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Aktivity Pedagogické kabinety, Vzdělávání vedoucích VČA pro matematickou gramotnost a aktivity Centra kariérového poradenství 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. 

Aktivity uvedené v článku „Plán aktivit projektu KAP“ 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. 

Podrobné informace a přihlašovací formulář jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách www.msc.utb/projekty. 
 

Kontaktní email patikova@utb.cz. 
 
 

Centrum kariérového poradenství pokračuje v sérii  

diskuzních platforem 

Dne 27. 2. 2020 od 13 hod. se uskuteční ve 22. budově (místnost  
č. 224) ve Zlíně Diskuzní platforma CKP na téma Ženy v IT a technic-
kých oborech.  
 

S prezentacemi vystoupí Markéta Štěpánová z Gender Studies o.p.s. 
(organizace, která slouží především jako informační, konzultační a 
vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení 
ve společnosti), Radoslav Slovák představí donátorskou aktivitu spo-
lečnosti Edhouse s.r.o. „Edison do škol“ – podpora škol na Zlínsku ve 
výuce algoritmizace a robotiky a na závěr Iva Kožíková, regionální ko-
ordinátorka společnosti CZECHITAS z.s. pro Zlínský kraj, která pořádá 
vzdělávací akce pro ženy a dívky v oblasti IT. 
 

Cílem platformy je o věcech diskutovat, předat si vzájemně postřehy a 
zkušenosti z dané oblasti. Zváni jsou pedagogičtí pracovníci a od-
borná veřejnost se zájmem o danou problematiku. 
  

Účast potvrďte do 21. 2. 2020 na e-mail: CKP@kr-zlinsky.cz nebo 
telefonicky 577 043 747, 731 555 052. Počet míst je omezen na 20. 
 

Průvodce kariérou – Centrum kariérového poradenství 

zprovoznilo novou informační platformu 

Na začátku roku 2020 došlo ke spuštění nového webu  
Průvodce kariérou, který je součástí krajských portálů ZKOLA.  
Kariéroví poradci, učitelé, žáci i jejich rodiče zde naleznou mnoho in-
formací o světě práce, volbě profese či vzdělávání ve Zlínském kraji. 
 

Kromě odborných článků web obsahuje databázi firem, propojení 
profesí s přehledy škol a oborů. Školním kariérovým poradcům je 
určena samostatná složka, v níž mohou získat inspiraci ke své práci, 
metodické materiály, zajímavé odkazy a pozvánky na vzdělávací 
akce. Speciální pozornost si zaslouží online diagnostický nástroj  
Dotazník profesních zájmů, který bude v průběhu roku 2020 volně 
dostupný všem žákům základních a středních škol Zlínského kraje a 
pomůže jim interaktivní formou poznat jejich silné stránky, předpoklady, 
možnosti. Sloužit bude jako podklad pro další poradenskou práci v sys-
tému kariérového poradenství na školách. 
 

7. 4. 2020 – Vzdělávání ZŠ a SŠ matematická gramotnost Duben 2020 – Girls day 
21.-22. 4. 2020 – Vzdělávání zástupců ředitelů SŠ a VOŠ Květen 2020 – celokrajská konference zaměřená na činnost asistentů 
10. 6. 2020 – Závěrečná konference projektu IKAP (Zlín) pedagoga / školních asistentů  
 

Další kabinetní setkání 

Na měsíc únor a březen roku 2020 byla vedením sedmi tzv. krajských 
Pedagogických kabinetů (PK) připravena další setkání učitelů základ-
ních a středních škol Zlínského kraje. 
 

Programy nově připravených setkání vychází z požadavků a zájmů pe-
dagogických pracovníků a také z možností organizátorů.  
 

Termíny setkání: 

 PK Cizí jazyky – oddělené setkání AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ –  
25. 2. 2020, Zlín 

 PK Matematika – 25. 2. 2020 (ZŠ), Zlín; 25. 2. 2020 (SŠ), Zlín  

 PK Chemie – společné setkání ZŠ a SŠ – 26. 2. 2020, Rožnov 
pod Radhoštěm 

 PK Český jazyk – 17. 3. 2020 (ZŠ), Vsetín; 21. 2. 2020 (SŠ) Lu-
hačovice 

 PK Biologie/Přírodopis 12. 3. 2020 (SŠ), Vsetín; sekce ZŠ termín 
v jednání 

 PK Fyzika – společné setkání ZŠ a SŠ – 9. 3. 2020, Zlín 

 PK ICT kompetence – 17. 3. 2020 (ZŠ), Koryčany; sekce SŠ ter-
mín v jednání 

 

Aktualizované informace k připravovaným setkáním najdete na portálu 
ZKOLA ve složce Kabinetů IKAP  
https://www.zkola.cz/pedagogove/kabinety/pedagogicke-kabinety-ikap 
 
 

Vzdělávání vedoucích volnočasových aktivit  

podporujících matematickou gramotnost 

Vzdělávání je určeno nejen všem stávajícím a budoucím vedoucím vol-
nočasových aktivit na druhém stupni ZŠ nebo SŠ, ale také všem 
zájemcům z řad učitelů (nejen matematiky), vychovatelů, asistentů 
pedagoga a jiných pracovních pozic ve vzdělávání. 
 

Na dvoudenním semináři se prakticky seznámíte s mnoha aktivitami 
vhodnými pro trávení volného času žáků ZŠ a SŠ, které podporují ma-
tematickou gramotnost. Vzdělávání bude vedeno prakticky a hravou 
formou. K dispozici budou různé stolní a společenské hry i tablety. 
 

Vzdělávání a pobytové náklady budou hrazeny z projektu IKAP.  
 

Termíny vzdělávání (jejich náplň bude shodná):  

 5.-6. 6. 2020 (pravděpodobně mimo Zlín) 

 12.-13. 6. 2020 (Zlín) 

 15.-16. 6. 2020 (Zlín) 

Připravujeme 


