
iKAP II
Inovace ve vzdělávání

Newsletter č. 6 – prosinec 2022

program nabízíme pro základní i střední školy, prezenčně přímo
u vás ve škole
časová dotace: 4 vyučovací hodiny, 4 × 45 min (např. 9–13 h
nebo 12–16 h)
počet účastníků: jedna třída žáků
prostor: běžná školní třída, vybavená interaktivní tabulí nebo
dataprojektorem
témata: finanční trh a jeho produkty (pro ZŠ základní hos-
podaření s financemi), dobré a špatné úvěry, finanční produkty,
investice v kostce, pro SŠ tvorba rezerv a důchodová rezerva

JAKÉ PROGRAMY A AKTIVITY MŮŽE VAŠE ŠKOLA
BEZPLATNĚ VYUŽÍT?
 
PROJEKTOVÉ DNY: FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO ZÁKLADNÍ 
A STŘEDNÍ ŠKOLY 
I s ohledem na vývoj událostí kolem nás vnímáme v poslední době
nutnost, aby žáci včas pochopili zákonitosti světa peněz a rozvíjeli
schopnost efektivně hospodařit s osobními financemi. V rámci
našich vzdělávacích modulů budou představeny základní postupy
pro správné nakládání s penězi a jejich investování i v dlouho-
dobém časovém měřítku. 

Podrobnosti najdete na našem webu, kontakt a přihlášky: 
Vendula Ježková (jezkova@prahainovacni.eu). 
 

Dobrý den, dámy a pánové, 

bude tomu rok, co jste od nás dostali první
newsletter našeho projektu. Od té doby už
mnoho z vás využilo programy, které vám
nabízejí naši partneři i náš realizační tým. 

A věříme, že i vy, kteří se s nabídkou projektu
teprve seznamujete, najdete brzy to pravé
pro vaši školu. Stačí si jen vybrat mezi našimi
programy a zúčastnit se. I když víme, že čas je
dnes jednou z nejdražších komodit, věříme,
že ať už si vyberete cokoliv, bude to pro vás
smysluplně strávený čas. 

Na následujících stránkách najdete přehled
toho, co se v projektu děje a co můžete pro
své žáky a studenty, vaše kolegy i pro sebe
ve vedení škol využít v následujících
měsících. 
Těšíme se, že se s vámi setkáme na našich
programech a akcích!

Klidný adventní čas i příjemné Vánoce vám
přeje

 
tým projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání 
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Gastroodpady / školní jídelny
Kompostování

Pěstování
Re-use aktivity

CIRKULÁRNÍ ŠKOLY 
Cílem projektu je edukace zaměstnanců škol, žáků a ve-
řejnosti při realizaci konkrétních opatření cirkulární eko-
nomiky na vybraných ZŠ. Opatření navazují na cíle Strate-
gie pro hl. m. Prahu Cirkulární Praha 2030 a jsou rozděleny
do tří oblastí: 

V projektu jsou pro vybrané ZŠ připraveny vzdělávací
programy jak pro žáky, tak pro zaměstnance ve všech
oblastech a chybět nebudou ani aktivity pro rodiče. Tým,
který pro vás tyto aktivity připravuje, se zaměřuje i na
konzultační podporu vedení školy (legislativa při manipulaci
s odpady atd.). 
Nyní je hotový průzkum všech zapojených škol, takže
nabídka bude sestavena školám na míru. Celý projekt
realizují odborníci z renomovaných organizací (Kokoza,
Zachraň jídlo, Ekodomov, SwapPrague, Já na tom dělám).  
 V současnosti vede tým úvodní online konzultace, na
kterých školám představuje sestavenou nabídku
programů. 
V rámci projektu se školám později pořídí inventář k rea-
lizaci aktivit – vyvýšené záhony, kompostéry, vermikom-
postéry, bokashi kompostéry, pomůcky k jednotlivých
aktivitám apod. 
Kontakt: Adam Šlégl, slegl@prahainovacni.eu 

Skládá se z dlouhodobého Leadership programu,
který je zaměřen na osobní rozvoj leadera, podporu
strategického rozvoje škol a individuální podporu
formou koučinku a mentoringu.
Program již běží, ale stále nabízíme volná místa v jeho
poslední skupině a možnost individuální podpory ve
spolupráci s kouči a konzultanty v oblasti strate-
gického managementu.

ROZVÍJÍME ŠKOLU SPOLU 
Jedinečný program Rozvíjíme školu spolu podporuje
ředitele a vedoucí pracovníky pražských škol.

