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Implementace KAP II. 

aktivity připravené a podporující MŠ a ZŠ 
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Ředitelskou akademii připravila

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání  PedF UK

Distanční vzdělávání připravilo

Oddělení pro podporu distančního vzdělávání PedF UK

Podnikavost připravila

Inovační laboratoř UK -Centrum pro přenos poznatků a technologií

Kyberšikanu připravila

Katedra psychologie PedF UK

Pedagogická fakulta UK přichází 
s aktivitami a podporou škol ve čtyřech oblastech
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Co Vám naše podpora může přinášet???

❑ připravili jsme pro podpory v AKTIVNÍM i PASIVNÍM formátu, tak jak Vám budou 
příjemná 

❑ u pasivních nabízíme webináře, semináře a další podporu v nejfrekventovanějších 
tématech 

❑ ale hlavně aktivně přicházíme pro školy i MAP s PODPOROU NA MÍRU

▪ ve všech 4 oblastech podpory se stačí spojit s daným garantem 
aktivity

▪ připravíme Vám podporu podle vašich potřeb

▪ připravíme Vám podporu pro školní tým, školu či vaše území

▪ u kyberšikany a ředitelské akademie nabízíme podporu i individuální

▪ naše týmy jsou složeny z lidí z praxe

▪ podporu můžete využít i pro cíle v MAP, vše je hrazeno z iKAP 2 

▪ STAČÍ NÁM JEN ZAVOLAT, jsme tu pro Vás
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Ředitelská akademie

Cíl: podpora pro větší pohodu při každodenním vedení a řízení školy.  

Určeno: pro ředitele, zástupce a další členy vedení školy.

Možnosti podpory (které lze kombinovat):
AKTIVNÍ – individuální mentorink nebo koučink, nastavení plánu rozvoje školy a jeho

postupné naplňování nebo výběr vhodných vzdělávacích aktivit či partnerů
PASIVNÍ - přístupy ke vzdělávacím webinářům, seminářům a jejich záznamům

Oblasti podpory: kromě vedení a řízení školy, které pro
Vás bude zajišťovat tým kolegů ředitelů, a jsou připraveni
i specialisté z oblastí
- IT a digitalizace
- legislativy
- mentorinku a koučinku
- psychologie

Dlouhodobá 
podpora

Mentorink, 
Koučink

Webináře

Materiály

Benchlearning

Kurz v rozsahu modulu FS2:   
▪ Řízení pedagogického procesu             

a Vedení lidí
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Distanční vzdělávání

Cíl: aktivita vytváří materiály pro komplexní podporu všech zainteresovaných cílových skupin 
(žáci, učitelé, rodiče) při distančním vzdělávání. Naplnění cíle je rozděleno do třech dílčích aktivit.

V dílčích aktivitách:
První dílčí aktivita je zaměřena na podporu interaktivní, přitažlivé a poutavé distanční
výuky, aby se srovnal kvalitativní a obsahový rozdíl mezi prezenční a distanční výukou.
Druhá dílčí aktivita je zaměřena na zvýšení schopnosti žáků samostatné práce, sebekontroly
a organizace práce při distanční výuce a tím zvýšení jejich studijní úspěšnosti. 
Třetí dílčí aktivita usnadní plynulý přechod z distanční formy vzdělávání do prezenční a
naopak, a to jak pro učitele, tak i žáky a rodiče.

Určeno: pedagogům ZŠ, SŠ a VOŠ.

Aktivity: u podpory distančního vzdělávání kromě metodik k distančnímu vzdělávání se můžete 
těšit dále na kombinaci aktivit složených z 

- letních Bootcampů, které budou probíhat o prázdninách 2022 i 2023

- roadshow, které budou k dispozici od října 2022 do května 2023

- a velké závěrečná konference v květnu 2023
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Podnikavost

Cíl: aktivity si daly za cíl přinášet inspiraci a příklady dobré praxe z oblasti výuky podnikavosti. 

Určeno: pedagogům na základních, středních a vyšších odborných školách a také budoucím 
pedagogům.

