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Aktivity Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ ve čtenářské gramotnosti, Pedagogické kabinety, Kariérové poradenství a Technické jarmarky 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 spolufi-

nancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. 

 

Workshopy „Čtenářství jako postoj“ provází doc. Hník 

V září a v listopadu 2019 se uskuteční série workshopů Čtenářství 
jako postoj, která bude navazovat na učiteli oceňovaná loňská setkání 
s uznávaným lektorem Ondřejem Hníkem.  
 

Hníkovy workshopy učitelům nabídnou tvořivé aktivity, ve kterých mo-
hou být žáci a studenti daleko více zapojeni do práce s textem než v 
tradiční výuce literatury, aktivity, ve kterých mohou žáci a studenti řešit 
stejné nebo podobné problémy, které řeší autoři, kritici nebo čtenáři 
"velké" literatury. Kromě vzdělávacího rozměru má tato akce také spo-
lečenský rozměr a rozměr sdílení zkušeností – sbližuje učitele z různých 
škol Zlínského kraje a poskytuje významný prostor pro vzájemnou vý-
měnu zkušeností. 
 

V průběhu září proběhnou workshopy pro učitele ZŠ ve Vsetíně a Zlíně: 

 Vsetín – čtvrtek 26. 9. 2019 – Zámek Vsetín 

 Zlín – pátek 27. 9. 2019 – TIC Zlín 
 

Přihlášky na akci naleznete v článku „Podzimní workshopy k rozvoji čte-
nářské gramotnosti“ na www.zkola.cz/sofia. Pro učitele ZŠ z okresů 
UH, VS a učitele SŠ je tento workshop plánován na listopad 2019. 
 
 

Workshopy „Kritické myšlení“ provází doc. Tušková 

Schopnost kritické práce s informacemi je jedním z klíčových předpo-
kladů k úspěšnému uplatnění člověka ve společnosti. Jak se však 
dopátrat kvalitních a užitečných informací a jak s nimi dále pracovat? 
Učitele českého jazyka druhého stupně základních škol Zlínského kraje 
bude provázet metodikou kritického myšlení doc. PhDr. Jana Marie 
Tušková, Ph.D.  
 

Učitelé zde prožijí modelové příklady, při kterých na základě reflexe 
svých procesů učení a vzájemné výměny zkušeností nahlédnou na 
vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model učení  
E-U-R a metody kritického myšlení pro práci s různými zdroji informací. 
Workshopy se budou tradičně konat ve všech okresech Zlínského kraje:  
 

• Kroměříž – 7. října 2019 – Knihovna Kroměřížska 
• Uherské Hradiště – 8. října 2019 – SUPŠ Uherské Hradiště 
• Vsetín – 9. října 2019 – Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
• Zlín – 10. října 2019 – Střední škola gastronomie a obchodu Zlín  
 

Přihlášky na akci naleznete v článku „Podzimní workshopy k rozvoji čte-

nářské gramotnosti“ na www.zkola.cz/sofia. 

Pedagogické kabinety:  

Na začátku něco také pokračuje… 

V září 2019 probíhají další setkání pedagogických pracovníků působí-
cích v základních a středních školách Zlínského kraje. Termíny setkání:  

 Český jazyk – ZŠ: 13. 9. 2019, SŠ: 9. 9. 2019 

 Biologie/Přírodopis – ZŠ: 16. 9. 2019, SŠ: 9. 9. 2019 

 Cizí jazyky – společné setkání sekcí 5. 9. 2019 

 Fyzika – ZŠ: 18. 9. 2019, SŠ: 18. 9. 2019  

 Matematika – společné setkání sekcí 11. 9.2019 

 Chemie – ZŠ: 13. 9. 2019, SŠ: 13. 9. 2019 

 ICT kompetence – SŠ: 20. 9. 2019 
 

Pozvánky s programy jednání zasílají vedoucí jednotlivých sekcí.  
Aktualizované informace naleznete na portále  
www.zkola.cz/sofia/pedagogove/pedag_kabinety_IKAP. 
 

Chcete ovlivnit kariérové poradenství ve Zlínském kraji? 

Centrum kariérového poradenství (CKP) pořádá dne 24. 9. 2019 od 
13.00 hod. diskuzní platformu na téma Priority Zlínského kraje v ob-
lasti kariérového poradenství. Na této platformě vystoupí RNDr. Petr 
Pokorný (zástupce NÚV) s aktuálními otázkami kariérového poraden-
ství. Hovořit bude také o prevenci předčasných odchodů žáků ze 
vzdělávání. Specialistky CKP budou prezentovat záměry kraje ve smě-
řování kariérového poradenství na příští období. 
 

Právě teď je mimořádná příležitost sdělit na diskuzní platformě své 
představy, názory a přání, jak by se mělo kariérové poradenství podle 
Vás vyvíjet a co je potřeba v této oblasti udělat v příštím období. Zváni 
jsou všichni pedagogičtí pracovníci i odborná veřejnost se zájmem o 
danou problematiku. Akce se koná v budově Zlínského kraje č. 21, 
14. patro, místnost 1448. 
 

Účast potvrďte do 19. 9. 2019 na e-mail: CKP@kr-zlinsky.cz nebo te-
lefonicky 577 043 747, 731 555 052. Počet míst je omezen na 20. 
 

Technické jarmarky pro žáky 8. a 9. tříd 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje uspořádá během měsíce 
října a listopadu sérii Technických jarmarků 2019. Akce proběhne v 
pěti městech Zlínského kraje: Rožnov pod Radhoštěm (2. 10. 2019), 
Valašské Meziříčí (9. 10. 2019), Vsetín (16. 10. 2019), Uherské Hra-
diště (7. 11. 2019) a Uherský Brod (14. 11. 2019). 

21. 10. 2019 – Ladění básní – Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti  31. 10. 2019 – Fórum Škola PRO firmu (Zlín) 
31. 10. – 1. 11. 2019 – Veletrh práce a vzdělávání (Zlín)  12.-13. 11. 2019 – Veletrh práce a vzdělávání (Kroměříž) 

14. 11. 2019 – vzdělávání k matematické gramotnosti pro ZŠ (Zlín)  21. 11. 2019 – vzdělávání k matematické gramotnosti pro SŠ (Zlín) 

V říjnu a listopadu připravujeme 


