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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. 

Aktivita Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků je realizováno 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 – Kroměříž 2018 

Veletrh práce a vzdělávání pořádaný Krajskou hospodářskou komo-
rou ZK má žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a jejich rodičům pomoci při volbě 
vzdělávací dráhy a v orientaci mezi středními školami Zlínského kraje, 
a to v souvislosti s aktuálními potřebami trhu práce a jeho klíčovými 
profesemi. Prezentovat se budou střední školy Zlínského kraje a firmy, 
které se středními školami spolupracují a poskytují absolventům pra-
covní uplatnění. Veletrh je určen také pro kariérové a výchovné poradce 
a veřejnost. 
Místo: Dům kultury v Kroměříži 
Termín: 8.-9. listopadu 2018 
Ve čtvrtek 8. 11. od 9 do 17 hod., v pátek 9. 11. od 8 do 16 hod. 
 

Technický jarmark 2018 Uh. Hradiště a Uh. Brod 

Krajská hospodářská komora ZK, pořádá v Uherském Hradišti  
9. listopadu 2018 Technický jarmark.  
Akce je určena pro žáky a kariérové a výchovné poradce základních a 
středních škol. Téměř 300 žáků přivítají firmy Mesit Holding a.s., Ther-
macut, k.s., Aircraft industries, a.s. a Třinecké železárny a.s.- závod 
Tažírny oceli, ve kterých se budou prezentovat střední školy MESIT 
střední škola, o.p.s. Střední škola průmyslová hotelová a zdravotnická 
Uherské Hradiště, Střední škola letecká s.r.o., Střední odborná škola a 
Gymnázium Staré Město. 
Sérii Technických jarmarků 2018 uzavře Technický jarmark v Uher-
ském Brodě 16. listopadu 2018, kde se téměř 200 žákům otevře firma 
Česká zbrojovka a.s., ve které se bude prezentovat Střední škola - Cen-
trum odborné přípravy technické Uherský Brod a Střední odborné 
učiliště Uherský Brod. 
 
 

Pedagogické kabinety na portále ZKOLA 

V měsíci září a říjnu 2018 proběhla první setkání Pedagogických ka-
binetů IKAP. Setkali se vyučující ZŠ a SŠ Zlínského kraje z řad učitelů 
českého jazyka, cizích jazyků, biologie a přírodopisu, matematiky, ICT 
kompetencí a fyziky. 
Setkání pedagogického kabinetu chemie proběhne 22. října 2018 
v Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Slavičín. 
Pro bližší informace byla na www.zkola.cz/sofia založena v sekci Ka-
binety samostatná sekce Pedagogické kabinety IKAP, jejímž 

prostřednictvím vás budeme informovat o aktuálním dění v kabinetech.  

Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků 

Motivační setkání se uskuteční ve dnech 7.-8. listopadu 2018 na Fa-
kultě humanitních studií UTB ve Zlíně. Akce nabídne učitelům cizích 
jazyků vzdělávací metodické semináře a dílny ve 3-5 blocích v jednom 
časovém úseku, přičemž si každý účastník může vybrat téma podle své 
kvalifikace, zaměření, zájmu nebo stupně školy. 7. listopadu bude se-
tkání zaměřeno na učitele francouzského, německého, ruského a 
španělského jazyka, 8. listopadu potom na učitele anglického ja-
zyka z MŠ, ZŠ i SŠ.  
Učitelé cizích jazyků si rozšíří své metodické zkušenosti v oblasti re-
ceptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností (jak 
rozvíjet jazykové prostředky, gramatiku, slovní zásobu), vyzkouší si 
nové interaktivní metody práce ve třídě, seznámí se se Společným ev-
ropským referenčním rámcem pro jazyky a jeho úrovněmi A1-C1 a 
s možnostmi rozvíjení principů Evropského jazykového portfolia. Velká 
pozornost bude věnována metodě CLIL, která je jednou z nejvíce pro-
sazovaných metod cizojazyčného vzdělávání v 21. století.  
Setkání je připraveno ve spolupráci s NIDV, British Council, Goethe 
Institutem, Francouzským institutem v Praze, zájmovými sdružením 
metodiků cizích jazyků AMATE a SGUN, AV Media a dalšími organiza-
cemi zabývajícími se jazykovým vzděláváním. 
Informace o akci spolu s možností přihlášení budou v předstihu zve-
řejněny na portále ZKOLA. 
 

 

Rozvoj podnikavosti – soutěž pro střední školy 

Cílem soutěže pořádané Technologickým Inovačním centrem ve 
Zlíně s názvem Můj první milión je najít a podpořit zajímavé podnika-
telské nápady a projekty a rozvíjet podnikatelského ducha. Podstatou 
soutěže je zpracování podnikatelského plánu nebo projektu, který je 
potřeba přihlásit nejpozději do 12. února 2019 na webu  
www.mujprvnimilion.cz, kde jsou také uvedeny detaily soutěže. 
Autoři nejzajímavějších záměrů postupují do užšího kola hodnocení, 
které probíhá formou prezentací před odbornou porotou, složenou 
z partnerů soutěže a osobností českého podnikání. Na vítěze čeká celá 
řada peněžních i věcných cen. 
Kromě nejlepšího záměru budou uděleny speciální ceny, např.: Cena 
nejaktivnější střední škole za podporu podnikatelského myšlení, cena 
pro nejaktivnějšího pedagoga, cena za nejlepší technický nápad a 
technologický postup atd. 
 

14. 11. 2018 – Vzdělávání učitelů ZŠ v matematické gramotnosti (ZL) 22. 11. 2018 – Vzdělávání učitelů ZŠ ve čtenářské gramotnosti (VS)  

21. 11. 2018 – Vzdělávání učitelů SŠ v matematické gramotnosti (ZL) 23. 11. 2018 – Vzdělávání učitelů ZŠ ve čtenářské gramotnosti (KM) 

21. 11. 2018 – Vzdělávání učitelů SŠ ve čtenářské gramotnosti (ZL) 28. 11. 2018 – Vzdělávání učitelů ZŠ ve čtenářské gramotnosti (ZL) 

 

V listopadu připravujeme 


