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Aktivity Veletrh práce a vzdělávání, Technické jarmarky a Pedagogické kabinety jsou realizovány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 

rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního pro-

gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. 

Aktivity Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu a Konference pro učitele českého jazyka jsou realizovány v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje 

vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. 

 

Veletrh práce a vzdělávání 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravuje Veletrh práce 

a vzdělávání, který se uskuteční 4. a 5. října 2018 v Kongresovém 

centru ve Zlíně. Setkání, propojující školy s praxí, je určeno pro žáky 

8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče, kariérové a výchovné po-

radce a veřejnost.   

Návštěvníci získají informace důležité pro rozhodování o budoucím za-

městnání nebo o výběru střední školy, budou mít možnost komunikovat 

s významnými zaměstnavateli Zlínského kraje, získají přehled o sou-

časné situaci na pracovním trhu a dozví se detaily o aktuálních 

požadavcích na studium na vystavujících středních školách.   

Ve čtvrtek 4. října 2018 bude Veletrh otevřen od 10 do 18 hodin, v pá-

tek 5. října 2018 od 8 do 16 hodin. Vstup je zdarma. 

Více informací: www.khkzk.cz, email: stachova@khkzk.cz 
 

Technické jarmarky Valašské Meziříčí a Vsetín 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje zve žáky 8. a 9. tříd zá-

kladních škol a kariérové a výchovné poradce základních a středních 

škol na Technické jarmarky. 

Cílem Technických jarmarků je zvýšit motivaci žáků ke studiu technic-

kých oborů tím, že jim bude představeno konkrétní pracovní prostředí 

významných regionálních zaměstnavatelů. 

 Technický jarmark ve Valašském Meziříčí 12. října 2018  

Žákům a poradcům budou otevřeny firmy BLOCK, C.B.G. IMPEX, 

DEZA, MP Krásno, PWO Czech Republic a ROBE lighting. 

 Technický jarmark ve Vsetíně 19. října 2018 

Žákům a poradcům budou otevřeny firmy GALVAMET, H & B 

DELTA, Hirschmann Czech, KOVAR, STIMZET, TES Vsetín, 

WOCO STV a ZV-Nástroje. 

Více informací: www.khkzk.cz, email: stachova@khkzk.cz 
 

Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu 

Pro odbornou veřejnost – zástupce SŠ, firem a organizací působící na 

trhu práce – se dne 4. října 2018 v Malém sále Kongresového centra 

ve 

ve Zlíně uskuteční v pořadí druhé diskusní fórum zaměřené na poly-

technické, odborné a další profesní vzdělávání. Hlavními tématy budou 

Oborová struktura SŠ vzdělávání ve Zlínském kraji a Spolupráce 

firem a škol a zavádění prvků duálního vzdělávání. 

Informace o akci budou v předstihu umístěny na portále ZKOLA. 
 

Pedagogické kabinety 

Zájem o první setkání učitelů a odborníků v oblasti výuky českého ja-

zyka, biologie/přírodopisu, cizích jazyků a matematiky v měsíci září 

2018 nám ukazuje, že učitelé Zlínského kraje mají chuť spolupracovat 

a vzájemně se profesně i lidsky obohacovat, naslouchat si a společně 

v nově vznikajících krajských pedagogických kabinetech řešit věci, 

které je zajímají, trápí a které případně vnímají jako příležitosti k pozi-

tivním změnám. 

V měsíci říjnu 2018 nabízíme zájemcům z řad učitelů setkání dalších 

nově vytvářených pedagogických kabinetů: 

 ICT kompetence – 1. října 2018 (SPŠ a OA Uherský Brod);   

 Fyzika – 8. října 2018 (Hvězdárna Valašské Meziříčí);   

 Chemie – v posledním týdnu října 2018 (Gymnázium J. Pivečky a 

SOŠ Slavičín) 

Více informací naleznete na www.zkola.cz/sofia v sekci Kabinety. 
 

Konference pro učitele českého jazyka 

Druhý ročník podzimní konference „Ladění“ povede učitele českého 

jazyka a literatury Zlínského kraje cestami k smysluplné práci s poezií 

v hodinách českého jazyka. Konference se uskuteční ve zlínské Alter-

nativě ve čtvrtek 25. října 2018.  

Inspirativní zkušenosti s recepcí, interpretací a výukou poezie nabíd-

nou respektovaní didaktikové literární výchovy Jaroslav Vala a Ondřej 

Hník. O radosti i strasti s vydáváním umělecky ceněné knižní produkce 

nakladatelství Meander se podělí jeho majitelka Iva Pecháčková. 

Osobitou autorskou poezii v souznění slov a obrazů přednese zlínský 

rodák Petr Nikl. K poetické atmosféře konference přispějí umělecké 

vstupy propojující jednotlivá vystoupení v pásmo otevřené komunikace 

všech účastníků – pedagogů, odborníků, umělců i veřejnosti. 

 

7.-8. 11. 2018 – Konference pro učitele cizích jazyků (Zlín) 14. 11. 2018 – Vzdělávání učitelů ZŠ v matematické gramotnosti (Zlín) 

8.-9. 11. 2018 – Veletrh práce a vzdělávání (Kroměříž) 16. 11. 2018 – Technický jarmark (Uherský Brod) 

9. 11. 2018 – Technický jarmark (Uherské Hradiště) 21. 11. 2018 – Vzdělávání učitelů SŠ v matematické gramotnosti (Zlín) 

 

V listopadu připravujeme 