Aktivity: nabízíme provázaný systém vzdělávání a pro všechny zájemce který obsahuje:

- stáže pro budoucí pedagogické pracovníky jsou již dnes k dispozici

- 20 odborných podcastů se připravuje od ledna 2022
> které budou k dispozici i na našem youtube kanálu

- 4 workshopy jsou naplánovány na únor, červen a listopad 2022, březen 2023

> v únorovém workshopu účastníci prožili:
- seznámení s příklady výuky podnikavosti v praxi
- myšlenky, jak využívat zážitkové metody ve výuce podnikavosti
- příklady dobré praxe z tandemové výuky na OA Heroldovy sady
- informace, jak to dělají Prototýpci a Schola Empirica
- networking
- a navíc měli možnost si sami vyzkoušet nové metody výuky podnikavosti
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Kyberšikana

Cíl: prevence sociálně patologických jevů a podpora bezpečného chování na sítích, 
neboť život našich žáků a studentů se do značné míry přesunul do virtuálního prostředí. 
Nemusí to být vždy na škodu, ale jako učitelé se žáky potřebujeme „držet krok.“

Určeno: pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a pracovníkům školních poradenských pracovišť, 
kdy účastníci si budou moci volit témata dle svých preferencí.

V tématech: mediální gramotnost, jak ovlivňují sociální sítě naši osobnost, kyberagrese
vs. Kyberšikana (včetně legislativního uchopení), užívání a zneužívání obrazovek, 
problémové sexuální chování v online prostředí, kritické myšlení a ověřování informací, 
Spolupráce probíhá i s dalšími institucemi: Linka bezpečí, E-bezpečí .

Aktivity: nabízíme provázaný systém vzdělávání, který kombinuje teoretické vzdělávání, 
praktické nácviky, podporu v řešení problémů přímo na škole a to formou:

- školení
- workshopů
- kazuistických konferencí
- profesního sdílení
- individuálních konzultací a podpor
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Aktuální pozvánky na nejbližší akce PedF UK

❑ Ředitelská akademie PedF UK připravila snad už prezenčně – Prezentační dovednosti 

❑ ale ještě v březnu Kyberšikana nabídne:

▪ práce s rodičem (komunikace školy a rodiny na 
téma bezpečí na sítích)

▪ zkušeností zprostředkovaného učení ke 
kritickému myšlení

▪ nadměrné a problémové užívání 
elektronických obrazovek a digitálních médií

▪ 10.3. bude otevřeno přihlašování do Moodle, 
o link je možné požádat garantku kyberšikany 
O. Kučerovou na olga.kucerova@pedf.cuni.cz

mailto:olga.kucerova@pedf.cuni.cz
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Nestihli jste webinář? Nevadí, většinu jich umístíme na náš youtube
iKAP2 CUNI - YouTube

❑ máte možnost volby tlačítkem „ODEBÍRAT“ mít vždy informaci o novém záznamu

❑ již nyní tam je najdete záznam z „Kvality vzdělávání ve školním roce 2020/2021“

❑ v tomto týdnu by měl být dostříhán a vložen záznam z „Podnikavosti z lavice“

https://www.youtube.com/channel/UCoKy8JN8fQp77s_9qNSUo8w


iKAP II – Inovace ve vzdělávání    Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

za Ředitelskou akademii
Zuzana Svobodová, zuzana.svobodova@pedf.cuni.cz

za Distanční vzdělávání
Igor Červený, igor.cerveny@pedf.cuni.cz

za Podnikavost
Veronika Haissingerová, veronika.haissingerova@ruk.cuni.cz

za Kyberšikanu
Olga Kučerová, olga.kucerova@pedf.cuni.cz

informační rozcestník projektu:   https://pedf.cuni.cz/PEDF-2423.html

youtube kanál projektu: https://www.youtube.com/channel/UCoKy8JN8fQp77s_9qNSUo8w

Na spolupráci s Vámi se budou těšit naši garanti jednotlivých aktivit 

mailto:zuzana.svobodova@pedf.cuni.cz
mailto:igor.cerveny@pedf.cuni.cz
mailto:veronika.haissingerova@ruk.cuni.cz
mailto:olga.kucerova@pedf.cuni.cz
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2423.html
https://www.youtube.com/channel/UCoKy8JN8fQp77s_9qNSUo8w
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❑ školám přinášíme ZDARMA krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé kurzy, a to 
ať již formou dalšího vzdělávání, nebo přípravou k rekvalifikační či maturitní 
odborné zkoušce, pro pedagogy i provozní zaměstnance

