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Datum vydání: 30. 11. 2017

Katalog vznikl jako výstup ze setkání pořadatelů vzdělávacích akcí na Speciálním setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka 3. října 2017. Obsahuje akce přihlášené účastníky setkání, a to
zejména vzdělávací akce většího charakteru, typu konference, festivaly, letní školy apod. Zaměřen je na akce, které jdou napříč školami, akce pro pedagogy, akce aspirující na vytvoření tradice
v podobě každoročního opakování.
Katalog bude aktualizován čtvrtletně. Nové akce je možné do katalogu přihlásit na uspechzaka.cz.

POŘADATEL

AKCE

DATUM
KONÁNÍ

MÍSTO
KONÁNÍ

WEB

KONTAKT

AISIS, z. ú., ve
spolupráci se
zahraničními partnery
Be, It, Slo, At

Různorodost jako potenciál k učení

21.–26. ledna
2018 (Portorož,
SLO) ;

Portorož, SLO;
Perugia, IT;

www.udel.eu

Milan Kotík
milan.kotik@aisis.cz
731191977

Asociace Montessori
ČR, Montessori
Institut Praha

České Montessori setkání učitelů

3. 2. 2018

Praha

www.montessori
setkani.cz

Soňa Havlíčková
sona.havlickova@zijememonte
ssori.cz
776098286

Centrum současného
umění DOX

ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2018

duben a říjen

Praha

Cílové skupiny: Pedagogové nebo potenciální lektoři, kteří se
tématem dlouhodobě zabývají
Cíle akce: Vytvořit českou verzi semináře pro učitele ZŠ, SŠ.
Přispět v ČR ke změně vnímání různorodosti v dětských
kolektivech coby nežádoucího jevu.

27.–31. května
2018 (Perugia, IT)

Cílové skupiny: Učitelé primárně, workshopy i pro rodiče
Cíle akce: Inspirovat pedagogy a rozšiřovat jejich znalosti, přivážet
zkušené odborníky ze zahraničí s cílem, aby se v ČR realizovalo
skutečné Montessori.

Cílové skupiny: Učitelé ZŠ a SŠ, studenti VŠ obor pedagogický
Cíle akce: Akce ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE je primárně
určena učitelům. Tento projekt vznikl s cílem vytvářet a udržovat
s učiteli dlouhodobější vztah, než jaký docílíme jednorázovou
návštěvou. Jedná se o dva semináře, které rozvíjejí téma aktuální
výstavy. Učitelé, kteří se do projektu zapojí, pak můžou absolvovat

Jiří Raiterman
jiri@dox.cz
602778949
Michal Kučerák
michal@dox.cz
776740672
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vzdělávací program zdarma.

Česká středoškolská
unie, Hlavní město
Praha

Středoškolský sněm Hlavního města Prahy

ČOSIV

ČOSIV WORKCOFFEE

březen

Praha

pravidelně
jednou za 6 týdnů

Praha

snem.praha.eu

Cílové skupiny: Středoškoláci
Cíle akce: Zvýšit participaci na veřejných otázkách
u středoškoláků.

Cílové skupiny: Naši členové a příznivci – zástupci neziskového
sektoru, rodiče, učitelé, ředitelé, akademici a další, kteří se
zajímají o společné vzdělávání

Lenka Štěpánová
lstepanova@stredoskolskaunie
.cz
724958784

Lucie Macků
Lmacku@seznam.cz
739613399

Cíle akce: Setkání členů a příznivců, sdílení informací, nové
poznatky.

