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Přijďte si odpočinout na naše letní BOOATCAMPY
PedF UK připravila pro všechny pražské pedagogy na letošní léto 5 BOOATCAMPŮ, pět dnů, 
ve kterých jim nabídneme šest hodin setkávání a sdílení nad aktuálními tématy se zajímavými
odborníky v příjemném venkovním prostředí nad vůní grilovaného masa a s dobrým mokem. 
A kdy a na jaká témata se můžou zájemci těšit? 

❑ 25. června od 10:00 do 16:00 v areálu minigolfu Děkanka
na téma Time management žáků

❑ 10. srpna od 10:00 do 16:00 na téma Jak integrovat žáky 
cizince? Inspirace metodami výchovné dramatiky

❑ 17. srpna od 10:00 do 16:00 na téma Nedáme šanci 
syndromu vyhoření  

❑ 24. srpna od 10:00 do 16:00 na téma Zkušenosti a nové 
výzvy v oblasti distančního vzdělávání 

❑ 30. srpna od 10:00 do 16:00 na téma  Jak na podnikavost
zážitkem aneb podnikavost v akci

registrace na setkání 25.6. je možná na   ZDE

Nestíháte s koncem školního roku hlídat všechny akce?  Nevadí, pozvánky budeme umisťovat na 
náš youtube kanál, tak stačí si označit fci. ODEBÍRAT

iKAP2 CUNI – YouTube

https://docs.google.com/forms/d/1oQmwhsDxurx_2ZKocoj07INNnY6C0YB7XLA4advz1qQ/edit
https://www.youtube.com/channel/UCoKy8JN8fQp77s_9qNSUo8w
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Aktuální pozvánky na další červnové akce PedF UK
❑ Podnikavost si pro Vás připravila pokračování workshopu, který

při svém prvním on-line setkání získal velmi pěknou zpětnou 
vazbu od většiny účastníků

nyní tento workshop je konečně připraven s možností osobního 
setkání a tak očekáváme ještě větší pozitivní jiskření mezi všemi
účastníky. Přijďte tedy 8. června od 15.00 do Kampusu Hybernská,
přihlásit se lze na:  https://forms.office.com/r/UDiHNQzNYH

❑ Kyberšikana přichází s prázdninovou nabídkou workshopů na období přípravného týdne:
➢ 23.8. na téma „JAK NEZTRATIT SEBE SAMA V SÍTI”

Registrace na workshop IKAP2_Kyberšikana (google.com) od 09:00
Registrace na workshop IKAP2_Kyberšikana (google.com) od 13:00

➢ 24.8. na téma „KOMUNIKACE ŠKOLY S RODINOU V KONTEXTU KYBERŠIKANY“
Registrace na workshop IKAP2_Kyberšikana (google.com) od 09:00
Registrace na workshop IKAP2_Kyberšikana (google.com) od 13:00

➢ 29.8. na téma „FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍCH POTŘEB V KYBERPROSTORU“
Registrace na workshop IKAP2_Kyberšikana (google.com) od 09:00

➢ 29.8. na téma „PORNOGRAFIE _ TÉMA PRO ŠKOLU?“
Registrace na workshop IKAP2_Kyberšikana (google.com) od 13:00

➢ 30.8. na téma „ZKUŠENOSTI ZPROSTŘEDKOVANÉHO UČENÍ KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ“
Registrace na workshop IKAP2_Kyberšikana (google.com) od 09:00
Registrace na workshop IKAP2_Kyberšikana (google.com) od 13:00

https://forms.office.com/r/UDiHNQzNYH
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5fH8Y1BWoFxkjIJTBMe-bBK2bKxCA7xK31Zaxm1qo8T8svQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKMco4MBffZCft_8pPVyplG6qgw7wTgpMCx2o1GPdTpWqd7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxUjnWLu8-ghGYLDJN7nQBeo6bG_awbaKquLs6R6-3UmGq3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej2O-SPc1EalESqHXrQJNfQtWv49ktPKCqXnTS4L5YKJZMnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC7M1uH48abR1AeV9Fk11SpyEk55YMLteJ-Yn4T5JMhnlZBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe28lt16qO3LHAqRbW-DgadnZ7IMO4BGjVg4WXA0wvXs1I_3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3MhhE4yM64soYFYJExhVZ6VjK0TgsC_KUY18z-IhiaFPvtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel1U4iNkcLLUfQM2thjjS-kGjiOfidZpN6pKXzjCXgIrvwjQ/viewform
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Nestihli jste webinář? Nevadí, většinu jich najdete na našem kanále
iKAP2 CUNI - YouTube

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

❑ již nyní tam je najdete záznamy ze 8 zajímavých workshopů

❑ a už během června tam budou vloženy první podcasty, třeba 
pro prázdninový poslech, kdy první témata se budou věnovat: 

