
 

 PODNIKAVOST – 
 PŘÍLEŽITOST K PROMĚNĚ VZDĚLÁVÁNÍ

    Konference pro pedagogy základních, středních 

   a vyšších odborných škol a školských zařízení z JMK

                                               STŘEDA 20. LISTOPADU 2019, 8–16 HODIN
                                                       ADMINISTRATIVNÍ A ŠKOLICÍ CENTRUM JMK, CEJL 73, BRNO

          Záštitu převzal Jan Vitula, náměstek hejtmana JMK.

   Konference je realizována v rámci projektu KaPoDaV – podpora kariérového

                                                poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

 
   „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
  Jan Amos Komenský

       Proč se firma Jablotron rozhodla založit novou střední technickou školu?

       Stala se KA 02 projektu KaPoDaV příležitostí k nastartování podnikavosti v JMK?

      Bude mít podnikavost ve školách JMK podporu i po ukončení projektu KaPoDaV, tedy po roce 2020?

      Jaké výsledky mají střední školy, které podnikavosti studentů nebrání?

      Existují další příležitosti pro rozvoj podnikavosti na školách?

Odpovědi na podobné otázky budeme hledat a bohatou inspiraci čerpat na dopoledních přednáškách a odpoledních 

dílnách. Dopoledne vystoupí Dalibor Dědek, zakladatel firmy Jablotron i učitelé a žáci z podnikavých škol. Odpoledne 

bude na výběr ze čtyř tematických dílen.

Po celou dobu konference bude možnost shlédnout v předsálí prezentace žákovských miniprojektů za uplynulý rok.

    Podrobný program čtěte na následujících stranách.

    Konference je zdarma.

    PRO VÍCE INFORMACÍ: eva.kazdova@lipka.cz

PŘIHLÁŠKY: do 8. listopadu 2019 přes on-line formulář zde

mailto:eva.kazdova@lipka.cz
http://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1621&kod=764


        PODROBNÝ PROGRAM
          8:00 – 8:30 PREZENCE

8:30 – 10:00      PRVNÍ BLOK

JAK ŠKOLY MOHOU A MĚLY BY PŘIPRAVOVAT 
NA BUDOUCNOST, PŘESTOŽE JE NEJISTÁ?
Ing. Dalibor Dědek, ředitel a spoluzakladatel firmy 
Jablotron,  snaží se zlepšovat svět prostřednictvím 
společensky odpovědných činností
Co by ve školách mělo zůstat, a co by se naopak 
mělo změnit, aby školy připravily absolventy na 
život v 21. století? Jaké dovednosti by měl mít 
absolvent SŠ a VŠ, aby v současném světě obstál?

PRVNÍ ÚSPĚCHY PODPORY PODNIKAVOSTI VE 
ŠKOLÁCH JMK
Dáša Zouharová, Lipka
Představení podpory pedagogů i žáků 
v projektu KaPoDaV.
Zástupci škol zapojených v projektu 
KaPoDaV
Příběhy žáků a učitelů, kteří v minulém 
školním roce realizovali miniprojekt. 
Představení přínosů miniprojektů a sdílení 
zkušeností s překonáváním případných 
překážek.

          10:00 – 10:30     PŘESTÁVKA

10:30 – 12:30 DRUHÝ BLOK

CO SE CHYSTÁ K PODPOŘE PODNIKAVOSTI 
VE ŠKOLÁCH JMK NA OBDOBÍ 2020–2023
Vojtěch Krmíček, JIC
Petr Laštůvka, Lipka
Dáša Zouharová, Lipka
Představení Regionální inovační strategie 
a jejího propojení se vzděláváním v JMK. 
Příležitosti k podpoře podnikavosti, které 
školám přinese druhý implementační 
projekt KAP 2 v období 2020-2023.

CO (NE)LZE DĚLAT PRO 
PODNIKAVOST VE ŠKOLÁCH 
V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH

ŠKOLA, KTERÁ NEBRÁNÍ 
PODNIKAVOSTI
Michael Kalista, SPŠ Smíchovská
Podnikavý absolvent a nyní mladý 
pedagog SPŠ Smíchovská představí, jak 
podpora podnikavosti ovlivňuje životní 
cesty a kariérní směřování žáků.

PANELOVÁ DISKUZE S VYBRANÝMI 
PEDAGOGY JMK, KTEŘÍ V PRAXI PODPORUJÍ 
PODNIKAVOST

          Pedagogové ze ZŠ, SOŠ a gymnázií
          Pedagogové všech typů škol uzavřou dopolední 
          blok debatou o příležitostech a úskalích výchovy    
          podnikavých absolventů. Navrhnou, jaká forma 
          podpory žáků či pedagogů by jim výchovu 
          podnikavých absolventů škol usnadnila nejvíce.

 12:30 – 13:30     OBĚD

           13:30 –16:00 ODPOLEDNÍ DÍLNY

         EXKURZE DO IMPACT HUB
          (13:30–15:30, zejména pro pedagogy SŠ)

Irena Ošťádalová, Impact Hub  
          Impact Hub  se snaží obohacovat společenskou 
          a byznysovou sféru o události, které umožňují lidem    
          akcelerovat své podnikání, získat odbornou radu 
          nebo se jen tak pobavit.

JAK ROZVÍJET OSOBNOST ŽÁKA PODPOROU
JEHO SILNÝCH STRÁNEK
(13:30–15:30, zejména pro pedagogy ZŠ a SŠ)
Milan Pařil

          Prozkoumáme nový pohled na talenty a silné 
          stránky z role pedagoga. Dále si představíme
          základy metodiky ClifronStrengths. 



UCHOPENÍ SPOLEČENSKO VĚDNÍHO PŘEDMĚTU 
NA TECHNICKÉ ŠKOLE
(13:30–15:30, zejména pro pedagogy SŠ)

          Michael Kalista, SPŠ Smíchovská
          Praktická dílna s ukázkami simulačních her 
          a skupinovou diskuzí.

          ACCELIUM – VYUŽITÍ DIGITÁLNÍSTRATEGICKÉ 
          HRY NA ZŠ VIŠŇOVÁ

(13:30–15:30, zejména pro pedagogy ZŠ)
          Kamil Kopeček, ZŠ Višňová
          Účastníci se seznámí s možnostmi využití her 
          k rozvíjení kompetence řešení problémů. 
          Součástí dílny bude možnost vyzkoušet si lekci 
          na vlastní kůži. Chybět nebude ani ukázka využití   
          deskových her ve výuce.