Divadlo D21

Divadlo školám Plus

Praha

https://divadlod2
1.cz/text/divadloskolam-oprojektu

Karolína Stehlíková
tajemnice@divadlod21.cz
774425922

Praha (MŠ
Duhovka, ZŠ
Duhovka,
Gymnázium
Duhovka)

http://www.duho
vkagroup.cz/oduhovce/novinky

Veronika E Thompson,
Martina Galušková
marketing@duhovkagroup.cz
734268039

Cílové skupiny: ZŠ, SŠ
Cíle akce: Občanská výchova na školách má velmi různorodou
podobu a kvalitu. Obsah, který musí být v rámci tohoto předmětu
probrán, je značně rozsáhlý. Od základů politologie, sociologie,
filozofie, přes finanční gramotnost nebo prevenci. Přitom
v současné době dochází k radikalizaci projevů, ke klesání
společenské angažovanosti mladých lidí projevující se následnou
nízkou účastí ve volbách a nezájmem o politické a kulturní dění
v ČR. Díky projektu by si žáci měli osvojit pojmy jako demokracie,
spravedlnost, rovnost, lidská a občanská práva.

Duhovka Group a.s.

Dny otevřených dveří MŠ, ZŠ a GY
Cílové skupiny: Učitelé, rodiče, studenti
Cíle akce: Záměrem akce je otevření montessori školy a gymnázia
veřejnosti s možností nahlédnout do výuky a principů fungování.
Obě školy jsou pro svůj vysoký montessori standard oceňovány

30.1., 23. 2. 2018
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mezinárodně a jsou dobrou inspirací pro rodiče i pedagogy.

Duhovka Institut

Seminář Výchova k míru – od teorie k praxi

3. března 2018

Tréninkové
centrum
Duhovka, Praha 4

http://www.duho
vkainstitut.cz/oinstitutu/novinky

Jiří Sadil

každé úterý

Praha

http://www.edui
n.cz/category/ed
upoint-praha

Michal Kaderka
michal.kaderka@eduin.cz
777879481

listopad

Praha

http://mestavzde
lavani.cz/konfere
nce

Barbora Vobořilová
barbora.voborilova@eduin.cz
778410338

Cílové skupiny: Workshop je vhodný pro učitele montessori tříd 3–
6 a 6–12.

jiri.sadil@duhovkainstitut.cz
734871495

Cíle akce: Učitelům představíme koncept Výchovy k míru
z celkového pohledu i jednotlivé oblasti, kterých se v životě dítěte
dotýká. Naučí se, jak vhodně připravit prostředí i konkrétní
aktivity, pomocí kterých mohou podporovat rozvoj dítěte.
Učitelé budou odcházet s pochopením, co Výchova k míru
v montessori pojetí znamená a do jakých všech oblastí zasahuje.
Načerpají zásobu aktivit, které prakticky uplatní při práci s dětmi –
ve třídě či doma.

EDUin

EDUpoint (Otevřená třída, Akvárium, Peďák+, Učitelský
večer)
Cílové skupiny: Rodiče, učitelé, studenti pedagogických fakult
Cíle akce: Otevřená třída – umožnit především rodičům
či prarodičům, aby zjistili, jak se lze učit jinak, vyzkoušeli si nové
vyučovací metody a přístupy.
Akvárium – diskusní setkání nad aktuálními tématy z oblasti
vzdělávání. Propojuje akademiky, učitele, zástupce neziskovek,
byznysu, státní správy a samosprávy.
Peďák+ – praktické tipy a triky do výuky pro studenty učitelských
oborů.
Učitelský večer – setkání všech, kdo se od sebe navzájem chtějí
učit, jak učit. Věci, co můžu využít zítra v hodině.

EDUin

Konference Města vzdělávání
Cílové skupiny: Zřizovatelé škol a spolupracující organizace
Cíle akce: Pomoci zřizovatelům škol zorientovat se lépe
v prioritách vzdělávací agendy obce a předat inspirativní
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zkušenosti s jejím řízením.

EDUin

Konference Rodiče vítáni

říjen

Praha

Cílové skupiny: Ředitelé škol, rodiče

www.rodicevitani
.cz

Cíle akce: Nabídnout inspiraci k vybranému užšímu tématu v dané
oblasti – spolupráce školy a rodičů.

