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Realizace KAP
Uspořádané a plánované akce v roce 2017



Podpora řízení škol

Uspořádané akce:

22. 02. 2017: Seminář pro žadatele ve výzvě Podpora škol formou 
zjednodušeného finančního vykazování – šablony pro SŠ 
a VOŠ.

Chystané akce:

20. -21. 06. 2017: Seminář pro ředitele SŠ a VOŠ všech zřizovatelů

Program : JUDr. Dagmar Lichovníková – Zákoník práce a jeho specifika ve 
školství 

PhDr. Mgr. Jiří Valenta – aktuální změny školské legislativy a zákona 
o pedagogických pracovnících

Policie ČR – Koncepce ochrany měkkých cílů ve školách
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Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity

Uspořádané akce:

27. 04. 2017: Konference IN 2017 
Program: Ing. Kateřina Lichtenberková – úvod do problematiky podnikavosti, iniciativy a 

kreativity 

Ladislav Chvátal, Ph.D. MBA – Podnikavý absolvent a příklad JA Czech, jak na to! 

Ing. Jakub Křižka – představení programů pro ZŠ a SŠ – Lovci podnikavých duchů, 
iPodnikatel

Mgr. Jana Vodáková, MBA – inspirace k tématu ze zahraničí 

Ing. Petr Konečný – Technologické inovační centrum: Můj první milion - jak podpořit 
nápad vašich žáků 

Jirka Doležal, Honza Emler – Doller 

Tematicky zaměřené workshopy - Ukázka metody práce s žáky: jak přijít na 
podnikatelský nápad?, Lovci podnikavých duchů, Time management 
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Podpora polytechnického vzdělávání, odborného 
vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání

Chystané akce:

03. 10. 2017: Kulatý stůl na téma polytechnické vzdělávání, učňovské 
školství

Program : Prezentace Paktu zaměstnanosti

Prezentace Krajského akčního plánu

Panelové diskuse na témata:

Vzdělávací nabídka středních škol ve Zlínském kraji

Nezaměstnanost absolventů škol ve Zlínském kraji

Zavádění prvků duálního vzdělávání ve Zlínském kraji a přibližování 
vzdělávací nabídky potřebám zaměstnavatelů
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Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, 
ICT kompetencí a výuky cizích jazyků

Chystané akce:

18. 10. 2017: Konference ke čtenářské gramotnosti

Program : Čtenářské strategie 

Kritické myšlení 

Tvořivý sloh 

Čtenářství jako postoj

Mediální gramotnost 

Alois Marhoul - autorské čtení 
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Podpora kariérového poradenství

Chystané akce:

IX. – X. 2017: Setkání kariérních poradců ve Zlínském kraji

Program :

6



Podpora inkluze

Chystané akce:
XI / 2017: Konference ke kvalitnímu a společnému vzdělávání

Program : Legislativa a financování (kde si stojí ČR v rámci evropského 
vzdělávání) – společná část pro SŠ a ZŠ

Workshopy na možná témata (zvlášť pro SŠ a ZŠ):

Návody a metody v praxi (jak pracovat se třídou, klima ve třídě, 
varovné signály).

Diferenciace a individualizace ve výuce (karta žáka, komunikace ve 
třídě)

Spolupráce pedagoga a asistenta ve třídě

Problémy a komunikace s rodiči

Téma etické výchovy
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Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, 
ICT kompetencí a výuky cizích jazyků

Chystané akce:

X-XI/2017: Konference k matematické gramotnosti

2018:   Akce na téma ICT kompetencí a k výuce cizích jazyků
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Ing. Lenka Baťová

Hlavní manažer projektu

Odbor strategického rozvoje kraje

lenka.batova@kr-zlinsky.cz

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!
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