➢ fenoménu podnikavosti

➢ příkladům dobré praxe z kurzu Rozjeď projekt

➢ tandemové výuce

první podcast na téma „ Z lavice do akce,“ můžete už nyní
si poslechnout na   Z lavice do akce! | Podcast ve Spotify

https://www.youtube.com/channel/UCoKy8JN8fQp77s_9qNSUo8w
https://open.spotify.com/show/3nKNVgqTXuUxaX6kWpDdhS
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Ředitelskou akademii realizuje

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání  PedF UK

Distanční vzdělávání realizuje

Oddělení pro podporu distančního vzdělávání PedF UK

Podnikavost realizuje

Inovační laboratoř UK -Centrum pro přenos poznatků a technologií

Kyberšikanu realizuje

Katedra psychologie PedF UK

Připomenutí aktivit a podpory od Pedagogické fakulty UK
poskytovaným školám ve čtyřech oblastech



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

Co Vám naše podpora může přinášet???

❑ máte možnost čerpat podporu v AKTIVNÍM i PASIVNÍM formátu, tak jak to bude 
vašim školám příjemné a vyhovující

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

❑ ale hlavně aktivně přicházíme pro školy, MČ 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 mentoring 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
- mentoringu a koučinku
- psychologie

Dlouhodobá 
podpora

Mentoring, 
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 například 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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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, které jsou vhodné také pro pedagogy i provozní zaměstnance

❑ všechny kurzy jsou připraveny s důrazem na získání praktických dovedností a co 
nebližším propojení na praxi, na nový školní rok se budou otevírat kurzy 20.6.

❑ 1. února byly spuštěny webové stránky, kde jsou nejen veškeré informace ke 
kurzům, ale také registrační formuláře. Je zde i možnost odběru aktualit, aby 
zájemci o kurzy si nemuseli otevření zápisů hlídat a měli vždy všechny informace

❑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



Veškeré informace a přihlášení na jednom místě
www.cervcz.cz
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http://www.cervcz.cz/
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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/
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Základní informace
• 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 hl. m. 

Prahy)
• Částí tematicky navazuje na iKAP I.

• Komplementární s projektem PRI/PII
• Počet účastníků (žáků a pedagogů) v řádu desítek tisíc
• Celkový rozpočet CZK 199 981 792,62



Polytechnická hnízda 
Program „dílen“ pro učitele ZŠ a jejich žáky v prostředí moderních 
Polytechnickách hnízd (PH)

• Podpora provozu stávajících 38 učeben rozmístěných na území Prahy
• výukový program je připraven tak, aby mohl být zařazen do předmětu 

Člověk a svět práce
• PH jsou nastaveny jako běžná výuka polytechniky / dílen a to primárně s 

nabídkou ½ ročních modulů MECHANIKA / ROBOTIKA
• Všechna naše PH umožňují take realizaci jednorázových akcí (projektových 

dnů)
• Zařazen vzdělávací program pro zapojené provozovatele / pedagogy –

zvládnutí technologií 3D tisku a programování robotických stavebnic 
(zařazeno 40 školicích dnů)

• Plánováno cca 1800 jednotlivých akcí
• Aktivita doplněna o možnost individuální autobusové dopravy



Program polytechnické výchovy pro učitele ZŠ a jejich žáky



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 vznikne:

• 1x PH Gastro
• PH Gastro v současnosti nabírá školy na jednorázové akce

• 2x PH Stavební
• 1x PH Multimédií

• V případě PH Multimédií bude v praxi testován program zaměřený 
na žáky SŠ 

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



Interaktivní polytechnická expozice

• Interaktivní program polytechnické výchovy pro žáky I. stupně ZŠ
• ZŠ si může vybírat z 5 okruhů / EPIZOD:

➢ E1 - stavebnictví 
➢ E2 - strojírenství 
➢ E3 - služby 
➢ E4 - veřejný sektor 
➢ E5 – doprava

• Program je přizpůsobený i pro MŠ a II. st. ZŠ 
• Aktivita je realizována v prostředí expozice Království železnic - Smíchov
• V projektu nově zahrnuta možnost individuální dopravy třídy / školy autobusem
• Plánováno 350 akcí
• Expozice funguje nejen ve školním roce, ale take v průběhu léta



PolyTechBus -program mobilní polytechnické 
výchovy pro MŠ/ZŠ

• Program mobilní polytechnické výchovy – určeno primárně pro MŠ a 1 
stupně základních škol

• Program - dle počasí realizován buď na zahradě nebo uvnitř školy 
(tělocvičně)

• PolyTechBus má v nabídce víc programů s různým zaměřením – škola si 
přitom pro třídu volí program sama (např.: truhlář, obkladač, malíř, krejčí, 
instalatér a elektrikář, robotika atp.)