❑ všechny kurzy byly připraveny s důrazem na získání praktických dovedností a co 
nebližším propojení na praxi, proto start většiny byl posunut na duben a květen

❑ 1. února byly spuštěny webové stránky, kde jsou nejen veškeré informace ke 
kurzům, ale také registrační formuláře. Nyní se dokončuje funkce odběru 
aktualit, aby zájemci o kurzy si nemuseli otevření zápisů hlídat

❑ale kdykoliv se můžete v případě zájmu či dotazů 
obracet na koordinátory kurzů v jednotlivých školách     

Sdružení pražských středních škol
Vám přináší kurzy dalšího vzdělávání a rekvalifikací
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Veškeré informace a přihlášení na jednom místě
www.cervcz.cz

http://www.cervcz.cz/
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VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9

❑ Základy robotiky a programování s 
robotickou rukou                                 10h.

❑ Osvětlování fotografické scény         10h.

❑ Základní kurz pájení a tvorby DPS   10h.

❑ Automatizace domácnosti                 10h.

❑ Fotografie přírody                               10h.

❑ Datová centra a cloudy                      10h.

❑ Internet věcí a jeho aplikace             10h.

❑ Měření v datových sítích                    15h.

❑ Přenos informace v internetu           10h.

❑ Principy počítačových sítí                  15h.

❑ Kybernetická bezpečnost                   80h.

❑ Zabezpečovací systémy                       10h.

❑ Kamerové systémy                               10h.

❑ Přístupové systémy                              10h.

❑ Domácí telefony                                   10h.

❑ VEX konstrukce a programování 10h.

❑ Digitální fotografie+postprodukce 10h.

❑ Modelování 3D objektů                      10h.

❑ Programování databází                       10h.
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Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. Praha 4

❑ Stop motio animace                                    20h.

❑ Portrétní fotografie                                     40h.

❑ Komerční fotografie                                    40h.

❑ Kresba a malba                                         42,5h.

❑ Akvarel                                                       42,5h.

❑ Streaming na soc. sítě I.                          42,5h.

❑ Streaming na soc. sítě II.                         42,5h.

❑ Úvod do střihových programů                  68h.

❑ Offline střih a export mezi               
postprodukčními programy                       34h.

❑ Estetické dekorování                                   32h.

❑ Rendrování v praxi                                      40h.

❑ ArchiCad pro designery                              24h.

❑ Ovládání fotografického přístroje             10h.

❑ Základní úpravy fotografií Photoshop      20h.

❑ Skladba, stavba a kompozice fotografie  10h.

❑ Portrétní fotografie a práce s modelem  20h.

❑ Postprodukční úpravy portrétů                 10h.

❑ Studiová fotografie pro komerci               15h.

❑ Reportážní fotografie                                  15h.

❑ Fotografická technika a technologie           6h.

❑ Tvorba fotografií pro soc. sítě 15h.

❑ Video pro You Tube                                     10h.
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Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, Praha 5

❑ Základy uměleckého                   
truhlářství a řezbářství                        64h.

❑ Základy uměleckého kovářství           64h.

❑ Dějiny umění                                        45h.

❑ Rétorika 45h.

❑ Ekonomika, marketing                               
a management podniku                   120h.

❑ Právo 120h.

❑ Nábytkářská technologie                  120h.

❑ Základy opracování dřeva                   64h.

Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8

❑ Prodlužování a zahušťování vlasů     16h.

❑ Nové trendy v náročné účesové      
tvorbě                                                    16h.
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Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9

❑ Základní práce s CO – svařování        16h.

❑ Základy domovní instalace                 16h.

❑ Základy soustružení                               8h.

❑ Diagnostika kol u automobilů              4h.

❑ Drobné opravy u automobilů             16h.

❑ Základy robotiky                                     8h.

❑ Aktivní využívání veřejně            
přístupné chemie                                   8h.

❑ Výroba kosmetiky ve startup             
nebo jen v domácnosti                          8h.

❑ Bezpečné chemické pokusy                   
pro školy i veřejnost                               8h.

❑ Základy ručního zpracování kovů      10h.

❑ Měření elektrických veličin                  8h.

❑ Základní měření v elektrotechnice      8h.

❑ Základy měření u automobilů            12h.

