
Máme rádi školu aneb  

Jak žít smysluplně s moderními technologiemi – konference 

pedagogů, rodičů a přátel školy Prahy 5 
(Aktivita MAP II - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5 reg. č. projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677) 

Termín: pondělí 16. 3. 2020 

Místo: ZŠ Kořenského, Kořenského 760/10, Praha 5 – Smíchov 

Přihláška na konferenci 

Program konference 

8:00  prezence účastníků 

8:30  zahájení – Renáta Zajíčková za Prahu 5, Libuše Daňhelková za hostitelskou školu  

8:45 dopolední panel: Rodina škola a spokojenost (moderuje Radmila Jedličková) 

plánovaní účastníci panelu:  

Jana Holá – ČŠI  

Naďa Eretová – šéfredaktorka redakce Řízení školy 

Pavel Seleši – ředitel školy 

Miroslav Hřebecký – EDUin, Člověk v tísni 

Lucie Myšková – psycholožka, NIDV 

10:00 káva, občerstvení 

10:30 dopolední workshopy 

 Hry jako nástroj rozvoje matematické a logické gramotnosti (Alena Vávrová, učitelka, 

ZŠ Karla Čapka Praha 10, Hana Schmidová, učitelka, ZŠ Kořenského, Praha 5) 

 Hejného matematika a matematická "klasika" pod jednou střechou (Darina Jirotková, 

KMDM PedF UK Praha) 

 Programování s Ozoboty (Andrej Novik, SCIO kroužek) 

 Měřicí přístroje a jejich využití ve výuce přírodních věd (Jitka Říhová)  

 Fake news (Tým Zvol si info, MU Brno) 

 Výuka dětí cizinců českému jazyku (Tým ZŠ Marjánka) 

12:00 oběd 

13:00 odpolední workshopy 

 Výuka dětí cizinců českému jazyku (Tým ZŠ Marjánka) 

 Hejného matematika a matematická "klasika" pod jednou střechou (Darina Jirotková, 

KMDM PedF UK Praha) 

 Výchova v digisvětě se zaměřením na menší děti (Lidija Zavoralová) 

 Spokojenost, škola, rodina – sdílení zkušeností (Pavel Seleši) 

 Podpora algoritmického myšlení – Scratch pro pedagogy (MakeIT Today) 

 Fake news (Tým Zvol si info, MU Brno) 

 Co s dětmi v síti? Proměna sociálních sítí, nástup TikToku a ústup Facebooku (Daniel 

Dočekal) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKoq4xTF7GB3gwhkf5dzZ4Vn9HxZIqStO3FaYD3zi0vrbo1A/viewform


14:30 káva, občerstvení 

15:00 odpolední panel: Výchova v digitálním věku (moderuje Andrej Novik) 

plánovaní účastníci panelu: 

Daniel Dočekal – odborník na sociální sítě 

Petr Šmíd – psychoterapeut 

Lidija Zavoralová – spisovatelka, IT obchodní konzultantka a manažerka 

Libor Šrámek – ředitel školy  

Martina Bláhová – MakeITtoday – zájmové digitální vzdělávání na území Prahy 5 

16:30 přestavba scény, občerstvení 

17:00 kulturní program 

 

Přihláška na konferenci 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKoq4xTF7GB3gwhkf5dzZ4Vn9HxZIqStO3FaYD3zi0vrbo1A/viewform

