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Aktivita Veletrh práce a vzdělávání je realizována 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. 

Aktivity Ladění II., Diskuzní fórum Škola PRO firmu – firma PRO školu a Motivační setkání pro vyučující anglického jazyka jsou realizovány 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. 

Ladění básní II. 

Tradiční podzimní setkání učitelů českého jazyka se v rámci letošního 
ročníku zaměří na poezii a práci s ní v hodinách českého jazyka a lite-
ratury. Program je zaměřen především na učitele českého jazyka a 
literatury středních škol a 2. stupně základních škol, školní knihovníky, 
popř. odbornou veřejnost. 
 

Konference se uskuteční v Alternativě – Kulturním institutu Zlín 
v pondělí 21. října 2019 od 8:30. 
 

O tom, jak zařadit přednes do školní výuky, se budou moci účastníci 
dozvědět v rámci tvořivých dílen s Gabrielou Zelenou Sittovou a Ja-
nou Machalíkovou. V rámci workshopu Od námětu k filmu Markéta 
Vondrášková a Markéta Hrozová nejen projdou celou náročnou tvůrčí 
cestu, ale představí také ukázky žákovských filmů. O prožitkové inter-
pretace uměleckých děl se postarají Gabriela Zelená Sittová a Jana 
Machalíková. Závěr konference bude věnován diskusnímu panelu O 
možnostech interpretace textů v hodinách školní literární výchovy, jenž 
bude moderován Hanou Lavičkovou a zúčastní se jej Onřej Hník, 
Gabriela Zelená Sittová, Jana Machalíková a Markéta Vondrášková. 
Jednotlivá vystoupení propojí do celistvého bloku zajišťujícího otevře-
nou komunikaci všech účastníků prostřednictvím hudebních vstupů 
Lucie Fajkusová. 
 

Více informací a možnost přihlášení naleznete na www.zkola.cz/sofia 
v sekci Databáze dalšího vzdělávání. 
 
 

Veletrh práce a vzdělávání 2019 ve Zlíně 

Veletrh práce a vzdělávání se uskuteční v Kongresovém centru ve 
Zlíně ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019. Po oba dny bude přehlídka pro 
veřejnost otevřena od 9:00 do 17:00 hodin a vstup je pro návštěvníky 
zdarma.  
 

Pro skupinovou prohlídku se hlaste na adrese stachova@khkzk.cz  
v termínu do 20. 10. 2019. Je třeba si rezervovat den i čas – prohlídky 
budou koordinovány tak, aby nedošlo k přeplnění sálu. Pro žáky/ná-
vštěvníky je připraven evaluační dotazník, který po vyplnění a 
odevzdání u stánku KHK ZK bude slosován. 
  

Žáci/návštěvníci mají příležitost získat důležité informace potřebné pro 
rozhodnutí o výběru vhodné střední školy a základní přehled o aktuální 
situaci na trhu práce. Budou mít možnost komunikovat se čtyřiceti 
dvěma zástupci středních škol nejen ze Zlína, ale i celého kraje, a také 
se zástupci více než dvaceti významných zaměstnavatelů Zlínského 
kraje.  
Pro návštěvníky je připraven doprovodný program (Agility, módní pře-
hlídka, sebeobrana, hudební vystoupení apod.), jehož součástí je i 
slosování drobných cen věnovaných vystavovateli. 

dvěma zástupci středních škol nejen ze Zlína, ale i celého kraje, a také 
se zástupci více než dvaceti významných zaměstnavatelů Zlínského 
kraje.  
 

Pro návštěvníky je připraven doprovodný program (Agility, módní pře-
hlídka, sebeobrana, hudební vystoupení apod.), jehož součástí je i 
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Diskuzní fórum Škola PRO firmu – firma PRO školu 

Souběžně s Veletrhem práce a vzdělávání se uskuteční dne 31. 10. 
2019 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně akce zaměřená 
na polytechnické, odborné a další profesní vzdělávání – fórum Škola 
PRO firmu – firma PRO školu.  
 

Letošní 3. ročník bude kromě problematiky spolupráce škol a firem vě-
nován také dalšímu z důležitých souvisejících témat, a to kariérovému 
poradenství.  
 

V programu fóra je letos dán prostor i exkurzi do zrekonstruovaných 
odborných učeben SPŠ polytechnické – COP Zlín.  
 

Akce je určena pro odbornou veřejnost, zástupce SŠ, firem a organi-
zací působících na trhu práce. 
 

Podrobnější informace naleznete v průběhu měsíce na portále ZKOLA. 
 
 

Motivační setkání pro vyučující anglického jazyka 

I v letošním roce se uskuteční Motivační setkání pro vyučující anglic-
kého jazyka. 7. listopadu 2019 se účastníci sejdou opět na Fakultě 
humanitních studií UTB ve Zlíně.  
 

Akce je určena pro vyučující anglického jazyka od mateřských škol, 
přes základní školy až po střední školy. Nabídne účastníkům meto-
dické semináře a dílny ve 3 až 5 blocích v jednom časovém úseku, 
přičemž si každý účastník může vybrat téma podle své kvalifikace, za-
měření, zájmu nebo stupně školy.  
 

Letošní novinkou je spolupráce s firmou Microsoft, jejíž lektoři účastní-
kům představí možnosti využití digitálních technologií v rámci výuky 
cizích jazyků, jako například využití SKYPE ve výuce, Písemky, co se 
opravují samy a další běžně dostupné nástroje Office 365 pomáhající 
učitelům. 
 

Informace o akci spolu s možností přihlášení budou v předstihu zveřej-

něny na portále ZKOLA. 

12.-13. 11. 2019 – Veletrh práce a vzdělávání (Kroměříž)  14. 11. 2019 – vzdělávání k matematické gramotnosti pro ZŠ (Zlín) 
20. 11. 2019 – workshop „Čtenářství jako postoj“ pro ZŠ (Kroměříž)  21. 11. 2019 – vzdělávání k matematické gramotnosti pro SŠ (Zlín) 

21. 11. 2019 – workshop „Čtenářství jako postoj“ pro ZŠ (Uh. Hradiště)  22. 11. 2019 – workshop „Čtenářství jako postoj“ pro SŠ (Zlín) 

V listopadu připravujeme 


