
 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás pozvat na  

INOVATIVNÍ PEDAGOGICKÉ FÓRUM 

z projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ ve spolupráci s Magistrátem 

města Hradce Králové konané pod záštitou  

Mgr. Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana,  

které se uskuteční ve středu 16. 10. 2019 od 9:30 do 16:00 

v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 

 
Škola by měla být živá komunita, která má v centru své pozornosti všestranný rozvoj žáka. Záleží vám 
na tom, aby byli žáci ve vaší škole šťastní a dobře připraveni na svoji budoucnost? Pokud ano, přijďte získat 
informace, nápady a povzbuzení.  
Inovativní pedagogické fórum je určeno ředitelům a učitelům základních a středních škol, které chtějí jít 
cestou autonomního a zodpovědného rozvoje. 
 

Přednášející: 

Susanna Bäckman 
Respektovaná a úspěšná učitelka, ředitelka školy 
a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska. Má více než 
dvacet let praxe z oblasti profesionálního managementu 
a zkušeností z finského vzdělávacího systému. Je 
specialistkou na výzkum a vývoj nových modelů 
pro pedagogiku a vzdělávání, včetně těch pro vedoucí 
pozice. Pravidelně spolupracuje s řediteli i učiteli. Její 
inovativní návrhy v oblasti vzdělávání přejal i finský národní 
vzdělávací sektor. 

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 
Lektorka na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, učitelka 
matematiky a fyziky na Základní škole a Mateřské škole 
Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26, spoluautorka 
a v současné době vedoucí projektu heuristické výuky 
fyziky Heuréka. V rámci své práce na fakultě se společně 
s dalšími kolegy snaží vést budoucí učitele fyziky k tomu, 
aby uměli vést žáky k objevování fyzikálních zákonitostí 
a přemýšlení nad problémy. Podílí se na vedení kurzů 
pro učitele z praxe. Je koordinátorkou modulu „Člověk 
a příroda – Fyzika“. Podílela se na projektu „Fyzikální 
vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských 
zdrojů na úrovni základních a středních škol“. 

Bc. Michal Orság 
Propagátor formativního hodnocení, vydavatel publikace 
Co funguje ve třídě, zabývá se řešením syndromu vyhoření 
u učitelů. Ředitel společnosti EDUkační Laboratoř, která je 

tvořena učiteli. Je zodpovědný za komunikaci s partnery 
a médii, prezentaci organizace, výsledků projektů 
a výzkumů odborné veřejnosti. Inovace ve vzdělávání 
chápe jako postupné změny, které se stávají běžnou 
součástí výuky. Společnost se soustředí se na učitele, školy, 
žáky a širokou veřejnost.  

Bc. Daniel Pražák 
Absolvent Charles University, student Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy, místopředseda Iniciativy Otevřeno, 

učitel na Gymnáziu Přírodní škola a ZŠ Strossmayerovo 

náměstí, zabývá se propojením didaktiky přírodních věd 

a moderních technologií, pracuje v programu Učitel 

naživo, zakladatel a předseda studentského 

spolku Drosophila, který působí na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy a sdružuje studenty přírodních věd. 

Snaží se měnit vzdělávání budoucích učitelů zevnitř 

prostřednictvím nejmodernějších přístupů v pedagogice.  

Ing. Radko Sáblík 
Učitel odborných předmětů a ředitel Smíchovské střední 

průmyslové školy, v rámci programu Phare vybudoval nový 

učební obor Výpočetní technika, podílel se na zrodu 

maturitních projektů, zavádí nový obor Kybernetická 

bezpečnost.  V rámci přípravy nové vzdělávací strategie má 

na starost tvorbu dokumentu vedoucího k celkové změně 

obsahu a způsobu vzdělávání, konkrétně pracuje 

na seškrtání množství vyučované látky.

 

Program: 

http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/
mailto:morsag@edukacnilaborator.cz


 

 

 

9:00  Prezence 
 
9:30 Finský model efektivního vzdělávání (přednáška) 

Susanna Bäckman  
Inovace z Finska, průřezové kompetence, finský průvodce vedením školy. 
 

11:30 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (přednáška a diskuze) 
Radko Sáblík 
Informace o Strategii 2030+, hlavní trendy.  
 

12:00 Přestávka  
 
12:40 Blok workshopů 
 

Vzdělávání – věc společná 
Susanna Bäckman 
Výuka založená na fenoménech, jak zajistit kvalitu učení a jak na hodnocení žáků. 
Formativní hodnocení 
Michal Orság 
Efektivní formativní hodnocení jako nástroj pedagogické komunikace podávající zpětnou vazbu učiteli 
i žákovi. 

Vzdělávání v oblasti přírodních věd u nás a ve Finsku, práce s chybou 
Irena Dvořáková 
Dokonalá hodina neexistuje, nejcennější jsou světýlka pochopení v očích žáků ve škole a úsměv učitele. 

Využití virtuální reality ve výuce 
Radko Sáblík 
Nástroje rozšířené a virtuální reality ve vyučování. 

Není jenom Finsko – inspirace z dalších zahraničních systémů (diskuze) 
Daniel Pražák 
O vzdělávacích systémech a osobní zkušenosti ze škol na Islandu, Filipínách, ve Francii i jinde.  

Workshopy a diskuze Daniela Pražáka poběží současně, v přihlašovacím dotazníku prosím o volbu jedno 
z nabízených workshopů/diskuse, rozmístění workshopů bude upřesněno. 

 
14:00  Panelová diskuze s účastníky – vedoucími workshopů 

Susanna Bäckman, Michal Orság, Irena Dvořáková, Radko Sáblík 
 

16:00 Závěr 
 
Moderuje: Daniel Pražák 
 
V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře, který naleznete pod odkazem 

https://forms.gle/h2eLnH4NpZcTutQRA, nejpozději do 7. 10. 2019. Další informace budou zasílány pouze 

přihlášeným účastníkům. 

Kapacita konference je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům s dřívějším termínem 

přijaté přihlášky.  

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

https://forms.gle/h2eLnH4NpZcTutQRA

