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Kroužek Multimédia seznamuje zábavnou a přitom profesionální formou se světem IT. 
Ukazuje dětem, že počítač se dá využít mnohem více než pouze ke hraní. Děti se 
seznámí s různými aplikacemi a dokáží v nich nakonec i něco vytvořit nebo 
naprogramovat. Tento kroužek doporučuji.

Syna kroužek velice baví, za rok se naučil hravou formou mnoho zajímavých a 
prospěšných věcí, pan učitel má skvělý přístup k dětem, rozhodně bude syn v kroužku 
pokračovat  

Karolína Figurová Filip David
Kurz se mi líbil .Vše co jsme probírali bylo zajímavé a zábavné. S kroužkem jsme spokojeni a i dospělí se něčemu přiučí :-)
Vojtěch Vykydal Karel Muller

Bylo to zajímavé a hodně jsem se toho naučil :-) Syn byl velmi spokojen.bohužel nemel vice moznosti se ucastnit online  i tak byl 
spokojen

Jan Novák Eliáš Béda

Na začátku syn uměl pouze zapnout počítač a na konci roku dokáže pracovat s 
několika programy a moc ho to baví. Taky oceňujeme, že se začal učit psát všemi 
deset s programem Psaní hravě. Perfektní přístup pana učitele. Určitě doporučujeme 
kroužek dalším dětem. Děkujeme, Novákovi

Syn chodil z kroužku nadšený, bavilo ho všechno. Naučil se pracovat s novými 
programy a využívat počítač i jinak než jen ke hraní her. Vyzdvihla bych profesionální 
přístup pana učitele při on-line výuce, komunikaci s žáky i rodiči.

Štěpán Hrych Patrik Mathauser

Kroužek je velice prospěšný, v dnešní technické době se bez základních znalostí 
počítačů neobejdeme. Jsem ráda, že syn na kroužek dochází a jeho znlosti se 
zdokonalují. V kroužku rozhodně budeme pokračovat.

Kroužek MULTIMEDIA mě moc bavil a jsem rád, že jsem se toho hodně naučil!!

Ondřej a Jakub Nečasovi Jakub Pýcha

Výborné. Naucili se spousta věcí. Než  zacali chodit na kroužek, vše jsem musela 
dělat já nebo minimálně pomáhat. Role se otočily a teď radí oni mě. 

Jakub byl z kroužku naprosto nadšený a v době karantény to byl jediný kroužek a 
jediná forma výuky, která probíhala online a na vysoké úrovni. V dotazníku, který nám 
zaslala základní škola ohledně spokojenosti s výukou v době karantény jsme Vás 
proto uvedli jako vzor toho, jak by měla výuka vypadat!!!