EDUin, Jednota
školských informatiků

sCOOL web
Cílové skupiny: Vedení ZŠ a SŠ, ICT metodici/koordinátoři

Martina Kaděrová
martina.kaderova@eduin.cz
606713808
březen–červen
2018

celá ČR

http://www.scool
web.cz

Cíle akce: Pomáhat školám zlepšovat jejich webové prezentace
a skrze lepší weby otevírat školy směrem k veřejnosti. Poskytnout
zpětnou vazbu, odborné informace a příklady dobré praxe.

Edunika

Eduspace

Zdeněk Slejška
zdenek.slejska@eduin.cz
605967368,

Ondřej Neumajer
ondrej@neumajer.cz
602763275
Miroslav Hřebecký
miroslav.hrebecky@eduin.cz
777230849

květen–červen

Brno

http://eduspacef
estival.eu

Břetislav Svozil
bretislav.svozil@gmail.com
730151077

12. května 2018

Praha

www.gegfest.cz

Lenka Urbanová
lenka.urbanova@gegcr.cz
603186023

24. dubna 2018

Praha

ucimekvalitne.cz

Silvie Pýchová
silvie.pychova@skav.cz
607123568

Cílové skupiny: Učitelé, ředitelé, studenti, rodiče
Cíle akce: Vytvořit akci, která podpoří změny ve vzdělávání
a zároveň je příjemná pro "všechny" – eduSPACE.

Google EDU Group ČR

GEGfest Praha 2018
Cílové skupiny: Učitelé, vzdělavatelé
Cíle akce: Konference o technologiích ve výuce, pořádaná učiteli
(nejen) pro učitele.

Iniciativa Úspěch pro
každého žáka (SKAV,
PŠÚ, DOX, EDUin,
MŠMT)

Konference Úspěch pro každého žáka
Cílové skupiny: Vzdělavatelé, ředitelé škol, kraje, učitelé, lídři
ve vzdělávání
Cíle akce: Cílem konference je propojovat lídry nad aktuálními
tématy vzdělávání a podporovat je v cílevědomé spolupráci na
všech úrovních vzdělávacího systému. Cílem ročníku 2018 bude

Vladimír Srb
srb@pomahameskolam.cz
725 583 372
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nahlédnout, co všechno nového (ne)víme o člověku a co to
znamená pro vzdělávání.

Jednota školských
informatiků (JŠI)

Informatikáři informatikářům

každý měsíc

Plzeň, Brno,
Budějovice,
Děčín, Liberec,
Trutnov

http://ii.jsi.cz/bu
nky

Martina Kupilíková
MartinaKupilikova@seznam.cz
725 885 503

23. 3. 2018

Hradec Králové

http://hucak.cz/c
esty-kevzdelavani/

Martina Cibulková
marthanz@seznam.cz
736788346

Cílové skupiny: Učitelé informatiky
Cíle akce: Potřeba vzájemné podpory s cílem odborně růst.

Jenský kruh

Konference Cesty ke vzdělávání
Cílové skupiny: Rodiče, učitelé, studenti, akademici, široká
veřejnost

Ilona Havlíčková
havlickova@faf.cuni.cz
731418857

Cíle akce: Podpora vznikající ZŠ Hučák, dlouhodobě rozvířit diskuzi,
inspirovat, podporovat, síťovat lidi, které zajímá vzdělávání.

JOB spolek pro
inovace

Lední škola
Cílové skupiny: Pedagogové

31. ledna–
2. února 2018

Královehradecký
či Pardubický kraj

http://kvs.jobos
.cz/novinky/led
ni-skola-2018

Petra Keprtová
p.keprtova@jobinovace.cz
737123167

celoročně

Jihomoravský
kraj, ORP Kyjov

https://www.kyjo
vskeslovacko.com/cs/
vzdelavani-0

Milada Dušková
miladaduskova@kyjovskeslovacko.com
776 579 485

listopad 2018

Brno

http://www.lipka.
cz/konev;

Jiří Vorlíček
jiri.vorlicek@lipka.cz
736473730

Cíle akce: Reflektovat práci učitele v 1. pololetí a na základě
reflexe plánovat pololetí druhé.

