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Zvyšování kompetencí
vedoucích pracovníků
škol (lídři jako nositelé
změn).
Rozvoj osobnostních a
profesních kompetencí
pedagogů (např.
workshopy o využití
moderních technologií
ve výuce, o kreativním
učení, atd.).
Pomoc s řešením
(kyber)šikany (pro školní
metodiky prevence i
pedagogické sbory).

CO MŮŽE ZÍSKAT VAŠE ŠKOLA?
Dobrý den, dámy a pánové,
v letošním roce jsme zahájili projekt iKAP II - Inovace ve vzdělávání, který
v rámci MHMP realizuje Pražský inovační institut. Projekt bude v příštích
dvou letech pomáhat mateřským, základním a středním školám v Praze
a jejich žákům, učitelům, ředitelům. Určitě i pro vaši školu můžete v rámci
projektu využít mnoho zajímavého, všechny programy jsou pro vás bezplatné.
Hlavních partnerů projektu je přes dvacet, jsou to neziskové organizace
s dlouholetou praxí i akademické a vzdělávací instituce. Naše partnery,
aktivity, které vám přinášejí i kontaktní informace představíme postupně v
našich newsletterech.
Přejeme vám vše dobré, zdraví a štěstí do roku 2022!
Realizační tým iKAP II - Inovace ve vzdělávání

Co pražským školám nabízejí partneři
projektu iKAP II - Inovace?
JULES A JIM
aktivity pro školní metodiky prevence a pedagogické sbory v tématu šikany
3 dny školení pro školního metodika prevence - 20.12.2021, 3.1.2022
a 10.1.2022
4 intervizní setkání pro školní metodiky prevence - termíny dle dohody
se skupinou v 2. pololetí 2021/22
1 den školení pro pedagogický sbor - akreditovaný program Šikana identifikace a prevence - termíny po dohodě se školou v 2. pololetí
2021/22
konzultace pro školu v tématu identifikace / prevence / řešení / šetření
šikany (dle konkrétní zakázky školy)
přihlásit se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE, další
termíny budou vypsány
kontakt: sikana@julesajim.cz, www.julesajim.cz

AKADEMIE ŘEMESEL - STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ
od ledna 2022 intenzivní výuka ČJ pro žáky středních škol s
odlišným mateřským jazykem
digitální dílna 3D tisku - pro veřejnost a žáky ZŠ od září 2022
příměstský tábor Malý kutil - poslední týden v srpnu pro žáky pražských
ZŠ (srpen 2022, 2023)
kontakt: inechvatalova@zelenypruh.cz, www.zelenypruh.cz

POST BELLUM
zážitkové workshopy pro třídní kolektivy - probíhají průběžně,
rezervace programu zde
setkávání učitelů ze Sítě škol Paměti národa, kterých se můžete také
zúčastnit a do sítě se připojit (témata setkání např. tvůrčí psaní,
třídnické hodiny inspirované skautingem, média, moderní historie, atd.)
divadelní kroužek Paměti národa
kontakt: tereza.slachova@postbellum.cz, https://skoly.pametnaroda.cz/

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM
workshopy pro učitele: podpora ve výuce prostřednictvím
chytrých zařízení
workshopy pro učitele a žáky: moderní metody výuky s důrazem na
aplikaci AR, robotiky a nových výukových programů
série vzdělávacích kempů a letních škol
kontakt: petr.gangur@ssps.cz, web: https://www.ssps.cz/o-sk

STŘEDNÍ ŠKOLA – CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY
TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ
čítárny pro zvýšení čtenářské gramotnosti – nejen u žáků SŠ-COPTH a
spolupracujících ZŠ, SŠ a VOŠ, a zaměstnance škol

kontakt: lezal@copth.cz, webové stránky www.copth.cz

Programy polytechnické
výchovy a rukodělných
činností.
Vzdělávací kempy, letní
příměstské tábory a školy
pro žáky a studenty (IT,
polytechnika).
Rozvoj digitálních
kompetencí pro
pedagogy, žáky a
studenty (např. znalosti
technologií 3D tisku,
virtuální reality atd.).
Podpora podnikavosti
žáků a studentů.
Možnost zapojit se do
odborných sítí učitelů (Síť
škol Paměti národa, Elixír
do škol).
Praktické semináře k
žákovskému parlamentu
a třídnickým hodinám.
Pomoc s distančním
vzděláváním.