❑ Základní diagnostika u automobilů  12h.

❑ Základy 3D tisku                                   12h.

❑ Základy počítačové gramotnosti       16h.

❑ Práce s osciloskopem                            8h.

❑ Základní zámečnické práce                   8h.
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Euroškola Praha střední odborná škola s. r. o., Praha 7

❑ Přípravný kurz vedení účetnictví    
malých a středních podniků             140h.

❑ Vedení účetnictví malých                          
a středních podniků v provázanosti       
na zprávu auditora                               16h.

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1

❑ Moderní CAD výroba                           20h. ❑ NOVÁ Vyhláška č.50 pro praxi           10h.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Praha 5

❑ Elektromobilita pro vozidla
veřejné dopravy 42h.
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Pro více informací jsou zde naši koordinátoři kurzů na jednotlivých školách

VOŠIS a SŠEMI, Praha 9 Lenka Jírová jirova@ssemi.cz

Škola MICHAEL, Praha 4 Kateřina Sovová sovovak@skolamichael.cz

SVŠUAŘ, Praha 5 Denisa Vopičková denisa.vopickova@ssuar.cz

SOU kadeřnické, Praha 8 Tereza Volfová tereza.volfova@souhair.cz

SŠ - COPTH, Praha 9 Leo Kubát kubat@copth.cz

Euroškola SOŠ, Praha 7 Tereza Marková markova@euroskola.cz

VOŠ a SPŠE, Praha 1 Helena Lněničková kancelar@skolakrizik.cz

SPŠD, Praha 5 Jindřich Hliněnský hlinensky@sps-dopravni.cz

veškeré informace nyní už najdete na www.cervcz.cz

a pak jsem tu kdykoliv pro Vás také za celý projekt já 

kuchar@ssemi.cz

mailto:jirova@ssemi.cz
mailto:sovovak@skolamichael.cz
mailto:denisa.vopickova@ssuar.cz
mailto:tereza.volfova@souhair.cz
mailto:kubat@copth.cz
mailto:markova@euroskola.cz
mailto:kancelar@skolakrizik.cz
mailto:hlinensky@sps-dopravni.cz
http://www.cervcz.cz/


Děkuji Vám za pozornost a jsem tu kdykoliv pro Vás

odborný garant projektu koordinátor aktivit PedF UK

+420 739 044 375 +420 739 044 375
kuchar@ssemi.cz filip.kuchar@pedf.cuni.cz
iKAP II. – Komplexní program rozvoje pražského školství iKAP II. – Inovace ve vzdělávání
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Aktivity, které v iKAP II.
pro školy pokračují i nadále
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• Výzva č. 78 OP VVV / MŠMT

• projekt zahájen 6/2021 – konec projektu je plánován na 11/2023

• příjemce Hlavní město Praha

• 66 partnerů (Střední školy a Hospodářská komora HMP)

• z větší části tematicky navazuje na iKAP I.

• do projektu patří i centrum CeRV CZ

• komplementární s projektem PRI/PII

• počet účastníků (žáků a pedagogů) v řádu desítek tisíc

• celkový rozpočet CZK 199 981 792,62

Základní informace o projektu
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Pro ZŠ se zajišťují moderní dílny na SŠ a DDM 
• program dílen pro učitele ZŠ a jejich žáky v prostředí moderních PH 

• program pokračuje i v I-KAP II., takže od 1.6.2021 plynule navázal na I-KAP I.
• je možné si objednat pro třídu i jako polytechnickou jednorázovou aktivitu,        

(4 hod. modul) na vyzkoušení si zájmu, nebo jako školní akci
• výukový program byl připravován tak, aby mohl být zařazen do předmětu Svět a 

práce, tedy v objemu 20 hod. na pololetí, škola získává obsah pro ŠVP
• absolvovat program lze v pěti 4 hod. modulech 1x za měsíc, nebo ve dvou 8hod. 

modulech formou dvou projektových dnů
• PH jsou nastaveny jako běžná výuka dílen a to s nabídkou ½ ročních modulů 

MECHANIKA / ROBOTIKA
• pedagog získá certifikát o absolvování polytechnického vzdělávání a také 

metodický manuál Polytechnických hnízd (min. za 20 hod. účasti), podle 
kterého v případě zájmu si jeho škola bude moci jak vybudovat, tak následně 
realizovat tuto výuku jednoduše sama

