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Září je tu a s ním i Pražské inovační NEWS s akcemi, které pořádá Pražský inovační
institut. Čekají na Vás například zajímavosti z mapování pražských startupů a
zavedených podniků, debata s vědkyněmi ze soukromého sektoru, leadership

program pro ředitele pražských škol nebo program pro rozvoj matematické
gramotnosti.

Přijďte se podívat!

Prezentace startupů a megatrendů
Pražský inovační institut (Pii) ve spolupráci s Českými prioritami zve na pracovní workshop k
prezentaci výsledků mapování start-upů a diskusi o příležitostech pro další rozvoj se
zohledněním globálních trendů.

Jaká je situace pražských start-upů? Co o nich víme a jak se o nich dozvědět více?
Jak může Praha přispět k jejich rozvoji?
Jsou nadcházející globální trendy příležitostí či hrozbou?

13/9 od 14:00, Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy

Chci se účastnit

Prague Innovation Mixxer: Ženy ve vědě

Vědkyně v soukromém sektoru

Tématem setkání bude postavení žen ve vědě nestátního sektoru. Víme, že nejvyšší zastoupení
žen ve výzkumných pozicích je v soukromém neziskovém sektoru, ve kterém je ale zaměstnán
mizivý počet výzkumníků v ČR. Naopak nejnižší zastoupení žen na výzkumných pozicích je v
podnikatelském sektoru. Položíme si otázky, čím to je, jak se liší podmínky vědkyň ve veřejném a
soukromém sektoru a budeme diskutovat například o tom, jak tyto podmínky ovlivňuje prostředí,
situace v různých vědních disciplínách i firemní kultuře, jaké systémové nástroje v dané oblasti
mohou fungovat a kam v těchto ohledech směřuje Praha.

14/9 od 17:00, Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy

Chci se účastnit

INKA - mapování inovačních kapacit v pražských
podnicích

Co stimuluje proces tvorby inovací v pražských firmách a co ho naopak brzdí? Jaký je vztah firem
a akademického prostředí? Jaké průlomové objevy se zrodily v Praze? Co říkají firmy na dotace?

Toto je jen několik otázek, na které přinese odpovědi workshop k mapování inovačních kapacit v
pražských podnicích. Uskutečnili jsme ho ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR a jeho
cílem bylo nastavit nové intervence podpory aplikovaného výzkumu a inovací.

26/9 Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy

iKAP – Inovace ve vzdělávání
V projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, největším projektu Pii, se v září a v říjnu rozjíždí

spousta programů, kurzů, workshopů a webinářů. Ať už těch, které organizují naši partneři nebo
přímo realizační tým projektu. Všechny programy jsou pro školy, ředitele, učitele a žáky

bezplatné. Budeme rádi, když se podíváte na naše webové stránky (ještě více informací najdete
na tomto linku) a do kalendáře našich akcí na webu Praha školská.

Vybírejte, šiřte, přihlaste se a přijďte!

Matematická gramotnost

Učíte v Praze a zajímá vás rozvoj matematické gramotnosti? Od 29. 9. a 6. 10. zahajujeme
program právě pro vás. Přijďte se inspirovat a něco nového přiučit do programu, který probíhá
ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Na prezenčních přednáškách a praktických
dílnách vám ukážeme řadu užitečných a zajímavých nástrojů a tipů do výuky matematiky. Šest
tematických setkání probíhá v čase 14 - 17 hod. přímo na Matfyz, jehož učitelé lekce povedou.
Tématy budou např. distanční vzdělávání ve školské geometrii, statistika a práce s daty, vybrané
úlohy rekreační matematiky, 3D tisk a geometrie, finanční matematika a další. Programu se
mohou zúčastnit i dva lidé z jedné školy. Vše je bezplatné, stačí se jen přihlásit.

Registrujte se, prosíme, do 20. 9. 2022:

I. skupina začíná 29. 9., registrace zde.
II. skupina začíná 6. 10., registrace zde.

Více informací

Rozvíjíme školu spolu Leadership program

Rozvíjíme školu spolu pro ředitele a vedoucí pracovníky pražských škol nabízí ještě poslední volná
místa a možnost přihlásit se do skupin, které s programem začínají v průběhu září a začátkem
října. V případě vašeho zájmu vyplňte prosím přihlašovací formulář zde.

Pokud budete mít zájem o další informace, napište nám na e-mail: leadership@prahainovacni.eu

Jazykové kurzy, interkulturní podpora a terapie pro
ukrajinské děti a rodiny

Od poloviny července se rozběhly naše kurzy češtiny pro ukrajinské děti a dospívající. Během léta
jimi prošlo téměř devadesát žáků. Spolu s výukou jazyka nabízíme dětem a jejich rodičům, kteří
byli nuceni utéci před válkou ve své zemi, také interkulturní a terapeutickou podporu. Celý
program probíhá ve spolupráci s organizací InBáze. Jazykové kurzy začínají opět od září a října.
Více informací a přihlášení na našem webu.

Kontakt: andrle@prahainovacni.eu, mahilina@prahainovacni.eu (jazykové kurzy),
hanzalova@inbaze.cz či remenarova@inbaze.cz (interkulturní podpora a terapie).

Kurz Podpora podnikavosti žáků středních a
základních škol

Chcete vzdělávat kreativní a podnikavé žáky a přenášet podnikavost i na své kolegy ve škole?
Kurz je určený pro pražské ředitelky a ředitele škol, učitelky a učitele a také pro studentky a
studenty pedagogiky. Díky kurzu získáte kompletní náhled na problematiku podnikavosti. Kurz je
rozdělen na 5 půldenních prezenčních setkání a začíná 24.10. Možná už u vás ve škole něco
probíhá, jen tomu neříkáte „podnikavost“ a nevíte, jak se do toho pustit pořádně. V průběhu kurzu
získáte vše, abyste se stali koordinátory podnikavosti – uchopili tyto aktivity aktivně a
systematicky je rozvíjeli. A také pro ně nadchli kolegy a hlavně žáky. Nastartujete svoje
systematické přemýšlení o problematice, získáte ucelený pohled, nové zdroje informací a inspiraci
odjinud. Více informací o kurzu najdete v článku na našem blogu. Do kurzu se přihlašujte skrze
tento formulář.

Více informací podají naše kolegyně na e-mailech: lichtenberkova@prahainovacni.eu či
hausdorfova@prahainovacni.eu.
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