Další informace a přihlášky na:
leadership@prahainovacni.eu.

Interkulturní pracovník zajišťuje tlumočení na třídních
a individuálních schůzkách a dalších akcích školy,
informační schůzky pro rodiče z Ukrajiny, překlady
materiálů, komunikaci a tlumočení v PPP, SPC, pomoc
s adaptací dítěte, vysvětlení fungování českého
vzdělávacího systému a pro pedagogy vysvětlení
fungování škol na Ukrajině. 

Skupinová a individuální terapeutická pomoc, artete-
rapie pro děti a rodiče z Ukrajiny může probíhat buď
přímo na škole či děti mohou docházet do prostor
Pražského inovačního institutu (Pii) v centru Prahy,
kde projekt iKAP II – Inovace sídlí. 

Kurzy českého jazyka různých úrovní a formátů pro
ukrajinské děti (MŠ/ZŠ/SŠ/VOŠ) v rozsahu 45–200
vyučovacích hodin mohou probíhat buď přímo na
škole či děti mohou docházet na kurz češtiny do
vzdělávacích prostor Pii v centru Prahy. 

PROGRAMY PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A RODINY, 
VE SPOLUPRÁCI S ORGANIZACÍ InBáze
V rámci našeho projektu nabízíme od léta také kurzy
češtiny, interkulturní asistenci a terapeutickou podporu
pro nově příchozí děti a rodiče z Ukrajiny.

        Kontakt: Mgr. Barbora Hanzalová,   
        hanzalova@inbaze.cz, tel. 775 277 388

        Kontakt: Mgr. Jana Remenárová, MA.,
        remenarova@inbaze.cz, tel. 603 820 210. 

        Kontakt: Mgr. Palina Mahilina,
        mahilina@prahainovacni.eu, tel.775656735

ROBOTIKA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
V září 2022 byla spuštěna realizace našeho programu
Robotika v MŠ. V současné době probíhají ve spolupráci
s odbornými lektory z Malé technické univerzity pro-
gramy rozvíjející zejména polytechnickou gramotnost
dětí na 15 mateřských školách v Praze. Zároveň běží také
školení pedagogů v rámci inhouse aktivit. V následujících
měsících se rozjedou i programy, které se zaměřují na
rozvoj digitální gramotnosti a logického myšlení, a pro-
gramy využívající robotické stavebnice ve výuce. Později
se naše programy zaměří také na aktivity pro rodiče. 
Kontakt: Dominika Dvořáčková,
dvorackova@prahainovacni.eu

JAKÉ 
PROGRAMY 
A AKTIVITY 

MŮŽE VAŠE ŠKOLA 
BEZPLATNĚ 

VYUŽÍT?
 

Workshop organizace Ekodomov - tvorba reuse venkovního sezení, ScioŠkola
Praha 6. Foto Adam Šlégl.
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PODPORA PODNIKAVOSTI A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
Kurz Podpora podnikavosti žáků SŠ a ZŠ (2. běh)
Kurz je určený pro pražské ředitelky a ředitele škol, učitelky a učitele a také
pro učitelky a učitele v přípravě. Je určen pro všechny, kdo chtějí vzdělávat
kreativní a podnikavé žáky a přenášet podnikavost i na své kolegy ve škole.
Díky kurzu získají účastníci kompletní náhled na problematiku podnikavosti
a načerpají inspiraci a tipy do výuky. 
- začátek 22. 2. 2023, čas: 14–18 h
- 5 půldenních setkání
- kde: Celetná 19, Praha 1
- přihlášení na tomto linku 
Kontakt: Kateřina Lichtenberková, lichtenberkova@prahainovacni.eu 

Online vzdělávací program Kariérový rozvoj ve školní praxi
Zapojte se do vzdělávacího programu, v němž se seznámíte s možnostmi
podpory kariérového rozvoje žáků v rámci činností školy. Zhodnotíte také
externí vlivy (současnost a budoucnost světa práce, online technologie
apod.) v kariérovém poradenství a vzdělávání a inspirujete se, jak s nimi
pracovat. V neposlední řadě budete mít příležitost rozvíjet své poradenské
kompetence. Vzdělávací program podporuje reflektující praxi a využívá
vzájemného učení účastníků. 
- začátek: 3. ledna 2023
- přihlášení na tomto odkazu
Kontakt: Kateřina Hašková (haskova@prahainovacni.eu), 
Alice Müllerová (mullerova@prahainovacni.eu) 