• při epidemických stavech, nebo při zhoršené dopravní dostupnosti bude od 
04.2022 opět zajišťována individuální doprava třídy autobusem I-KAP



Polytechnická hnízda – další rozvoj konceptu

• nově koncept rozšiřujeme o 4 oborově specifická PH

• důvodem je skutečnost, že některé profese z oblasti 
polytechniky není možné prakticky prezentovat ve formátu 
klasických PH

• nově proto vzniká:
• 1x PH Gastro
• 2x PH Stavební
• 1x PH Multimédií

• v případě PH Multimédií bude v praxi testován program 
zaměřený jak na žáky ZŠ, tak studenty SŠ 

• v rámci nových PH plánujeme zrealizovat dalších cca 400 
vzdělávacích akcí



K dispozici je 38 polytechnických hnízd pro aktivity v mechanice a robotice

za 2 roky se v nich vzdělalo 103 pedagogů ZŠ 
se svými žáky



A co na školy čeká 
od dubna 2022
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Program mobilní polytechnické výchovy pro MŠ/ZŠ
• program k 31.5. skončil, ale od 04.2022 by měl v I-KAP II. pokračovat

• program bude moc být realizován na zahradě nebo ve škole 
(tělocvičně či v běžné třídě, bez koberce, s přístupem k elektřině a 
vodě) 

• 90minutový blok bude tvořit 3 stanoviště x 30minut pro třídu max. 
30 dětí; každé dítě projde všemi třemi stanovišti a v jeden den je 
možné realizovat více bloků pro více tříd (například od 9,00 do 10,30 
1. třída a od 10,45 do 12,15 2. třída) 

• dílny povedou mistři, kteří děti seznámí s materiály, výrobními 
postupy, nástroji, nářadím i řemesly 

• PolyTechBus má za cíl mít v nabídce více Busů s různorodými 
programy, s různým zaměřením na řemesla, které si školy budou moc 
volit podle svého zájmu a je naplánováno 300 akcí



PolyTechBus - program mobilní polytechnické výchovy vyjel zatím do 200 škol     



Poznávání světa práce v terénu
• interaktivní program polytechnické výchovy pro děti  MŠ a žáky ZŠ

• program k 31.5. skončil, ale od 04.2022 by měl v I-KAP II. pokračovat

• program lze absolvovat i v rámci volnočasových aktivit - družiny, kroužky, 
přím. tábory

• aktivita „Poznáváme řemesla a služby, která nás obklopují“ bude trvat 2 hod.

• bude možné si vybírat z okruhů – tzn., že aktivitu můžete absolvovat vícekrát

• dětem se bude věnovat proškolený lektor a zábavnou formou je seznamovat 
s profesemi

• při epidemických stavech, nebo při zhoršené dopravní dostupnosti bude 
zajišťována individuální doprava třídy autobusem I-KAP

• v přípravě pro případné nouzových stavů by měla být nově i verze virtuálního 
programu

• plánováno 350 akcí



Interaktivního programu pro žáky MŠ a ZŠ se zúčastnilo doposud 260 tříd



CIV jsou založeny pro společné sdílení
• 15 center CIV zastupuje všechny vzdělávací subjekty KAP s přesahem do MAP:

• vyšší odborné školy
• gymnázia
• střední průmyslové školy, odborné školy i učiliště
• základní i střední školu pro žáky se SVP
• základní uměleckou školu i konzervatoř

• všech 48 učeben těchto center  je pro společné sdílení dokončeno 
• každé centrum bude disponovat min. 8 proškolenými pedagogy – průvodci a dvojicí 

interních lektorů / leaderů CIV (současně probíhá doškolování lektorů) 
• pro pedagogy zapojených škol je připravován program oborově specifických 

workshopů s cílem najít vhodné cesty k využití technologií a sdílení podkladových 
materiálů pro výuku (plně v nich aktivity pro jiné školy budou zahájeny k 9.2022)

• pro zástupce dalších škol je připravován blok otevřených jednodenních akcí s cílem 
představit podrobněji technické možnosti a usnadnit dalším školám rozhodování při 
jejich rozhodování o zaváděných inovacích (možnost i individuálně pro školu)

