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Aktivity Inspirace středoškolákům, Krajská matematická soutěž a Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ ve čtenářské gramotnosti 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 programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. 

Aktivita Diskuzní fórum Rovné příležitosti ve vzdělávání je realizována 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. 

 

Inspirace středoškolákům 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádá v rámci pro-
jektu IKAP Zlínského kraje v průběhu měsíce února 2019 akci 
nazvanou Inspirace středoškolákům. Akce proběhne ve čty-
řech městech Zlínského kraje. Žáci 3. ročníků gymnázií budou 
moci během exkurzí ve špičkových průmyslových firmách re-
gionu získat informace o atraktivních technických profesích 
včetně informace o tom, jaké vzdělání, znalosti a dovednosti je 
potřeba k takové profesi získat. Dále se také dozví, jaké možnosti 
profesního rozvoje mohou mít v průběhu zaměstnání. Budoucí 
absolventi získají představu o svém případném povolání, která 
jim může pomoci při rozhodování, zda a jaký obor studovat na VŠ 
či jaké mohou vykonávat profese po ukončení střední školy.  
 

Termíny konání: 

 Vsetín – 8. února 2019 

 Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště – termíny v jednání 
 

V případě potřeby se můžete obrátit na organizátory prostřednic-
tvím e-mailu: stachova@khkzk.cz.  
 

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů 2. stupně 

ZŠ a nematuritních oborů SŠ 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jako partner projektu IKAP Zlín-
ského kraje v rámci řešení podpory matematické gramotnosti 
vyhlašuje na úterý 19. 2. 2019 krajskou matematickou soutěž 
třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a nematuritních oborů SŠ.  
 

Soutěž proběhne online přes webové rozhraní v sedmi katego-
riích dle ročníků (6.-9. ročník ZŠ a 1.-3. ročník nematuritních 
oborů SŠ).  
 

Nejlepší kolektiv v každé kategorii získá odměnou exkurzi v Pev-
nosti poznání v Olomouci. 
 

Podrobné informace s přihlašovacím formulářem budou zaslány 
ředitelům škol s měsíčním předstihem a budou také zveřejněny 
na webových stránkách www.msc.utb.cz/projekty. 

Kontaktní e-mail: patikova@utb.cz.  

Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ ve čtenářské gramotnosti: 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Dnešní společnost, která se zejména díky rozvoji technologií 
rychle mění, potřebuje vybavit žáky důležitými kompetencemi, 
jako jsou kritické práce s informacemi a porozumění světu médií. 
Na únor jsou proto pro učitele českého jazyka a literatury  
2. stupně ZŠ a nematuritních oborů SŠ Zlínského kraje připra-
veny workshopy na téma Mediální výchova: příprava do 
života v informační společnosti zaměřené na výukové aktivity, 
jimiž lze rozvíjet mediální a informační gramotnost žáků v běžné 
školní praxi. Workshopy vedené Mgr. Pavlínou Mazáčovou, 
Ph.D. pořádá SOŠ Luhačovice jako partner projektu IKAP v ob-
lasti rozvoje čtenářské gramotnosti a budou probíhat 
v následujících termínech: 
 

Pro učitele ZŠ: 

 Zlín – 4. února 2019 – Technologické inovační centrum, Va-
vrečkova 5662 

 Uherské Hradiště – 5. února 2019 – Střední uměleckoprů-
myslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267 

 Vsetín – 8. února 2019 – Masarykova veřejná knihovna, 
Dolní náměstí 1356 

 Kroměříž – 20. února 2019 – Knihovna Kroměřížska, Slo-
vanské náměstí 3920 

 

Pro učitele SŠ: 

 Zlín – 7. února 2019 – Technologické inovační centrum, Va-
vrečkova 5662 

Přihlášky na akci naleznete v článku „Workshop Mediální vý-
chova“ na www.zkola.cz/sofia. 

 

Diskuzní fórum ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Realizační týmy KAP a MAP pořádají společné diskuzní fórum 
Rovné příležitosti ve vzdělávání. Akce se koná 23. 1. 2019 od 
8,30 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně. 
 

Pro přihlášení a bližší informace k akci kontaktujte pořadatele na  
e-mailu jitka.simkova@kr-zlinsky.cz. 

6. 3. 2019 – Seminář pro žadatele Šablony II. pro SŠ a VOŠ (ZL) Březen a duben 2019 – 3. setkání Pedagogických kabinetů  

13. 3. 2019 – Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ v matematické gramotnosti (ZL) Duben 2019 – Girl’s Day – workshop zaměřený na uplatnění žen v tech-

nických oborech nických oborech 

Připravujeme 