Podívejte se také na záznam setkání věnovaného Kariérovému poraden-
ství pro žáky s PAS. 
Na Youtube kanálu Pražského inovačního institutu najdete brzy i záznam 
z webináře Zahraniční inspirace z výuky osobnostního, sociálního a karié-
rového rozvoje s Petrem Chalušem. 
Více o našich aktivitách v oblasti kariérového poradenství a nabídce prog-
ramů pro vás najdete na webu, zde. Sledujte nás na webu

WWW.IKAP2INOVACE.CZ

Aktuality a novinky na sociálních sítích  
Pražského inovačního institutu

kde: Kampus Hybernská
kdy: 14. 12. 2022
čas: 16–18 h
pro koho: učitelé pražských ZŠ,
SŠ a každý, kdo má zájem o téma
podnikavosti ve vzdělávání na
území hl. m. Prahy
více informací v události na
Facebooku
registrace: na tomto linku 

PODNIKAVÝ PŘEDVÁNOČNÍ
NETWORK 

Zveme vás na neformální před-
vánoční setkání, na kterém můžete s
ostatními sdílet, jak se vám daří a co
v současné době řešíte v rámci pod-
nikavosti na vašich školách. Pojďte
se s námi naladit na advent a na-
čerpat novou inspiraci v tématu,
které je v oblasti vzdělávání právě
teď živé! Nejlepším networkovým
místem je Kampus Hybernská.

Kontakt: Veronika Haissingerová,
Veronika.Haissingerova@ruk.cuni.cz
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 20. 2. – akreditovaný program Šikana – identifikace a prevence
 27. 2. a 6. 3. – rozšíření o specifika práce ŠMP – šetření a řešení šikany

Organizace InBáze 
Akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky ze ZŠ 
Organizace InBáze otevírá 65hodinový akreditovaný kurz Specifika práce
asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v ZŠ. Je určen
pedagogickým pracovníkům ZŠ. Absolvováním kurzu účastníci získají teoretické
a praktické kompetence v oblasti začleňování žáků s OMJ do základních škol.
- termín: od února do dubna 2023
- pro zájemce z řad pedagogických pracovníků ZŠ (asistenti pedagoga,  
   pedagogové pracující s žáky s OMJ, dvojjazyční asistenti) 
- přihlášky vyřizuje Jana Remenárová: remenarova@inbaze.cz, tel. 603 820 210

Konzultace pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem, které navštěvují MŠ,
ZŠ, SŠ nebo VOŠ. Kontaktujte nás na e-mailové adrese: ourednikova@inbaze.cz.
InBáze hledá právníka/právničku na HPP. Více informací naleznete na webu
InBáze.

Jules a Jim
Internetoví úžasňáci (Be Internet Awesome)
Program pro učitele ZŠ a metodiky prevence poskytuje nástroje a metody po-
třebné při učení základů digitální bezpečnosti a občanství. Díky podpoře z grantu
společnosti Google je školení poskytováno bezplatně. Trvá 5 hodin.
- termíny od ledna do června 2023
- nejbližší volný termín: 18. 1. 2023 od 16 do 19 h a 1. 2. 2023 od 16 do 18 h 
   (forma: online setkání na platformě Google Meet)
- více informací a přihlášky na školení: www.internetoviuzasnaci.org
Kontakt: internetoviuzasnaci@julesajim.cz

Školicí program pro školní metodiky prevence a pedagogické sbory, zaměřený
na téma šikany
Program zahrnuje následující části (v případě zájmu o program je třeba je absol-
vovat všechny):
I) tři dny školení pro školního metodika prevence
   - termíny: 20. 2. 2023, 27. 2. 2023, 6. 3. 2023

II) čtyři intervizní setkání pro školní metodiky prevence – termíny dle dohody 
     se skupinou během 2. pololetí 2022/23
III) jedno celodenní školení pro váš pedagogický sbor – akreditovaný program
      Šikana – identifikace a prevence (10 vyuč. hod.) – termíny po dohodě se školou
      v 1. nebo ve 2. pololetí 2022/23
- konzultace pro školu na téma identifikace / prevence / řešení / šetření šikany
   (dle konkrétní zakázky školy)
- přihlášení prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde
- vzdělávání pro školy probíhá v rámci projektu IKAP II, tedy bezplatně
Kontakt: Helena Vymazalová, helena.vymazalova@julesajim.cz