SPOLEČNOST PRO KREATIVITU VE VZDĚLÁVÁNÍ
zážitkové vzdělávací workshopy pro učitele (seznámení se s
formátem kreativního vzdělávání), leden 2022 - květen 2023
projekt Školy pro budoucnost (na principech kreativního
vzdělávání, celostním učení a spolupráci učitelů s experty z
kulturních a kreativních průmyslů), leden 2022 - červen 20230
Festival umění a kreativity ve vzdělávání, 2.-22.únor 2022,
fuk.education
projekt Dětský think tank
kontakt: marie.pankova@spkv.education, web: spkv.education

ČLOVĚK V TÍSNI
skupinové supervize pro učitele a asistenty pedagoga, na 90
minut s frekvencí 1x měsíčně, individuální supervize pro asistenty
pedagoga a učitele (konkrétní termíny záleží na domluvě se školou)
otevřené supervize pro učitele a asistenty (termíny zde), blendedlearningový kurz Asistent pedagoga pro děti ze soc.
znevýhodněného prostředí, 34-hodinový kurz je kombinací 4
webinářů a samostudia formou e-learningu, termín: únor – duben
2022, přihlášky zde
kontakt: anna.posvicova@clovekvtisni.cz, webové stránky zde

ELIXÍR DO ŠKOL
organizace vás zve do svých regionálních center pro učitele MŠ,
ZŠ i SŠ - vzájemné setkávání a kolegiální vzdělávání učitelů,
společné debaty a sdílení inspirací
nabízí podporu učitelům, kteří mají chuť učit poutavou formou, aby
žáky škola bavila a více se skutečně naučili, především učitele fyziky
a přírodních věd, učitele informatiky a fandy digitálních technologií
ve výuce, v r. 2022 otevření nových center v Praze
kontakt: petr.naske@elixirdoskol.cz, https://www.elixirdoskol.cz, mapa
regionálních center

ČAS – ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK
střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb, sdružuje a
zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce
hlavní aktivity v rámci projektu: case management jako nástroj ve
školách - SŠ a poslední ročníky ZŠ (spolupráce odborníků a
odbornic různých oblastí - zdravotní, sociální, pedagogická atd.),
zasedání mezioborové platformy - to vše k tématu příčin
předčasných odchodů ze vzdělávání
kontakt: slukova@streetwork.cz, https://www.streetwork.cz

VIGVAM
v projektu se zapojuje do klíčové aktivity 2 – Rovné příležitosti ve
vzdělávání
nabízí pravidelné (1x týdně) odborné konzultace problémů, otázek,
témat ze života školních tříd
webináře pro pedagogy na téma “Jak si poradit v zátěžových
situacích spojených s náročnými životními okamžiky”, mezi které
patří smrt v blízkém okolí žáka
kontakt: andrea.slechtova@poradna-vigvam.cz, web: https://poradnavigvam.cz/

INBÁZE
multikulturní vzdělávací programy a metodická podpora v oblasti
multikulturní výchovy (MŠ, ZŠ a SŠ),
metodická pomoc při začleňování dětí a žáků s odlišným
mateřským jazykem (OMJ), kurzy Čj pro žáky s OMJ,
poradenství pro žáky s OMJ a jejich rodiče, služby interkulturních
pracovníků
kontakt: zpevak@inbaze.cz, www.inbaze.cz

