
 

 

Váţení pedagogové, rodiče a všichni, kteří se zajímáte o vzdělávání nejen v Praze 1! 
 
 
Máte chuť poznat trendy ve vzdělávání a spojit pohledy dětí i dospělých? Nechejte se 
inspirovat, kudy mohou vést cesty do budoucnosti našich dětí. 
Bude  nám ctí přivítat Vás na nevšední  konferenci  
 

  OD VAJÍČKA K ROBOTU 

 

Konference se koná v úterý 14. června 2022 ve Středisku volného času, 
Truhlářská 8, Praha 1 od 13:30 do 17:30 hodin.  
 
Menu setkání jsme sestavili z ochutnávek  trendů polytechnického vzdělávání 
realizovaného formální i neformální cestou od mateřských, základních a střední škol  
aţ do praxe. Představí se vám nadšené děti, roboti, zajímavé osobnosti i talentovaní 
studenti, kteří se prosadili v mezinárodní soutěţi. 
 
Přijďte se poučit, pobavit i poznat nové zajímavé lidi. Například architekta, který se 
podílel na jednom nadčasovém projektu… 
 
Program konference 

 
MŠ - Kutil Junior  - Šikovné děti,z.s. - Ing. Šárka Poláčková 

- uţ děti v mateřské škole se nemusejí bát vrtačky ani kladívka. Stačí, kdyţ mají 
šikovnou a nadšenou paní učitelku  (ukázka výroby drobných výrobků přímo ve třídě) 
ŠvP Čestice – Mgr. Kateřina Vršková 

-  škola v přírodě, která přináší nápady a táhne (přes lidové tradice k zákonitostem 
přírody) 

Školní klub ZŠ – Mgr. Heřman Kempfer 
- vzdělávání dětí nekončí se školním zvoněním. Zajímavý program láká i o víkendech 

IT v ZŠ – PhDr. Olga Sklenářová 
- výuka informatiky uţ není dávno jen práce s wordem a excelem. Nabízíme ukázky 
práce ţáků s tablety, vyuţití 3D tiskárny a další zajímavosti 
SŠ pro ZŠ – Ing. Miroslav Ţilka, CSc. 
- střední škola umí být dobrým parťákem pro školu základní, nemá potom nouzi o 
uchazeče (nabídka tematických programů pro ţáky základních škol) 
ZŠ pro žáky s poruchami zraku – Mgr. Pavla Vrzalová 
- IT jako podpora výuky přírodních věd 
 
- pauza na dobrou kávu i kus řeči 
 

Prohlídka Střediska volného času – Mgr. Kamil Janouškovec 

 
Slovo PhDr. Václava Trojana, Ph.D.  
Pohlídejte si, abyste nepropásli zlomové body ve vývoji osobnosti dítěte. Ptáte se, jak 
na to? Stačí o nich vědět. 
Víte, že existují principy výchovy a vzdělávání, které jsou nadčasové, léty ověřené a 
jednoduše zapamatovatelné? Pokud je ovšem přehlížíme či pokládáme za zbytečné, 
můžeme rychle zabloudit. Mozaika vývoje dítěte se skládá z mnoha střípků, které na 
sebe navazují, a mnohdy se pozdě divíme důsledkům, když některý vypadne.  



 

 

 
 
VOŠ a SPŠ - Ing. Miloslav Kodad 
- něco pro budoucí deváťáky a jejich rodiče (prezentace vybavení školy, nabídka 
studijních programů) 
ABB, s.r.o. s robotem GoFu  - Mgr. Alice Chvojková, Ing. Pavel Grečner 

- viděli jste někdy na vlastní oči robota v akci? Mnohé z vás jistě zaujme autentická 
ukázka práce robota 
Úspěšní studenti v robotice – Ing. Zdeněk Langer 
- robotika je dynamická disciplína, ve které se dokonce soutěţí! (ukázka soutěţní 
práce v robotice) 
Osobnost architekta - Ing. arch. Robert Seidl 
- Překvapení na závěr v podobě setkání s inspirující osobností. Pan architekt je 
spoluautorem oceněné rekonstrukce Střediska volného času 
 
Konferenci připravil realizační tým Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  II –
 MČ Praha 1 v rámci informativních setkání aktérů MAP ke kvalitě vzdělávání. 
Srdečně zveme i zástupce médií. 

 
 

Těšíme se na setkání s vámi. 
 
 
 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