Kyjovské Slovácko
v pohybu, z.s.

Místní akční plán vzdělávání – vzdělávací akce pro
pedagogické pracovníky a zájemce o vzdělávání
Cílové skupiny: Zřizovatelé a ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci,
rodičovská veřejnost, děti, žáci
Cíle akce: Vzdělávací akce v tématech vzdělávání, které jsou
aktuální a potřebné v území Kyjovského Slovácka v pohybu. Tato
témata vzešla z analýzy území a jejich výběr podléhá souhlasu
pracovních skupin a realizátorů Místního akčního plánu.

Lipka

KONEV / Konvička – Konference k environmentální
výchově
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Cílové skupiny: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ

http://www.lipka.
cz/konvicka?idm=
43

Cíle akce: Konference slouží jako zdroj inspirace a informací
k vybranému tématu, ale také jako prostor pro vzájemné
setkávání a výměnu zkušeností učitelů.
Konference probíhá každý rok už cca 10 let, cíle se každý rok
mírně liší, celkově je možné říct, že vždy jde o představení
aktuálního environmentálního nebo výchovně vzdělávacího
tématu a hledání možností, jak ho propojit se školní praxí.

MAP Kutnohorsko
(MAS Lípa pro venkov)

Edupointy
Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, event. rodiče

Hana Mikulicová
hana.mikulicova@lipka.cz
733319008

únor, květen,
září, listopad

Kutná Hora a
okolí

Silvia Doušová
mapkutnahora@gmail.com
702195864

říjen

Čáslav

Norbert Kobela
mapcaslav@gmail.com
702195862

červen
každoročně

Praha

http://www.meta
-ops.cz

Kristýna Titěrová
titerova@meta-ops.cz
773609395

v průběhu
školního roku

Praha a ČR

http://www.meta
-ops.cz/sluzbypro-pedagogy

Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
773609395

Cíle akce: Stanovená opatření ve Strategii vzdělávání v rámci
projektu Města vzdělávání.

MAS Lípa pro venkov,
Místní akční plán
vzdělávání,
Mikroregion Čáslavsko

Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí

META, o.p.s. Společnost
pro příležitosti
mladých migrantů

Mezinárodní konference – vzdělávání žáků s odlišným
mateřským jazykem

Cílové skupiny: Žáci 8. a 9. tříd, rodiče žáků, zaměstnavatelé
v regionu, SŠ a SOU
Cíle akce:

Cílové skupiny: Pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé škol, odborná
veřejnost, lidé z NNO
Cíle akce: Představení nástrojů podpory, výstupů projektů
a příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí, představení klíčových
aktérů integrace žáků s OMJ do vzdělávacího systému a výstupy
z kulatých stolů a ze síťování.

META, o.p.s. Společnost

Semináře a workshopy pro pedagogické pracovníky
Cílové skupiny: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga, výchovní
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pro příležitosti
mladých migrantů

poradci, speciální pedagogové, koordinátoři inkluze ad.

Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu

Zažij DofE!

Cíle akce: Posílení a prohloubení kompetencí pedagogických
pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
(OMJ) do českých škol, legislativa, konkrétní metody a nástroje
podpory.

jaro

Praha a Morava

http://www.dofe.
cz/cz/novinky/

Jana Sonntágová
jana.sonntagova@dofe.cz
732987936

podzim

každý rok na
jiném místě v ČR

http://www.dofe.
cz/cz/novinky/

Jana Sonntágová
jana.sonntagova@dofe.cz
732987936

probíhá od 21. 8.
2017 do konce
roku 2018

Praha

http://www.mont
essoricr.cz/kurzyaseminare/diplom
ovekurzy/montessori
-pro-vek-6-12detail

Dita Dlouhá
info@montessoricr.cz
725122063

pravidelně
dvakrát do roka
(zpravidla
podzim, jaro)

Montessori ČR,
z.s., Praha 4 Modřany

http://www.mont
essoricr.cz/kurzyaseminare/infokur
zy

Dita Dlouhá
info@montessoricr.cz
725122063

Cílové skupiny: Dofáci, zájemci o program a absolventi
Cíle akce: Propojení pedagogů ke sdílení společných zážitků
spojených s naším programem a k plánování společných
dobrodružných expedic.

Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu

Národní setkání
Cílové skupiny: Pedagogové, žáci
Cíle akce: Akce slouží k networkingu, sdílení dobré praxe, ale
i ke sbírání zkušeností a vytváření DofE komunity.

Montessori ČR, z.s.

Vzdělávací kurz Montessori pro věk 6–12 let
Cílové skupiny: Pedagogové 1. stupně ZŠ, průvodci v domácím
vzdělávání, asistenti pedagoga
Cíle akce: Cílem vzdělávacích kurzů Montessori je pomáhat
pedagogům vytvářet vzdělávací prostředí pro vedení dětí
ke spolupráci, respektování různorodosti, poznání vlastních
předností a slabin, budování zodpovědnosti za vlastní učení - v
souladu s mezinárodními principy Montessori systému.

Montessori ČR, z.s.

To musíte vidět! Informativní kurz o Montessori
přístupu ve vzdělávání
Cílové skupiny: Pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT).
Pro rodiče dětí předškolního a školního věku, kteří se chtějí
dozvědět, co je Montessori a jak v praxi vypadá.

MŠ Urbánkova,
Praha;
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Pro rodiče dětí, kteří chtějí umístit dítě do Montessori MŠ nebo
ZŠ.
Pro učitele a pečovatele dětí, kteří uvažují o Montessori
pedagogice jako o svém zaměření.
Pro zřizovatele a ředitele MŠ a ZŠ, kteří uvažují o vzdělávacím
programu Montessori.

ZŠ Na Beránku,
Praha;
MŠ Montessori
Jablonec nad
Nisou

Cíle akce: Cílem této vzdělávací akce je základní představení
Montessori přístupu. Účastníci dostanou nejen teoretický
přehled, ale zároveň praktický vhled formou návštěvy školek
a škol, které praktikují Montessori přístup v Praze a Jablonci. Uvidí
na vlastní oči, jak vypadá Montessori prostředí a jak funguje.

Montessori ČR, z.s.

Montessori pro věk 0–3
Cílové skupiny: Praktický manuál pro rodiče a průvodce dětí do tří
let (pro pedagogy akreditace MŠMT)

zpravidla jednou
nebo dvakrát
ročně (podzim a
jaro)

Montessori ČR,
z.s., Praha 4 Modřany

http://www.mont
essoricr.cz/kurzyaseminare/diplom
ove-kurzy

Dita Dlouhá
info@montessoricr.cz
725122063

zpravidla dvakrát
ročně (leden a
květen/červen)

Montessori ČR,
z.s., Praha 4 Modřany

http://www.mont
essoricr.cz/kurzyaseminare/diplom
ove-kurzy/

Dita Dlouhá
info@montessoricr.cz
725122063

Cíle akce: V rámci 13denního kurzu jsou představeny vývojové
potřeby dětí (0–3 let) a vzdělávací přístup, který pomáhá
harmonicky rozvíjet celou osobnost dítěte, a to jak v domácím
prostředí, tak i v zařízení pro děti. Ukazuje prakticky a zcela
konkrétně, jak budovat sebevědomí, koncentraci, schopnost
myslet a rozhodovat se. Poukazuje na poznatky ze současné
neurologie, na obrovský a neomezený potenciál dětí do tří let
a také to, jak ho konkrétně a systematicky rozvíjet od samého
počátku.

Montessori ČR, z.s.

