
 

ú n o r  

2019 

Aktivity Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ ve čtenářské a matematické gramotnosti, Vzdělávání školních kariérových poradců, centrum kariérového poradenství 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 programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. 

Aktivita Seminář Šablony II. pro SŠ, VOŠ a domovy mládeže 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. 

 

Vzdělávání školních kariérových poradců bylo zahájeno 

Dne 22. 1. 2019 bylo zahájeno akreditované Vzdělávání škol-
ních kariérových poradců pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ 
Zlínského kraje. Na úvodním semináři bylo 64 pedagogů sezná-
meno s prací a nabídkou Centra kariérového poradenství, 
které vzniklo v rámci projektu IKAP. Odborníci hovořili o hlavních 
složkách kariérového poradenství, spolupráci kariérových po-
radců s učiteli odborných předmětů i humanitních oborů, o 
možnosti dalšího vzdělávání v oblasti poradenské činnosti atd.  
 

Vzdělávání pokračuje dne 4. 3.  2019 seminářem zaměřeným na 
psychologii, kompetence a rozvoj osobnosti.  
Ke vzdělávání je možné se dodatečně přihlásit do 4. 3. 2019 
e-mailem: CKP@kr-zlinsky.cz nebo telefonicky 577 043 747. 
 

Seminář Šablony II. pro SŠ, VOŠ a domovy mládeže 

Dne 6. 3. 2019 se v budově 14I15 Baťova institutu Zlín, Sál A 
uskuteční seminář pro žadatele do výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ 
II., který je pořádán v rámci projektu KAP. 
Obsahem bude seznámení se základními informacemi k výzvě, 
představení nově přidaných šablon, změny v indikátorech a další. 
Pozvánky byly rozeslány na SŠ a VOŠ. Pro další informace kon-
taktujte pracovníky KAP: jitka.simkova@kr-zlinsky.cz. 
 

Co připravujeme v krajských pedagogických kabinetech 

V březnu 2019 proběhnou setkání učitelů ZŠ a SŠ na území Zlín-
ského kraje, kteří vyučují předměty – český jazyk, přírodopis, ICT 
kompetence, cizí jazyky (anglický, německý, francouzský, špa-
nělský, ruský), matematika. Termíny setkání:  
 

 Český jazyk – ZŠ: 6. 3. 2019 (ZL), SŠ: 4. 3. 2019 (ZL)  

 Biologie/Přírodopis – ZŠ: 6. 3. 2019 (VS) 

 ICT kompetence – ZŠ: 12. 3. 2019 (KM) 

 Cizí jazyky: německý jazyk – 13. 3. 2019 (ZL), anglický ja-
zyk – 18. 3. 2019 (VS), francouzský jazyk – 20. 3. 2019 (ZL), 
ruský jazyk – 20. 3. 2019 (ZL), španělský jazyk – 20. 3. 

2019 (ZL) 

 Matematika – ZŠ: 21. 3. 2019 (ZL), SŠ: 21. 3. 2019 (ZL) 
 

Pedagogické kabinety budou jednat odděleně v sekcích ZŠ a 
SŠ. Pozvánky s programy jednání zasílají vedoucí jednotlivých 
sekcí. Aktualizované informace naleznete na portále 
www.zkola.cz/sofia/pedagogove/pedag_kabinety_IKAP. 

 
 

Vzdělávání učitelů matematiky 2. stupně ZŠ a nematu-

ritních oborů SŠ 

Dne 13. 3. 2019 proběhne ve Zlíně vzdělávací akce pro učitele 
matematiky 2. stupně ZŠ a SŠ s nematuritními obory. Na pro-
gramu bude přednáška „Co říká škola o matematice? A co říká 
matematika o škole?“. Navazuje panelová diskuze a dílny pro 
menší skupiny na témata Marshmallow challenge, Algebra v Hej-
ného metodě aj.. Místem konání je 14|15 Baťův institut Zlín. 
Pozvánky s odkazem na přihlašovací formulář byly rozeslány ře-
ditelům škol s měsíčním předstihem. Podrobnější informace 
k programu a možnost přihlášení naleznete na stránkách 
www.msc.utb.cz/projekty, kontaktní email: patikova@utb.cz. 
 

Diagnostické metody v kariérovém poradenství 

Centrum kariérového poradenství zahajuje sérii diskuzních 
platforem. Dne 28. 3. 2019 od 13.00 hod. proběhne diskuzní 
platforma na téma Diagnostické metody v kariérovém pora-
denství. Mgr. Dorota Madziová představí metodu CH-Q 
(švýcarská metoda mapování kompetencí). Ing. Libor Vošický 
seznámí účastníky s on-line nástroji pro diagnostiku žáků (osob-
nostní a zájmové psychologické testy, příklady dobré praxe).  
Cílem platformy je o věcech diskutovat, předat si vzájemně po-
střehy a zkušenosti z dané oblasti. Zváni jsou všichni 
pedagogičtí pracovníci se zájmem o danou problematiku.  
Akce se koná v budově č. 22 (naproti Krajskému úřadu), míst-
nost č. 224.  
Účast potvrďte do 25. 3. 2019 na e-mail: CKP@kr-zlinsky.cz 
nebo telefonicky 577 043 747, 731 555 052.  
Počet míst je omezen na 20. 

duben 2019 – setkání Pedagogických kabinetů Biologie SŠ, ICT SŠ,  22. 5. 2019 – Workshop pro ředitele SŠ a VOŠ (Zlín) 
 Chemie ZŠ a SŠ, Fyzika ZŠ a SŠ květen 2019 – Čtenářská gramotnost – autorská čtení 
duben 2019 – Girl’s Day – akce na podporu technického vzdělávání dívek  

 

V dubnu a květnu připravujeme 