META, o.p.s.
v projektu se zapojuje do vzdělávání žáků s odlišným mateřským
jazykem (OMJ)
Přípravný kurz pro maturanty – kurz trvá rok, je zaměřený na
přípravu maturitní písemné slohové práce z českého jazyka a
literatury
Přípravný kurz na SŠ – modul 1 (roční) - 30 hod. týdně, včetně
matematiky a volitelných předmětů, výstupní úroveň A2-B1
vzdělávací programy a navazující workshopy pro učitele ČDJ

kontakt: titerova@meta-ops.cz, web: meta-ops.eu

CEDU – CENTRUM PRO DEMOKRATICKÉ UČENÍ
ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023, o prázdninách to bývá
nejčastěji až poslední přípravný týden v srpnu: Žákovský parlament
(1x seminář pro sborovnu + 3x trénink pro koordinátora)
semináře Třídnické hodiny (2x seminář pro celou sborovnu)
kontakt: tomas.hazlbauer@cedu.cz, https://cedu.cz/ikap-informace-proskoly

H40 - OSE CZECH REPUBLIC
od února 2022 pro žáky 2.stupně ZŠ a SŠ a jejich pedagogy nabízí
moderní vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí interaktivní workshopy s profesionály na témata:
Virtuální realita - rozšířená realita a AI,
Audio - video - streaming a animace,
Technologie 3D tisku a jeho využití ve vzdělávání
na technologické vzdělávání navazuje kariérní poradenství
vzdělávací program je postaven ve spolupráci s psychologem, dotýká
se oblastí prevence závislostí, kyberšikany a zdravého přístupu k
technologiím a online prostředí
kontakt: renata.bilkova@h40.cz, https://h40.cz

SPŠE PRAHA 10 V ÚŽLABINĚ
Akademie robotiky, realizace jaro a podzim 2022, jaro 2023,
Bezpečnost v IT kolem nás (jaro a podzim 2023)
Letní škola IT hrátek (červenec 2022 a 2023)
kontakt: bukovska@uzlabina.cz, www.uzlabina.cz

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JAROV
dva celoroční programy pro žáky se SVP a adaptační kurzy, forma
mimoškolních aktivit
čítárna – podpora čtenářské gramotnosti, zvýšení zájmu žáků o
literaturu a aktivní čtenářství
čtyři vybavené učebny polytechnické výchovy – programy,
příměstské tábory
kontakt: czv@skolajarov.cz, web skolajarov.cz

ŘEDITELSKÁ AKADEMIE
Jedna z klíčových aktivit projektu, zaměřená na rozvoj a spolupráci
ředitelů škol na více úrovních. Do aktivit chceme zapojit co nejširší
spektrum zástupců vedení škol na území hl. M. Prahy.
Vzdělávací program - funkční vzdělávání pro začínající ředitele,
jejich zástupce, případně budoucí zájemce o práci ve vedení
školy (Katedra andragogiky a managementu vzdělávání),
komplexní podpora vedení pražských škol, to už nyní může
využít individualizovaný mentoring. Kontakt:
zuzana.svobodova@pedf.cuni.cz.
Ve spolupráci s PedF Univerzity Karlovy.
Leadership program Rozvíjíme školu. Spolu. zaměřený na
rozvoj stávajících i budoucích vedoucích pracovníků škol, od
března 2022 - skupinová práce, individuální konzultace a
koučování.
Metodika, podpora programu a partner projektu: Institut firemní
kultury.
Facilitovaná setkání vedení škol a pedagogických pracovníků s
odborníky a zainteresovanými osobami z oblasti vzdělávání v
hlavním městě. Setkání budou zaměřena na hledání řešení
opakujících se problémů.
Podpora strategického rozvoje škol
kontakt Dana Kodešová, kodesova@prahainovacni.eu
web ředitelské akademie