Montessori pro věk 3–6
Cílové skupiny: Pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT).
Pro rodiče dětí předškolního věku.
Pro zřizovatele a ředitele MŠ, kteří chtějí zavádět vzdělávací
program Montessori.
Cíle akce: Cílem diplomového kurz je kompletní Montessori
trénink pro práci s dětmi ve věku 3–6 let. Představuje výbavu
někoho, kdo se rozhodl naplno věnovat šťastnému objevování
a objevitelství dětí v předškolním věku.
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Montessori Jihlava,
z.s.

Jihlava mluví o vzdělávání

listopad 2018

Jihlava

jihlavamluviovzde
lavani.cz

Petra Antonů
petra@antonu.cz
732600539

říjen–květen

Brno

www.nazemi.cz/c
s/kriticke-mysleni

Kristýna Hrubanová
kristyna.hrubanova@nazemi.cz
777110434

4. listopadu 2017

Praha, Městská
knihovna Praha

http://new.ctena
rskekluby.cz/stor
age/app/media/a
ktuality/ns_brunc
h_4_11_17.pdf

Eva Bělinová
eva.belinova@novaskolaops.cz
606220766

v dohodnutých
termínech přímo
ve školách

celá ČR

https://dvpp.edui
n.cz/akce/?a=668
0

Jitka Kunčarová
kuncarova@openagency.cz
608658151

4. dubna 2018

Pedagogické
fakulty; Brno,
Liberec,

http://nocvzdelav
ani.cz/

Veronika Müllerová
veronika.mullerova@otevreno.
org

Cílové skupiny: Rodiče, učitelé a ostatní zájemci
Cíle akce: Zveme na Vysočinu odborníky z oblasti vzdělávání
i zajímavé učitele. Chceme tak v našem regionu podpořit diskusi
o vzdělávání a vytvářet prostor pro inspiraci, sdílení a setkávání.

NaZemi

Kurz Kritické myšlení a globální témata
Cílové skupiny: Pedagogové a pedagožky
Cíle akce: Mít možnost rozvíjet principy konstruktivistické
pedagogiky a kritického myšlení a aplikovat je na učení (se)
o globálních souvislostech.

Nová škola o. p. s.

Čtenářský brunch – inspirační setkání pro zájemce
o rozvoj čtenářství
Cílové skupiny: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, knihovníci, zájemci z řad rodičů
Cíle akce: Přijďte s námi sdílet své čtenářské zkušenosti, zážitky
a postupy při rozvoji vlastního i dětského čtenářství. Přijďte
ochutnat současnou dětskou literaturu. Přijďte si pro inspiraci, jak
dětské knížky využít ve školní výuce, ve volnočasovém čtenářském
klubu, při lekci v knihovně či při domácím čtení.

OPEN AGENCY

CLIL a blended learning v cizojazyčné výuce
Cílové skupiny: Učitelé ZŠ, SŠ a VOŠ
Cíle akce: Představit učitelům, jak se mohou připravit na CLIL
a výuku odborného cizího jazyka.

Otevřeno

Noc vzdělávání
Cílové skupiny: Kdokoli se zájmem o vzdělávání
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Olomouc, Plzeň,
Praha, Ústí nad
Labem

Cíle akce: Otevírat debatu o vzdělávání

Post Bellum

Příběhy našich sousedů – dokumentaristika jako školní
projekt

+420777699972

průběžně celý
školní rok

Praha, Brno,
Ostrava

www.pribehynasi
chsousedu.cz

Magdaléna Benešová
magdalena.benesova@postbell
um.cz
777268183

průběžně celý
školní rok

Praha, Brno,
Ostrava

https://www.post
bellum.cz/2017/1
0/seminare-proucitele-v-prazebrne-a-ostrave/

Magdaléna Benešová
magdalena.benesova@postbell
um.cz
777268183

srpen 2018

Broumovský
klášter

https://www.post
bellum.cz/aktuali
ty/tema/letniskola/

Magdaléna Benešová
magdalena.benesova@postbell
um.cz
777268183

říjen

Praha

https://konferenc
e.rizeniskoly.cz/

Naďa Eretová
nadezda.eretova@wolterskluw
er.com
739583938

podzim 2018

celá ČR

https://tydenproi
nkluzi.cz/

Pavla Baxová
pavlab@rytmus.org
604112379

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ a SŠ, vzdělavatelé
Cíle akce: Pomáhat učitelům implementovat do výuky projektové
vyučování a téma mezigeneračního setkávání na všech úrovních
(žáci-pamětníci, žáci-učitelé), mediální výchova.