• centra budou díky vybavení realizovat i akce na podporu vzdálené a smíšené výuky 



CIV – centra pro setkávání všech pražských pedagogů



je  dokončeno už všech 15 center se 48 učebnami  

Více informací k vizi těchto center, které se snažíme stále držet: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/prazsti-ucitele-do-roka-dostanou-nova-centra-kolegialni-podpory-civ-otevreny-clanek.a-3336.html

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/prazsti-ucitele-do-roka-dostanou-nova-centra-kolegialni-podpory-civ-otevreny-clanek.a-3336.html


I-KAP I. Praha v rámci plánování jednotlivých 
aktivit na podporu zkvalitňování digitalizace  
ve školách se stal partnerem Digikoalice

Centra interaktivního vzdělávání Plánované otevření v roce 2020

SPŠ strojnická Dokončeno prosinec 2020

Betlémská 4/287,

Praha 1

VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Dokončeno srpen 2020

3x učebny Na Příkopě 16, Praha 1

1x učebna Peckova 2, Praha 8

Gymnázium Na Pražačce Dokončeno září 2020

Nad Ohradou 2825/23

Praha 3

Akademie řemesel Praha - SŠT Dokončeno prosinec 2020

Zelený pruh 1294, 147 08

Praha 4 - Krč

SOU, Praha 4, Ohradní 57 Dokončeno leden 2021

Ohradní 57, 140 00

Praha 4

SŠ umělecká a řemeslná Dokončeno srpen 2020

Na Výsluní

Praha 10

VOŠ a SOŠ pedagogická a Gymnázium Dokončeno září 2020

Evropská 33

Praha 6

VOŠIS a SŠEMI Dokončeno květen 2020

3x učebna Pacovská, Praha 4

1x učebna Novovysočanská, Praha 9 

SOŠ Jarov Dokončeno listopad 2020

Učňovská 100/1, 190 00 

Praha 9 - Vysočany

Střední škola - COPT Dokončeno únor 2021

Poděbradslá 1/179, 190 00

Praha 9 - Vysočany

Centra interaktivního vzdělávání Plánované otevření v roce 2020

SŠ automobilní a informatiky Dokončeno červen 2020

Weilova 1270/4, 102 00

Praha 10 - Hostivař

Základní škola pro zrakově postižené Dokončeno červenec 2020

náměstí Míru 19

Praha 2

Odborné učiliště Vyšehrad Dokončeno říjen 2020

Vratislavova 6/31

Praha 2

Základní umělecká škola Dokončeno duben 2021

Trhanovské náměstí 8/129

Praha 10

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka Dokončeno březen 2021

Roškotova 1692/4

Praha 4

Na podporu vzdělávání žáků se SVP

Na podporu vzdělávání žáků s talentem



• portál vytvořený v rámci iKAP1

• úkolem iKAP2 je zajistit aktuální obsah portálu a aktivovat širokou síť 
zástupců škol, kteří se na tvorbě obsahu budou značnou měrou podílet –
informací o školách a jejich nabídkách (počítáme s komunitou min. 100 
osob)

• cílem je mít pravidelně aktualizovaný zdroj informací o: 

– školách a jejich základním představení

– školských zařízeních na území Prahy

– nabídkách aktivit škol vůči veřejnosti, či sobě navzájem (kurzy, rekvalifikace, 
dny otevřených dveří atp.)

– projektech, které školy realizují a nabídkách ke spolupráci v projektové oblasti

– prostor pro tiskový servis škol

+ servis redakce (články, rozhovory, aktuality)

Portál – prazskeskoly.cz



Portál – prazskeskoly.cz



Portál – prazskeskoly.cz



• Polytechnická hnízda: Ing. Barbora Kafková     603 945 329 
kafkova@hkp.cz

• Interaktivní expozice / PolyTechBus: Mgr. Daniel Hendrych     703 143 908 
hendrych@hkp.cz

• Redakce portálu www.prazskeskoly.cz : Ing. Markéta Brücknerová     728 624 767 
brucknerova@hkp.cz

• Rozvoj kvality praxí v prostředí MŠ: Mgr. Pavla Slezáková     604 721 671 
slezakova@hkp.cz

Ing. David Janata, MBA
hlavní manažer projektu
janata.david@seznam.cz

Kontakt pro polytechnické aktivity
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