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Co je CoderDojo? 

• Bezplatné kluby kódování pro 

děti ve věku 7-17 let vedený 

dobrovolníky (šampiony a 
mentory) 

• Výuka vytváření webových 
stránek, aplikací, videoher a 

mnoho dalšího 

• Není to jen o kódování, ale 

také o logickém myšlení, 
řešení problémů, prezentování 
a komunikaci! 



Vznik CoderDojo 

• 2011  

 

• Cork v Irsku 

 

• Rychlé rozšíření do USA a EU 

 

• Podpora nadnárodních firem 

 



V Evropě je přes 820 fungujících klubů. 

CoderDojo ve světě 

1,600 Dojos 
Založených klubů, 

fungujících na 

dobrovolnické bázi.  

55,000  
mladých lidí 

Se nyní učí kódovat v 

klubech po celém 

světě.  

92 zemí 
Počet zemí, kde již 
kluby jsou. 



CoderDojo v České republice  

V České republice bylo během dvou let fungování projektu bylo založeno 
12 klubů,  z toho 3 v knihovnách. 

Most Náchod 

Ústí nad 
Labem 

Frýdek-
Místek 

Brno 

Praha 

VŠE 

Praha 
Data4You 

Olomouc 
Úsov 

České 
Budějovice 

Ostrava 

Vsetín 



Vznik CoderDojo Olomouc 

• 25. – 26.10.2017 jsme se dověděli o CoderDojo na konferenci 
regionálních funkcí v Pardubicích 
 

• V polovině února 2018 proběhla první informativní schůzka s rodiči 
 

• Jelikož se přihlásilo kolem 20 dětí (počítačová učebna má 12 
počítačů), rozdělili jsme děti do dvou skupin  
 

• Podařilo se nám najít 2 mentory  
 
• Od konce února fungují v Olomouci 2 skupiny CoderDojo  

 
• První skupina se věnovala základům programování (code.org) a 

tvorbě webových stránek 
 

• Druhá skupina pracovala s micro:bity zapůjčenými ze Střední školy 
elektrotechnické 

 



Co může přinést CoderDojo knihovnám? 

Přiláká děti (a jejich rodiče) zpět do knihoven! Děti 
v knihovně díky CoderDojo budou trávit čas a 
naučí se tam chodit pravidelně.  
 
Pomůže s propojením knihoven a technologií! 
Knihovny budou hrát důležitou roli v 
technologickém vzdělání mladé generace. 
 
Jména zapojených knihoven budou na globální 
mapě CoderDojo. Všichni organizátoři budou 
součástí stále se rozšiřující mezinárodní komunity 
CoderDojo. 



Seznamování se základy programování 



Naši lektoři 



V klubech nám pomáhají i rodiče 



Zahájení Codeweeku 2018 v Bruselu 



CODEWEEK ve VKOL 



CoderDojoCon 2018 v Praze  

10 Dojos 
Založených klubů, 

fungujících na 

dobrovolnické bázi.  

100+   
mladých lidí 

Se nyní učí kódovat v 

klubech po celé 

České republice.  

20+ 
dobrovolníků 
Kteří se v ČR věnují 

dětem v Dojos.  



CoderDojoCon 2019 v Olomouci  

12 Dojos 
Založených klubů, 

fungujících na 

dobrovolnické bázi.  

100+   
mladých lidí 

Se nyní učí kódovat v 

klubech po celé 

České republice.  

20+ 
dobrovolníků 
Kteří se v ČR věnují 

dětem v Dojos.  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-

zpravy/219411017000323/?fbclid=IwAR2oIjesKxMU49y0V4lGmu3VDi4mWJ3uHNotQcTVUpnNSqMooR28DB
ShlMs 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/219411017000323/?fbclid=IwAR2oIjesKxMU49y0V4lGmu3VDi4mWJ3uHNotQcTVUpnNSqMooR28DBShlMs
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/219411017000323/?fbclid=IwAR2oIjesKxMU49y0V4lGmu3VDi4mWJ3uHNotQcTVUpnNSqMooR28DBShlMs
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/219411017000323/?fbclid=IwAR2oIjesKxMU49y0V4lGmu3VDi4mWJ3uHNotQcTVUpnNSqMooR28DBShlMs
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/219411017000323/?fbclid=IwAR2oIjesKxMU49y0V4lGmu3VDi4mWJ3uHNotQcTVUpnNSqMooR28DBShlMs


Kde najít vhodné výukové materiály? 

https://code.org/ 
 

 

https://scratch.mit.edu/ 
 



Snadná tvorba www stránek v Trinketu 



Programování s micro:bit 



Tvorba aplikací pro mobil 



Příklad aplikace pro mobil 

Příklad aplikace 
 
„Kreslíme s želvou“ 
 



Jak si založit Dojo?  

Kontaktujte mailem  
českou centrálu 

CoderDojo. Domluvíte 
si úvodní hovor po 

Skypu.  

Sehnat si mentora, 
který umí 

programovat (pokud 
to neumím já). 

Najít vhodné místo 
pro setkávání klubu 

(se stoly, zásuvkami a 
ideálně s připojením k 

internetu). 

Registrovat se na 
www.coderdojo.com 

Rozmyslet si, co chci 
předat, jak často se 

má klub scházet, atd.  

Najít děti, které budou 
Dojo navštěvovat. 

Naplánovat úvodní 
schůzku. 

Hotovo! ☺ 



Zůstaňte s námi ve spojení! 

Celosvětové CoderDojo: www.coderdojo.com 

CoderDojo v ČR:  https://coderdojocesko.cz/ 

Email: kontakt.cz@coderdojo.com 

Facebook: https://www.facebook.com/CoderDojoCZ/ 

Kontaktní osoby: Lucie Leišová a Tereza Hager 

 

CoderDojo Olomouc: coderdojovkol@gmail.com 

Kontaktní osoby: Dana Calábková a Michaela Heloňová 
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Podporují nás 



Děkuji za pozornost! ☺ 


