kroužek, 
strategické a logické 
myšlení, …

Povinně volitelný 
předmět

na 2. stupni: 

• Matematické hrátky
• Rozvíjení specifických 

funkcí / Osobnostně-
sociální rozvoj

• Anglický jazyk –
konverzace – materiály 
jsou dostupné i v 
angličtině



Vzdělávací koncept Accelium School



Accelium School
5 vzrušujících kurzů

Věk 6+  

Řešení problémů (16 lekcí)

Věk 8+

Osobní odpovědnost (16 lekcí)

Věk 11+

Tvořivé myšlení (16 lekcí)

Věk 9+

Pokročilé strategie učení (16 lekcí)

Věk 14+

Vůdcovství – Leadership (10 lekcí)

Výhody

✔Zlepšují učební výsledky

✔Inspirují a motivují  

✔Osloví i nezapojené žáky

✔Rozvíjejí schopnost učitelů provázet programem

✔Zapojují žáky i jejich rodiče doma

✔Podporují kompetence hodnocené testy PISA

✔Zvyšují digitální gramotnost



Proces 
učení

Rozšíření

Žáci pokračují v procvičování 

doma s kamarády a rodinou v 

aplikaci Accelium. Herní cvičení

Žáci jsou rozdělení do dvojic 

nebo malých skupin, ve 

kterých plní první herní 

úkoly v aplikaci Accelium. 

Úvod do problematiky

Příběh, video, výzva nebo otázka zachycující 

podstatu hlavního tématu každé lekce. Téma 

je diskutováno stručně a rámcuje další 

aktivity.

Praktický nástroj

Žáci se učí konceptům, strategiím nebo 

metodám, které odpovídají výzvám, jimž čelili ve 

hře. 

Přenos a aplikace znalostí

Nástroje a koncepty naučené ve hře jsou 

aplikovány do autentických životních 

situací a do školního prostředí. 

Rekapitulace předchozí lekce

Předchozí lekce a domácí úkoly 

jsou zkontrolovány v celé třídě.



Matematika s Accelium

Projekt 1: 1. a 2. ročník

Projekt 2: 3. a 4. ročník

Projekt 3: 5. a 6. ročník

Každý projekt obsahuje:

• 10 lekcí

• 2 hry

• Mapu lekcí

• Metodickou příručku 



Matematika s Accelium

Rozvíjí:

numerické výpočty, porovnávání, zkoumání, 
vyvozování logických závěrů, usuzování, 

předvídání následků, rozhodování, řešení 
problémů 

Procvičování:

• sčítání
• porovnávání čísel
• nuly
• vícekrokových úkolů
• odhadu a zaokrouhlování
• záporných čísel
• řad se součtem 10
• sledování instrukcí

Témata a nástroje:

• jádro problému
• plánování
• pořadí kroků
• Semafor
• detektivní metoda
• rozhodovací strom
• řetězová reakce
• horolezec



Čas

Algoritmus UI vyhodnocuje tahy, 
které dělá hráč ve hře

Hloubkový osobní profil

Vysoká přesnost

Dobré početní dovednosti 

Relativně vysoká rychlost řešení

K
va

lit
a 

ta
h

ů



Studie prokázaly, že metoda Accelium 
zvyšuje výkon žáků v klíčových 
předmětech.

Celosvětově uznávaná metodologie

Účinnost metody Accelium potvrdily významné 
výzkumné ústavy.



Hodnotící test Vzdělávací tréninky

• Podporují angažovanost

• Poskytují zpětnou vazbu a podmanivý proces učení 

se

• Běží na cloudu 24/7

Accelium System

Inteligentní hry



Hloubkový osobnostní profil Profil skupiny/třídy

• Poskytuje Individuální hodnotící   profil

• Porovnává  skupiny i jednotlivce

• Používá algoritmy UI

• Sleduje výkon

• Poskytuje smysluplné 

informace

Accelium System

Datové centrum



Excellent Partners s.r.o. , 
zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, vložka 37611/P
Sídlo : Ľubochnianska 16/2124 

080 06 Prešov 
IČO :   52 114 635
Licenčný partner Accelium Group Izrael pre SK a CZ

zastúpená Ing. Vladislavom Leškom, konateľom
PaedDr. Borisom Kapucianom, konateľom

Boris Kapucian
kapucian@extpartners.sk

+421 905 737 877

Karel Šuranský
suransky@epartners.sk

+420 603 437 431

Děkujeme za pozornost

Zuzana Mikušová



Další kroky

•Registrace školy do komunity Accelium School
•Představení „Accelium School“ učitelům 
•Trénin učitelů a pilotní vzdělávací programy
•Plná implementace metodologie do výuky



Realizované projekty a zapojené školy



Pilotná škola na Slovensku

„Hodiny sú živé a plné aktivít“.

„Žiaci majú predmet radi, 

predovšetkým chlapci, pre 

ktorých je v tomto veku koncept 

zábavný a prevláda u nich 

zvedavosť. Dievčatám, ktorým to 

ide pomalšie, radi pomôžu“. 

„Deti sa vždy tešia na úlohy, 

hry, hádanky, prezentáciu, 

milujú videá aj samotné hry“.

Zdroj: Feedback 01/2020

• Cca 350 žiakov

• 14 tried

• 1 až 5. ročník

• 10 certifikovaných učiteľov

• Vzdelávacie kurzy

• Kurz 1 – Riešenie problémov

• Kurz 2 – Osobná zodpovednosť

• Matematika 1

• Score 410

Začiatok projektu: 09/2019

Aktuálny projekt: 09/2020



Pilotná škola v ČR Základní škola Varnsdorf

Začiatok projektu: 10/2018

Aktuálny 3. ročník:09/2020

• 68 žiakov

• 3 triedy (2 a 3. ročník)

• 2 certifikovaní učitelia

• Vzdelávacie kurzy

• Kurz 1

– Riešenie problémov

• Kurz 2

– Osobná zodpovednosť

„Děti pracují s velkým 

zájmem a nadšením. 