Elixír do škol 
Netradiční setkávání učitelů fyziky, chemie i informatiky
Elixír do škol zve všechny učitele (MŠ, ZŠ a SŠ), zájemce o badatelské přístupy ve
výuce a využívání technologií ve výuce k pravidelným setkáním v centrech Elixíru
po celé Praze. 
- Aktuální kalendář akcí najdete na: https://www.elixirdoskol.cz/centra, 
   část akcí se koná i online. 
- Zájemci o novinky ze sítě Elixíru v Praze si mohou vyžádat informace
   ve formuláři ZDE.
- Poslední pondělky v měsíci vždy od 18 h probíhají také setkání sítě učitelů 
   v OC Arkády (Praha 4) v Magenta Experience Centru. 
Kontakt: Petr Naske, petr.naske@elixirdoskol.cz 
 

C O  V A Š I M  Š K O L Á M  N A B Í Z E J Í  P A R T N E Ř I  P R O J E K T U
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AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA

Moderní dílna 3D tisku pro žáky i širokou veřejnost
Zveme vás na vzdělávací aktivity do nově otevřené učebny a dílny 3D tisku, které
podpoří kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. K dispozici je speciální
učebna vybavena s 10 počítačovými pracovními místy a dílna s jedenácti 3D
tiskárnami s potřebným vybavením.
Přihlásit se mohou školní třídy z jakékoli pražské školy, skupiny aktivních žáků,
ale i rodiče či prarodiče s dětmi. Možné jsou dopolední i odpolední hodiny, několik
úrovní pokročilosti a lekcí vás vždy provede  lektor.  
- přihlášky k jednotlivým aktivitám na linku ZDE
Kontakt: Ivana Nechvátalová (inechvatalova@zelenypruh.cz) 
 

H40 
Organizace OSE Czech Republic, která stojí za projektem H40, zve všechny žáky
základních škol, studenty středních škol a jejich pedagogy na interaktivní
workshopy z oblasti rozvoje digitálních kompetencí. Žáci a studenti s našimi
technology poznávají kreativitu 3D tisku, možnosti audiovizuálních technologií
nebo sílu spolupráce s umělou inteligencí. Všechny technologie si mohou stu-
denti i pedagogové vyzkoušet na místě. Délka každého workshopu je 3 hodiny. 

- Vyberte si téma, které se vám líbí, nebo přijďte na celý program.
- Zavolejte, napište nebo se prostě zastavte v hale 40 v Pražské tržnici na Praze 7
   v Art&Digital prostoru a domluvíme společně termín. 
- Kontakt: Renáta Bílková, renata.bilkova@h40.cz, +420 774 599 589 
- Více informací najdete na webu www.h40.cz. Těšíme se na viděnou v H40!
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POST BELLUM 
Síť škol Paměti národa – pro učitele základních a středních škol plánujeme ná-
sledující semináře: 
11. 1. 2023: Političtí vězni v jáchymovských uranových dolech s historikem
Michalem Loučem z Ústavu pro studium totalitních režimů
19. 1., 25. 1., 14. 2. 2023: Totální nasazení – komiks ve výuce se spisovatelkou
Klárou Smolíkovou
26. 1. 2023: Československo a země třetího světa v době studené války s histo-
rikem Jakubem Mazancem z Ústavu světových dějin FF UK
31. 1. 2023:  Česká mediální krajina s analytikem Josefem Šlerkou z FF UK
1. 2., 22. 3. 2023: Nová badatelská učebnice dějepisu s historikem Jaroslavem
Najbertem z Ústavu pro studium totalitních režimů
30. 3. 2023: Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anny Frankové s lektorkou
Marií Smutnou ze Schola Fidentiae
- čas a místo: od 16:30 do 18 h v sídle Post Bellum (Španělská 1073/10)
- přihlášky: Eva Mikulášková, eva.mikulaskova@postbellum.cz
Divadelní kroužek Paměti národa při Divadle Bez zábradlí se pod vedením Báry
Černochové věnuje tweetům Věry Jirousové. Zamýšlí se na tím, jaké to je být
mladá, přemýšlivá, nonkonformní dívka a vyrůstat v padesátých letech. 
- ve čtvrtek 2. února v 17 hodin se kroužek otevře veřejnosti a divákům nabídne     
   krátké vystoupení. Jste srdečně zváni! 
- více informací o divadelních kroužcích na webu: https://divadlo.pametnaroda.cz 
 

