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Setkání učitelů 1. stupně ZŠ a studentů učitelství zaměřené na matematickou gramotnost *
Ve čtvrtek 3. 2. 2022 se ve Zlíně uskuteční setkání učitelů 1. stupně
ZŠ a vysokoškolských studentů učitelství. Hlavním tématem setkání
bude Práce s číslem a číselnou osou napříč prvním stupněm, pozornost bude věnována také práci s diferencovanou třídou. Účastníkům
budou představeny příklady inspirativní praxe z výuky matematiky, vedení třídy, motivace a práce s talentovanými žáky.
Více informací včetně instrukcí k přihlášení naleznete na portále SOFIA
(sofia.zkola.cz).
Kontakt: Zuzana Pátíková, patikova@utb.cz.

Krajská matematická soutěž pro třídní kolektivy
2. stupně ZŠ a SŠ *
V rámci řešení podpory matematické gramotnosti ve Zlínském kraji se
v úterý 15. 2. 2022 uskuteční další ročník krajské matematické soutěže
třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a maturitních i nematuritních oborů SŠ.
Soutěž se uskuteční online formou přes webové rozhraní v deseti
kategoriích: 6.-9. ročník ZŠ, 1.-3. ročník nematuritních oborů SŠ a
1.-3. ročník maturitních oborů s výjimkou gymnázií. Nejlepší kolektiv
v každé kategorii získá odměnou exkurzi v Pevnosti poznání v Olomouci.
Bližší informace s pokyny k přihlašování budou zveřejněny na portále
ZKOLA (zkola.cz) s měsíčním předstihem.
Kontakt: Zuzana Pátíková, patikova@utb.cz.

Sborovna připravuje setkání sekcí *
Nejbližší plánované setkání jedné ze sekcí Sborovny, ve kterých je
možné diskutovat o zkušenostech a inspiracích v daných oblastech, se
uskuteční ve Zlíně dne 21. 1. 2022 v sekci Školská poradenská zařízení na téma Revizní pracoviště.
Na únor a březen 2022 se připravují setkání následujících sekcí:
 Kariérové poradenství
 Asistenti pedagoga
 Speciální pedagogové
 Pedagogové volného času
 Zástupci ředitelů
 Metodici prevence
 Dětské domovy
 Školní psychologové

Termíny a programy jednotlivých setkání včetně pokynů k přihlašování
jsou zveřejňovány na portále ZKOLA v podsekci Pedagogové/Kabinety (www.zkola.cz/pedagogove/kabinety).
Kontakt:
Andrea Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743.

Jak na kariérové poradenství? *
Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje připravilo pro pedagogické pracovníky ZŠ i SŠ a odbornou veřejnost vzdělávání
v oblasti kariérového poradenství, které se uskuteční dne 25. 1. 2022
od 9:00 hodin na Krajském úřadě ve Zlíně pod vedením lektora
Mgr. Karla Opravila.
Kapacita je omezena na třicet účastníků. Více informací včetně instrukcí k přihlášení naleznete na portále ZKOLA.
Kontakt: Marta Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747.

Kazuistiky ze sociálně-pedagogické praxe *
Sociálně-pedagogická poradna srdečně zve výchovné poradce, metodiky prevence, pedagogické pracovníky, zástupce ŠPP a odbornou
veřejnost na další setkání Platformy Rovných příležitostí, která se
uskuteční 25. 1. 2022 od 14:30 do 17:30 hod. v prostorách Rodinného
centra Kamarád NENUDA o.s., Gahurova 5265, Zlín.
Platforma nabízí prostor k diskuzi nad příklady inspirativní praxe, sdílení kazuistik a zkušeností.
Přihlášení je možné do 21. 1. 2022 na uvedeném kontaktu.
Kontakt: Jaroslava Pavlíčková, jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz,
tel. 731 428 594.

Jóga při práci s žáky se SVP *
Krajská pedagogicko-psychologická poradna nabízí zajímavý prezenční vzdělávací program Jak pracovat s dětmi se SVP při využití
jógy a netradičních pohybových aktivit, kde je možné získat základy
teorie, metodické rady a praktické ukázky postupů využitelných v jednotlivých fázích rozvoje poruch učení a najít využití pro netradiční
pohybové aktivity, inspiraci pro kreativní přístup ke vzdělávání žáků se
SVP.
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ a je nutné jej absolvovat celý (4 setkání: 14. 2., 30. 5., 19. 9. a 14. 11. 2022 v čase
13:00 – 17:30 hod v KPPP a ZDVPP Uherské Hradiště).
Přihlášky a dotazy prosím směřujte na: Vladimíra Macháčková,
machackova@vm-style.cz; tel. 731 180 199.

* Aktivity uvedené v tomto článku jsou realizovány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.
** Aktivity uvedené v tomto článku jsou realizovány v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022842, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.