Post Bellum

Lidi to tak nenechaj
Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ a SŠ, vzdělavatelé
Cíle akce: Profesní růst učitelů - v oblastech výchovné dramatiky
a zážitkové pedagogiky / projektové a mediální výchově

Post Bellum

Letní škola Paměti národa
Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ a SŠ, vzdělavatelé
Cíle akce: Pomáhat učitelům implementovat do výuky projektové
vyučování a téma mezigeneračního setkávání na všech úrovních
a různé způsoby zapojení pamětnického vyprávění do výuky.

Redakce Řízení školy

Zástupce – pravá ruka ředitele + Zlatá karabina
Cílové skupiny: Zástupce ředitele školy
Cíle akce: Fungující škola = fungující tým zástupce a ředitel,
proměna role zástupce a žádný relevantní výzkum.

Rytmus, o.s. +
Společnost rodičů a
přátel dětí s DS

Týden pro inkluzi
Cílové skupiny: Děti a žáci se spec. vzděl. potřebami, pedagogové,
ostatní pedagog. pracovníci a dobrovolníci v oblasti vzdělávání,

Marek Baloun
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rodiče dětí a žáků, studenti VŠ (budoucí pedagogové), veřejnost

marek.baloun@rytmus.org
723855506

Cíle akce: Akce na podporu inkluze v ČR - Školy, organizace
a veřejné instituce se mohou aktivně podpořit myšlenku,
že začleňování dětí s postižením či jiným znevýhodněním
do běžných škol má význam pro celou společnost a přispívá
k naplňování českých i mezinárodních právních norem.

Scio

Perpetuum
Cílové skupiny: Čtenáři Perpetua

21. listopadu
2017

Praha

konferenceperpetuum.cz

Markéta Majerová
mmajerova@scio.cz
702046529

léto 2018
(červenec, srpen)

Praha

https://www.skol
amujprojekt.cz/le
tniskola

Andrea Vedralová
andrea.vedralova@skolamujpr
ojekt.cz
606772409

Cíle akce: Představit prostřednictvím příspěvků, jaké podoby může
mít vzdělávání bez hranic.

School My Project
s.r.o.

Role pedagoga v inovující se škole (letní škola)
Cílové skupiny: Pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci
ve školách
Cíle akce: Cílem letní školy Škola Můj Projekt je ukázat pedagogům
jiné možnosti vzdělávání dětí, představit nástroje, jak lze učit
jinak.

Stálá konference
asociací ve vzdělávání,
z. s. (SKAV) a EDUin,
o. p. s.

Kulaté stoly SKAV a EDUin

Step by Step ČR, o.p.s.
CR

Letní škola Začít spolu

Veronika Černá
veronika.cerna@skolamujproje
kt.cz
602146987
každý měsíc

Praha

Cílové skupiny: Odborníci ve vzdělávání

http://www.skav.
cz/

Silvie Pýchová

Cíle akce: Diskuze nad aktuálními tématy vzdělávací politiky

silvie.pychova@skav.cz
607123568

3. týden v srpnu

putovní po celé
ČR

http://www.zacit
spolu.eu/

Iveta Pasáková
iveta.pasakova@sbscr.cz
604223081

1xměsíčně

Praha

https://www.skol

Jan Kysela

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ a 1. st. ZŠ
Cíle akce: Vzdělávací servis pro budoucí i stávající pedagogy
programu Začít spolu.