PEDAGOGICKÁ  FAKULTA  UNIVERZITY  KARLOVY 
Série podcastů Z LAVICE DO AKCE! přináší inspiraci z oblasti podnikavosti ve
výuce na ZŠ a SŠ. Pod vedením a koordinací PedF UK je realizuje Inovační laboratoř
UK, která působí pod Centrem pro přenos poznatků a technologií. 
Témata podcastů:
Jak na tandemovou výuku a představení alternativního programu EVA. Najdete na
Spotify, zde.
Sara Polak: Jak podpořit ambice studentů a pracovat s jejich motivací. Odkaz na
Spotify zde. Všechny dosud natočené epizody podcastu jsou na Spotify (link zde). 
Čekají vás rozhovory s učitelem Danem Pražákem (o nových výzvách ve vzdělávání
a iniciativě) nebo pedagožkou Táňou Beránkovou Císařovou z OA Heroldovy sady.
Poslechněte si a nechte se inspirovat!

Všechny novinky a pozvánky na akce pořádané UK, které probíhají v rámci iKAP II -
Inovace, sledujte na YouTube kanálu iKAP2 CUNI. Už teď tam najdete záznamy ze
zajímavých workshopů a podcasty.

Tandemová výuka Post Bellum na ZŠ
Janského, téma cestování a emigrace. 
Foto: Jana Holcová.

Vystoupení divadelních kroužků Paměti
národa, Strahovský stadion, červen 2022.
Foto: Jana Holcová.
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VÍCE INFORMACÍ 
A KONTAKTY:

° web projektu iKAP II:
Inovace ve vzdělávání: 
www.ikap2inovace.cz 

° naše webová stránka  
    pod Pražským  
    inovačním institutem

V tomto moderním prostoru se budou konat technické a kreativní zájmové kroužky a meziškolní soutěže.
HW Lab a veškeré jeho vybavení může pro svoji výuku využít každá pražská základní a střední škola.
Návštěva HW Labu bude bezplatná.
Spuštění workshopů je v plánu na přelomu jara a léta 2023. Aktuální informace naleznete na našich webových
stránkách. 

HW Lab na Vyšehradě
Hlavní město Praha připravuje pro žáky, studenty a jejich pedagogy projekt sdílené dílny v Kongresovém centru Praha. Jeho
cílem je podpora výuky technických předmětů, rozšíření profesních kompetencí učitelů a rozvoj kreativní tvorby. Podle
dokončeného návrhu HW Labu bude prostor zahrnovat tři zóny dle typu technického zaměření a strojového vybavení. 
1.  Úvodní zóna – místo pro školení a realizaci workshopů, zázemí pro práci a odpočinek studentů.
2. Zóna vytváření – místo pro kreativní tvorbu studentů, vybavené 3D tiskárnami, laserovými řezačkami, řezacím plotrem   
     a jinými technologiemi na podporu polytechnického vzdělávání.
3. Zóna objevování – prostor pro rozšířenou realitu, virtuální realitu, základy robotiky a videomapping.

Kontakt: Nela Manučarjanová, nela.manucarjanova@praha.eu 

ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK (ČAS)
I v roce 2023 bude organizace pokračovat s dalšími setkáními Platformy k té-
matu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Setkání jsou určena pro
pedagogické pracovníky, zástupce základních a středních škol, jejich zřizovatele,
sociální pracovníky a další profese. 
- V plánu jsou témata jako práce s agresivitou ve školách nebo bezpečnost 
   v on-line prostředí. 
- Konkrétní termíny s možností přihlášení budou zveřejněny na webu, případně   
   na FB profilu České asociace streetwork, z. s. 

ČAS spolupracuje v rámci projektu iKAP II – Inovace už s 12 pražskými školami –
case manažeři a manažerky (konzultanti a konzultantky ČAS) nabízejí pomocnou
ruku pro žáky a žákyně, kterým hrozí předčasný odchod ze vzdělávání. Pro mladé
lidi vytváříme podpůrné sítě k jednotlivým tématům, která řeší. 
- Pokud máte zájem o navázání spolupráce nebo potřebujete bližší informace, 
   obracejte se na Anetu Slukovou (slukova@streetwork.cz, +420 721 584 292).
- Více na webu projektových aktivit ZDE

Abyste nepřišli o nové informace a nabídky z projektu, 
můžete se přihlásit k odběru newsletterů prostřednictvím 

tohoto formuláře či  na e-mailu: holcova@prahainovacni.eu. 
Stejně tak je možné se i odhlásit. 

 

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