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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si vás a vaše kolegy pozvat na seminář 

 

Jak dosahovat lepších výsledků ve škole a pracovat 

a učit se s radostí – zkušenosti ze Slovenska i od nás 

 

realizovaný v rámci projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“,  

který se uskuteční ve středu 

 

14. 2. 2019 od 9:00 do 17:00 v budově Střední školy informatiky a služeb, 

Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069. 

 
V případě zájmu prosíme o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře, 

který naleznete pod odkazem https://goo.gl/forms/Tbq3x2hASG0Y6zLm1, 

nejpozději do 7. 2. 2019. Další upřesňující informace budou zasílány pouze 

přihlášeným účastníkům. 

 
 
 

Těšíme se na vaši účast 

 
 
 

Zajímá vás, jak byste mohli s menší námahou dosahovat 
lepších a pro život významnějších výsledků ve své škole? 
Hledáte způsob přeměny klasické školy na školu, která by 
dávala větší prostor tvůrčí svobodě a odpovědnému 
zkoumání, designu, spolupráci a šíře chápanému 
podnikání? Záleží vám na tom, aby měli všichni ve škole 
radost z práce a pocit osobního naplnění? Pokud ano, 
přijďte získat informace a povzbuzení. Budete seznámeni 
s detaily a praktickými stránkami modelu rozvoje školy.  
Seminář je primárně určen ředitelům a učitelům základních škol, ale může být 
zajímavou inspirací i pro střední školy, které chtějí jít cestou autonomního 
a zodpovědného rozvoje. 
 
Vystupující:  
PaedDr. Viera Grohová, ředitelka Spojené školy v Popradu, „nejjižnější finské 
školy“ – https://spojenaskolapoprad.edupage.org/  
Mgr. Ladislav Baranyai, Slovenský network – https://www.skolskynetwork.sk  
Mgr. Kamila Zemanová, ředitelka ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou – 
http://www.zsmozaika.info/  
 
PROGRAM: 
 
8:30 – 9:00  Prezence 

9:00 – 10:30 PaedDr. Viera Grohová: Spojená škola, Poprad  

10:30 – 10:45 Přestávka 

10.45 – 12.15  PaedDr. Viera Grohová: Spojená škola, Poprad  

12.15 – 13.00  Oběd 

13.00 – 14.30  Mgr. Ladislav Baranyai, Ph.D.: Školský network, Zvolen 

14.30 – 14.45  Přestávka 

15.00 – 16.00  Mgr. Kamila Zemanová: ZŠ Mozaika, Rychnov nad Kněžnou 

16.00 – 17:00  Diskuse, nápady, podněty 

17:00 Závěr 
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https://www.skolskynetwork.sk/
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