Škola 21

21čky
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Cílové skupiny: Studenti i začínající pracující, kteří se chtějí poznat
a najít svojí vlastní cestu

a21.com/celanabidka

jan.kysela@gmail.com
721578397

http://globeczech.cz/cz/globe
-games

Jan Blažek
jan.blazek@terezanet.cz
777 055 577

Cíle akce: Naše generace silně pociťuje, že ve vnějším světě
naplnění nenajdeme. Proto hledáme ty nejlepší učitele, kteří nám
pomohou přeorientovat pozornost dovnitř, tam kde dřímá
náš klid, sebejistota a potenciál.

TEREZA, vzdělávací
centrum

GLOBE Games
Cílové skupiny: Žáci a učitelé ZŠ a SŠ

31. května–
3. června 2018

Humpolec

Cíle akce: GLOBE Games jsou vyvrcholením celoroční práce žáků a
učitelů v programu GLOBE. Během tří až čtyřdenního setkání žáků
a pedagogů GLOBE škol, spolupracujících vědců a dobrovolníků
z celé ČR i ze zahraničí, poskytujeme prostor pro:
- prezentování výsledků školních projektů na studentské
badatelské konferenci (rozvoj badatelských a prezentačních
dovedností)
- navázání kontaktů mezi školami, setkání s odborníky, sdílení
zkušeností mezi žáky i učiteli (posílení GLOBE komunity a identity)
- terénní průzkum vybraného území formou celodenní hry
v přírodě (rozvoj spolupráce a praktických badatelských
dovedností)
- představení programu GLOBE široké veřejnosti (propagace
programu).

Unie center
pro rodinu a komunitu

Dobrá škola pro mé dítě

Jan Smrčka
jan.smrcka@terezanet.cz
724938125

celoročně

celá ČR

https://sites.goog
le.com/a/uniecen
ter.cz/projektleknin/workshopy
-pro-rodice

Nikola Křístek
nikola.kristek@uniecenter.cz
603553418

srpen 2018

Praha

akce 2017 zde:
https://www.ustr
cr.cz/akce/letniskola-prostormesto-krajina/

Vojtěch Ripka
vojtech.ripka@ustrcr.cz
724282364

Cílové skupiny: Rodiče předškoláků a školáků
Cíle akce: Pomoc rodičům při rozhodování při výběru školy
a úvahách o založení školy vlastní.

Ústav pro studium
totalitních režimů
(ÚSTR) a DOX

Letní škola pro učitele
Cílové skupiny: Učitelé základních a středních škol (zejména
dějepis, český jazyk, základy společenských věd, zeměpis, výtvarná
výchova), studenti učitelství, muzejní pedagogové
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Cíle akce: Intenzivní práce se vzdělavateli - vzájemná inspirace
a zpětná vazba. Téma na 2018 ještě není pevně stanoveno.

yourchance o.p.s. a
EFPA pod záštitou
MŠMT, MF
a ve spolupráci s ČNB

Global money week (GMW)

Zámecké návrší p.o.
ve spolupráci
s partnery

Nakopněte svoji školu - festival vzdělávání v Litomyšli

březen 2018

celá ČR

www.fgdoskol.cz

Jana Merunková
jana@yourchance.cz
602549310

18.–20. února
2018

Litomyšl

http://www.nako
pnetesvojiskolu.c
z

David Zandler
david.zandler@zameckenavrsi.cz
777100897

Cílové skupiny: Školy, široká veřejnost, rodiče, žáci ZŠ a SŠ
Cíle akce: Byli jsme osloveni globálním vedením GMW k tomu,
abychom přinesli do ČR tuto akci. Pro rok 2018 jsme dostali
speciální úkol, jehož výsledky budou prezentovány na půdě OSN.

Cílové skupiny: Učitelé a ředitelé základních škol. Částečně
veřejnost
Cíle akce: Navázání na historický význam města jako centra
vzdělávání. Poslání organizace. Využití potenciálu místa.
Marketingová strategie. Potřeba působit jako hybatel změn, které
považujeme za důležité.
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