
PROGRAM KONFERENCE 

8:30 - 9:00 hodin  / prezence účastníků 

9:00 – 9:15 hodin / Zahájení konference 

9:15 - 10:00 hodin / Inspirace ke zkvalitňování vzdělávání na malotřídních 

školách v datech ČŠI – Dana Pražáková, vedoucí kanceláře ústředního školního 

inspektora 

10:00 – 10:30 hodin / Šablony podporují (nejen) malotřídky – Naďa Pavlová, 

MŠMT 1) 

10:30 – 11:00 hodin / Šachová partie hodná velmistra aneb o vzájemném vztahu 

zřizovatele a ředitele školy na malé vsi – Miroslav Hřebecký, EDUin 

11:00 – 11:20 hodin / Přestávka na kávu 

11:20 – 11:40 hodin / Hledáme tajemství nebo zdravý selský rozum? - Václav 

Trojan, PedF UK 

11:40 – 12:20 hodin / Reforma financování regionálního školství se zaměřením 

na malotřídní školy - Monika Puškinová + Petra Schwarzová 

12:20 – 12:50 hodin / Jak vést třídnické hodiny – Lukáš Kohoutek, Jules & Jim  

12:50 – 13:50 hodin /  přestávka na oběd 

13:50 – 14:15 hodin / Co je eTwinning? = workshop I. 

14:15 – 14:40 hodin / Hudba hrou = workshop II. 

14:40 – 15:00 hodin / Laskavost a důslednost v edukaci dětí – Václav Mertin, 

FF UK 

 

Na workshopy se účastníci rozdělí do dvou skupin, které se prostřídají. 

 

1) V průběhu dopoledního bloku konference (do 14:00 hod. - včetně obědové 

pauzy) mohou účastníci využít možnosti konzultovat s pracovníky MŠMT – 

Odboru administrace zjednodušených projektů dotazy k podání žádostí o 

podporu a samotné realizaci zjednodušených projektů. 

V průběhu celé konference bude zajištěn doprovodný program – stánky partnerů 

s nabídkou pro málotřídní školy. 



Workshop I. 
 
Co je eTwinning? 
 
Cílem workshopu je informovat o zajímavé a atraktivní aktivitě eTwinning a 
motivovat učitele ke spolupráci s jinými učiteli a žáky mateřských, základních a 
středních škol v Evropě v bezpečném online prostředí. Portál umožňuje nejen 
virtuálně cestovat s dětmi po celé Evropě, mnohdy i dále, ale i komunikovat 
jakýmkoli zvoleným jazykem. Vedle projektové spolupráce nabízí eTwinning také 
možnost stát se součástí největší komunity učitelů v Evropě a využívat širokou 
škálu aktivit profesního rozvoje. Na workshopu bude prezentován také příklad z 
praxe ZŠ Rynoltice. 
 
 
 
Workshop II. 
 
HUDBA HROU se zaměřuje na jednoduché a hravé osvojení si hudební teorie 
v rámci hudební výchovy. Prostřednictvím hudebních metodických pomůcek, 
které lze zábavnou formou využít při výuce, se děti hravě naučí poznávat 
notičky, notovou osnovu, houslový klíč, hudební abecedu, hodnoty not, hudební 
pomlky i rytmus. 
 
 
 
 