Po každé hodině děláme 

evaluaci a nesnažíme se 

práci uspěchat“.

„Z našeho pohledu děti rychle

a pohotově reagovaly a měly 

dobrý pocit z úspěchu“.

Zdroj: Feedback 11/2018



Pilotná stredná škola v ČR
Střední odborná škola Znojmo, 
Dvořákova, příspěvková organizace

Začiatok projektu: 03/2019

• 15 žiakov

• 1 trieda (1. ročník SŠ)

• 2 certifikovaní učitelia

• Vzdelávacie kurzy

• Kurz 3

– Pokročilé stratégie učenia

Ohlasy žiakov:

„Spolupracovali jsme všichni jako tým.“

„Plánovat si, je užitečné!“

„Otevřelo mi to oči na svět.“

„Neutíkat před problémy, ale vyřešit 

je!“

„Hry jsou skvělé, procvičí mozek!“

Hodnotenie garantky programu:

• Přátelská atmosféra.

• Žáci spolupracovali se zájmem.

• Jednotlivé lekce se velmi dobře promítají 

do běžného života.

• Nenásilnou formou byla vhodně aplikovaná 

výchova „zdravého“ rozumu v životních 

situacích.

• Žáci ocenili, že se neznámkují jejich vědomosti.



Ďalšie projekty v ČR

Škola

Realizácia 02/2020 09/2019 09/2020 02/2019 03/2019 02/2020

Žiaci 15 15 15 20 20 20

Ročník 1. roč. SŠ 6. roč. ZŠ 8. roč. ZŠ 6. roč. ZŠ 1. roč. SŠ

Učitelia 1 1 1 1 1 1

Kurzy
3 – Pokročilé 
stratégie učenia

1 – Riešenie 
problémov

2 – Osobná 
zodpovednosť

1 – Riešenie 
problémov

3 – Pokročilé 
stratégie učenia

1 – Riešenie 
problémov
2 – Osobná 
zodpovednosť

Základní škola 
a Mateřská 
škola, Višňové, 
okres Znojmo

Základní škola 
a Mateřská 
škola, Višňové, 
okres Znojmo



Ďalšie projekty v SR

• Cca 300 žiakov

• 15 tried

• 2. a 4. ročník

• 5. až 9. ročník

• 8 certifikovaných učiteľov

• Vzdelávacie kurzy

• Kurz 1 – Riešenie problémov

• Kurz 2 – Osobná zodpovednosť

• Kurz 3 – Pokročilé stratégie učenia

• Kurz 4 – Tvorivé myslenie

• Projekt Matematika

Začiatok projektu: 09/2020

ZŠ, Malokarpatské námestie, 
Bratislava-Lamač

„Prvýkrát sme sa stretli 

s Accelium v roku 2020.

Do Olympiády Accelium 

sa vtedy zapojilo 48 žiakov“.



Ďalšie projekty v SR

• Cca 30 žiakov

• 1. až 4. ročník

• 5 certifikovaných učiteľov

• Vzdelávacie kurzy

• Kurz 1 – Riešenie problémov

• Kurz 2 – Osobná zodpovednosť

• Score 410

Začiatok projektu: 09/2020

Súkromná základná škola 
Makovičky

„Pri hraní hier Accelium spájame 

zámerne žiakov z rôznych ročníkov. 

Starší žiaci radi vedú mladších,

trénujú trpezlivosť i vyjadrovanie,

keď sa im snažia niečo vysvetliť“.

Hejného matematika aj informatika 

s Emilom podporujú a učia deti 

zručnostiam ako v Accelium, ale tu je 

to ešte viac priamočiare a „premakané“.

Zdroj: Feedback 11/2020



Školy zapojené v 2020

Gymnázium Kroměríž ZŠ, Malokarpatské námestie, 
Bratislava-Lamač

ZŠ Dolná Tižina



Výsledky našich škôl 2020



Výsledky 2020

Základní škola Varnsdorf, 
Edisonova



Výsledky 2020

Základní škola, Sázavská, Praha



Výsledky 2020

ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Bratislava



Vyhodnotenie



Zoznam krajín registrovaných v súťaži

5 706

Počet zapojených žiakov

157

Počet zapojených 
škôl

Estonia

Canada

Hungary

Lebanon



Top 30



Zapojené školy

ZŠ, Malokarpatské námestie, 
Bratislava-Lamač



Výsledky našich škôl









Vyhodnotenie



Seznam zemí registrovaných v soutěži

5 706

Počet zapojených žáků

157

Počet zapojených 
škol

Estonia

Canada

Hungary

Lebanon



Top 30



Zapojené školy

ZŠ, Malokarpatské námestie, 
Bratislava-Lamač



Výsledky našich škol











Další kroky

•Registrace školy do komunity Accelium School
•Představení „Accelium School“ učitelům 
•Trénin učitelů a pilotní vzdělávací programy
•Plná implementace metodologie do výuky



Excellent Partners s.r.o. , 
zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, vložka 37611/P
Sídlo : Ľubochnianska 16/2124 

080 06 Prešov 
IČO :   52 114 635
Licenčný partner Accelium Group Izrael pre SK a CZ

zastúpená Ing. Vladislavom Leškom, konateľom
PaedDr. Borisom Kapucianom, konateľom

Boris Kapucian
kapucian@extpartners.sk

+421 905 737 877

Karel Šuranský
suransky@epartners.sk

+420 603 437 431

Děkujeme za pozornost

Zuzana Mikušová