• Velice žádaná aktivita ze strany škol
• Plánováno 300 akcí



PolyTechBus - program mobilní polytechnické výchovy



Podpora škol jako center celoživotního učení

• Zapojeno deset škol:

– SŠ Jarov

– Akademie Řemesel – Zelený Pruh

– 8 škol spojených do platformy CERV

• Projekt poskytne školám technickou podporu, včetně potřebného 
dovybavení (stroje, zařízení, vybavení školicích prostor)

• Zařazena personální podpora – koordinátoři rekvalifikací / DV v rámci 
zapojených škol, interní lektoři

• Pilotáž kurzů CŽV – téměř 250 kurzů / cca 4500 školicích hodin, včetně 
pořízení potřebného materiálu

• Zařazeny vzdělávací a podpůrné aktivity pro pedagogy, podporováno 
sdílení a síťování v rámci platformy CERV

• Zapojené školy budou v šíření informací o své nabídce kurzů CŽV 
intenzivně podporovány také s pomocí portálu



Portál – prazskeskoly.cz

• 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)

• Je možné navázat užší spolupráci i v rámci informování o aktivitách navzájem - tj. 
sdílení našich nabídek na školy a současně informování o nabídkách MAPů 



Portál – prazskeskoly.cz



Portál – prazskeskoly.cz



Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách 

připravujících k výkonu regulované profese 
pedagogického pracovníka

• Cílem posílení spolupráce MŠ a pedagogických škol
• Zaměřeno na růst kvality praxí žáků pedagogických škol v 

prostředí MŠ a další relevantní témata
• Zapojeno minimálně 30 MŠ
• Na půdě MŠ dojde ke screeningu současné podoby 

realizace praxí
• Vznikne sjednocená metodika praxí
• Proběhne řada vzdělávacích aktivit
• Zapojené MŠ budou podpořeny dodávkou didaktických 

pomůcek
• Bude ustavena platforma kolegiální podpory MŠ



Aktivity pro podporu spolupráce 
škol a odborníků z praxe

• TOP Kempy - Individuální vzdělávací programy pro užší skupiny žáků SŠ – 1-3 
studenty a pedagoga

• Workshopy - Předpokládáme praktické zaměření programu pro skupinu cca 
15 žáků – realizováno ve firmách, v prostředí VaV organizací, VŠ, či přímo ve 
škole

• Sollertia - Unikátní pražský koncept soutěží žáků středních škol



Šablony III.
• Zapojeno 65 středních škol
• Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a 

školských poradenských zařízení (180 mobilit)
• Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ / VOŠ (45 škol)
• Tandemová výuka SŠ / VOŠ (41 škol)
• Doučování žáků SŠ ohrožených škol. neúspěchem (42 škol)
• Stáže pedagogů SŠ / VOŠ u zaměstnavatelů (21 škol)
• Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a 

zaměstnavatele (27 škol)
• Personální podpora – Školní kariérový poradce (48 škol)
• Rozpočet: CZK 39.993.042,-



Podpora a rozvoj Center interaktivní výuky 
(CIV)

• Realizací projektu 14 pražských škol získá 21 nových tříd CIV, které 
doplní 48 tříd stávajících

• Školy nově získají:
• 4x žlutá třída / multimediální
• 12x modrá třída / stacionární digitální 
• 4x červená třída / 3D
• 1x zelená třída / mobilní 

• Motivujeme školy k maximálnímu využití tříd CIV (a PH) –
podporován je proto také vznik a realizace nadstavbových kroužků 
v těchto třídách, či dalších aktivit spojených s centry



CIV – zapojené školy
• Střední škola a vyšší odborná škola 

umělecká a řemeslná

• SOU kadeřnické

• SOU Ohradní

• SŠ Chemická

• VOŠ ekonomických studií, SPŠ 

potravinářských technologií a SOŠ 

ekologická a veterinární - Podskalská

• Gymnázium Litoměřická

• Střední škola designu a umění

• Střední škola - Centrum odborné 

přípravy technickohospodářské

• Střední škola dostihového sportu 

a jezdectví

• VOŠ a SPŠE Fr. Křižíka

• VOŠ a SPŠ stavební - Dušní 

• VOŠZ a SZŠ, Alšovo nábřeží 

• Střední odborná škola Jarov

• Střední škola obchodní Belgická











Klíčové kontakty
• Polytechnická hnízda: Ing. Barbora Kafková

kafkova@hkp.cz /  603 945 329

• Interaktivní expozice / PolyTechBus - Mgr. Daniel Hendrych

hendrych@hkp.cz /  703 143 908

• Redakce portálu www.prazskeskoly.cz - Ing. Markéta Brücknerová 

brucknerova@hkp.cz / 728 624 767

• Rozvoj kvality praxí v prostředí MŠ: Mgr. Pavla Slezáková 

slezakova@hkp.cz /  604 721 671

Ing. David Janata, MBA

Hlavní manažer projektu

janata.david@seznam.cz /  739 213 620
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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

iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047
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