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Aktivity Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ ve čtenářské a matematické gramotnosti, Vzdělávání školních kariérových poradců 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. 

 

 

Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ v matematické gramotnosti 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu IKAP Zlínského 
kraje připravuje na měsíc listopad první ze série vzdělávacích 
akcí pro pedagogické pracovníky na podporu matematické gra-
motnosti. Programem jednodenních setkání budou workshopy, 
semináře a přednášky na témata související s výukou matema-
tiky. 
 

 14. 11. 2018 – vzdělávací akce pro PP 2. stupně ZŠ, 14|15 
Baťův institut, Zlín 

 21. 11. 2018 – vzdělávací akce pro PP SŠ nematuritních 
oborů, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 

 

Pozvánky a přihlašovací formuláře byly rozesílány ředitelům škol 
začátkem října. Případně využijte možnosti se přihlásit na strán-
kách www.msc.utb.cz/projekty.  
Kontaktní email: patikova@utb.cz. 
 

Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ ve čtenářské gramotnosti 

SOŠ Luhačovice jako partner projektu IKAP Zlínského kraje po-
řádá workshopy sloužící k rozvoji čtenářské gramotnosti pro 
učitele českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ a SŠ.  
 

Podzimní setkání zaměřená na slohové vyučování proběhnou: 
 

 21. 11. 2018 pro SŠ – TIC Zlín 

 22. 11. 2018 pro ZŠ – Masarykova veřejná knihovna Vsetín 

 23. 11. 2018 pro ZŠ – Knihovna Kroměřížska 

 28. 11. 2018 pro ZŠ – TIC Zlín 

 29. 11. 2018 pro ZŠ – Gymnázium Uherské Hradiště 
 

Lektorem workshopů „Tvořivý sloh“ je doc. PhDr. Ondřej Hník, 
Ph.D., respektovaný didaktik literární výchovy, básník a učitel. 
Hníkovy semináře jsou inspirativní ve smysluplném propojení vý-
uky slohu s literární, komunikační a jazykovou výchovou. 
Účastníci budou mít možnost aktivně se podílet na cílevědomé 
tvořivé práci s texty různých funkčních stylů. Vyzkouší si auten-
ticky vstupovat do reálných textotvorných problémů (stylových,  

 

kompozičních, druhových, žánrových, motivických) a v nepo-
slední řadě získají možnost sdílet se svými kolegy zkušenosti, 
možnosti i limity tvořivé práce s texty. 
 

Více informací naleznete na www.zkola.cz/pedagogove 
 
 

Akreditované vzdělávání školních kariérových poradců 

V prostorách Zlínského kraje nabízí Centrum kariérového po-
radenství (J. A. Bati 5520, Zlín, budova č. 22, kancelář č. 321) 
podpůrné aktivity pro školní kariérové poradce ZŠ a SŠ: 
 

 akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
kariérového poradenství,  

 individuální konzultace pro kariérové poradce škol a další pe-
dagogické pracovníky, 

 tvorbu Metodiky práce školního kariérového poradce, 

 vytvoření informační platformy zaměřené na kariérové pora-
denství (např. databáze škol a školních kariérních poradců). 

 

Kontakty: 
tel. 731 555 052, 577 043 747 
e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz 
 

Pedagogickým pracovníkům, školním kariérovým a výchovným 
poradcům a školním metodikům prevence nabízíme Akredito-
vaný vzdělávací program pro školní kariérové poradce 
v rozsahu 110 vyučovacích hodin (leden 2019 – červen 2020).  
 

Obsahem vzdělávání jsou přednášky a workshopy na odborná 
témata z oblasti kariérového poradenství (viz harmonogram a 
přihláška na portálu ZKOLA (www.zkola.cz/pedagogove). 
Úspěšní účastníci programu obdrží osvědčení o jeho absolvo-
vání.  
 

Vzdělávací program je pedagogickým pracovníkům poskytován 
zdarma a je hrazen z prostředků projektu IKAP Zlínského kraje. 
 

Přihlášení:  

 elektronicky na adrese ckp@kr-zlinsky.cz, 

 osobně v Centru kariérového poradenství v prostorách Zlín-
ského kraje 

Samostatná setkání jednotlivých sekcí Pedagogických kabinetů Český jazyk, Matematika, ICT, Cizí jazyky, Fyzika, Biologie / Přírodopis a Chemie.  

O termínech setkání vás budeme informovat v příštím čísle informačního občasníku BulletIN. 

 

V prosinci připravujeme 