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Téma řešení kyberšikany (realizuje Katedra Psychologie), pro
učitele (MŠ, ZŠ, SŠ) a školní metodiky prevence, výchovné
poradce a školní psychology. Již od února 2022. Školení v
tématech, která se týkají bezpečného chování na internetu. Více
na e-mailu: Olga Kučerová, mail: olga.kucerova@pedf.cuni.cz.
Ředitelská akademie (Katedra andragogiky a managementu
vzdělávání), viz. informace výše
Distanční vzdělávání - vytvoření prostředí a materiálů pro
komplexní podporu všech zainteresovaných osob při distančním
vzdělávání, první aktivity pro pražské pedagogy od června 2022,
více na e-mailu: igor.cerveny@pedf.cuni.cz
Podnikavost (Centrum pro přenos poznatků a technologií UK) cílem je poskytnout učitelům základních a středních škol příklady
dobré praxe v podpoře mladých inovátorů: žáků, kteří mají chuť,
vůli a dovednosti aktivně přistupovat k řešení problémů kolem
sebe, série podcastů od ledna 2022, workshopy od února 2022,
Kontakt: veronika.haissingerova@ruk.cuni.cz.
kontakt: filip.kuchar@pedf.cuni.cz, manažer projektu za PedF UK

ČVUT
"Future Learning Space" se zaměřením na robotiku a
informatické myšlení, podpora pegagogů k rozvoji moderního
konceptu polytechnického vzdělávání
cíle: inovativní změna ve výuce polytechnického vzdělávání na
vybraných 15 základních školách v Praze, výcvikový cyklus pro
100 pedagogů ZŠ, rozděleno do skupin po 10 lidech, doba trvání
3 měsíce, opakování cyklů po dobu realizace projektu
kontakt: viktor.kubat@cvut.cz, web ČVUT

GYMNÁZIUM, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1, Praha 8
zapojuje se s tématem rozvoje kompetencí kariérových
poradců na ZŠ, SŠ a v poradenských zařízeních
kurz skupinového kariérového poradenství – Moje kariéra,
praktické dovednosti v oblasti kariérového růstu
kontakt: miroslav.vosmik@seznam.cz, web: Gulz.cz

STŘEDOŠKOLSKÝ SNĚM HL. M. PRAHY, z. s.
vytvoření Platformy pro studenty a pedagogy – sestavování
týmů studentů, kteří mají zájem o dobrovolnické aktivity či
vlastní projekty
mini kempy pro studenty ohrožené školním neúspěchem (ve
věku 14–20 let)
semináře pro pedagogy „Jak na neformální výuku“ - tvorba
semináře a jeho online záznam
kontakt: lhota.ja.2019@skola.ssps.cz, web: Snempraha.cz

GYMNÁZIUM, PRAHA, NA ZATLANCE 11
ověření systému podpory nadání na gymnáziu
aktivita Vzdělávání mimo lavice, zaměřena na podporu v
triádách "student-patron-mentor" tak, aby studenti mohli rozvíjet
svoje nadání i mimo školní výuku, to je především ve spolupráci
s odbornými pracovišti a mentory, odborníky v dané oblasti
kontakt: jitka.kmentova@zatlanka.cz, web Zatlanka.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Hardwere Lab – sdílená dílna (vybavena např. 3D tiskárnou, 3D scannerem, laserovou řezačkou,
atd.) určená pedagogům k rozvoji jejich profesních kompetencí a žákům/studentům k výrobě
počítačově navrhovaných produktů, projektů a uměleckých děl a dalšímu vzdělávání
školám umožníme na místě výuku odborných předmětů v rámci školní výuky v HW labu s využitím
veškerého zařízení, prostor bude školám k dispozici od zimy 2022/23
kontakt: nela.manucarjanova@praha.eu

Více informací a kontakty na
webu projektu iKAP II: Inovace ve vzdělávání
nebo na e-mailu: holcova@prahainovacni.eu.

Abyste nepřišli o nové informace a nabídky z projektu iKAP II Inovace ve vzdělávání, můžete se přihlásit k odběru newsletterů
na tomto odkazu nebo na e-mailu: holcova@prahainovacni.eu.
Stejně tak je možné se i odhlásit.
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