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Vážená paní, vážený pane, 
 
dovolte mi, abychom Vás srdečně pozvali na odbornou konferenci partnerské sítě TTnet 
(partnerství pro vzdělávání učitelů), která je pořádána Národním ústavem pro vzdělávání ve dnech 
10. až 11. listopadu 2016 v Grand Hotelu Litava, Nám. Marie Poštové 49, 266 01 Beroun. 
Konference začíná ve 13 hod., je hrazena z projektu TTnet, účast je bez konferenčního poplatku. 
Strava a ubytování je hrazeno. 
 
Konference nesoucí název Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve 
středoškolském vzdělávání se zaměřuje na dvě z vyhlášených priorit v  plánování rozvoje středních 
a vyšších odborných škol: podpora polytechnického vzdělávání a podpora rozvoje podnikavosti, 
iniciativy a kreativity. 
 
Cílem konference je dojít na základě výměny odborných stanovisek a názorů k ujasnění pojetí 
polytechnického vzdělávání a k dalšímu posunu v rozpracování modelu polytechnického vzdělávání 
na vyšším sekundárním stupni. Výsledkem rozpravy o úkolu rozvíjení podnikavosti iniciativy a 
kreativity ve vyšším sekundárním vzdělávání by mělo být zhodnocení současného stavu konceptu.  
 
Jednání v sekci Polytechnické vzdělávání bude založeno na diskusi přednesených sdělení,  sekce 
Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity bude mít formu kolokvia - po referátu a koreferátu 
bude vedena řízená rozprava.   
 
 
Elektronické přihlášení je možné do 20. října 2016 na emailové adrese: tereza.halouzkova@nuv.cz 
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Program konference 

 

1. den konference (10. 11.) – Sekce 1 - Podpora polytechnického vzdělávání 

ve středoškolském vzdělávání  

 

12:30 – 13:00    Prezence účastníků 

13:00 – 13:05    Oficiální zahájení konference, přivítání účastníků 

    Mgr. Renáta Drábová, pověřena řízením sekce II, NÚV                                                                                         

13:05 – 13:15            Informace o fungování sítě TTnet, organizační záležitosti 

  Mgr. Tereza Halouzková, NÚV     

    

I – Vymezení a pojetí polytechnického vzdělávání  

13:15 -13:35 Úvod k polytechnickému vzdělávání a jeho cílům 

 PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 

13:35 – 14:10         Teoretická východiska a filozofie vzdělávání k polytechnice na SŠ 

 hlavní referát 

 doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc., ČVÚT  

14:10 – 14:20  Podpora polytechnického vzdělávání z pohledu krajské vzdělávací 

politiky a odborných škol 

 koreferát 

  Ing. Jiří Charvát, SPŠ polytechnická – COP Zlín 

14:20 – 15:00  Diskuze, Výstupy  

15:00 – 15:15  Přestávka  

15:15 – 15:30         Model polytechnického vzdělávání na středních školách 

  Ing. Bc. Tomáš Cimbálník, NÚV   

15:30 – 15:45  Pojetí polytechnického vzdělávání a jeho realizace na SŠ - 

výsledky výzkumného šetření  

  Mgr. Petr Paníček, NÚV   

15:45 – 16:00 Diskuze  

16:00 -  16:30 Coffee Break  

 

 

 

II – Polytechnické vzdělávání z pohledu středních škol 

16:30 – 16:40 Diferenciace polytechnického vzdělávání vzhledem k stupni 

vzdělání  

 Mgr. Dagmar Drexlerová, SŠ polytechnická Olomouc  

16:40-  16:50 Přístup učitele SŠ při rozvíjení technického myšlení žáků 

 Ing. Libuše Budínská, SOŠ Frýdek Místek  

16:50 -17:00 Realizace teoretické složky polytechnického vzdělávání - teoretické 

a praktické vyučování 

 Bc. Josef Lancoš, SOŠ energetická a stavební Chomutov 



 

4 z 4 

17:00-  17:10 Praktické pojetí polytechnického vzdělávání na učňovských školách 

 Ing. František Kamlach, VOŠ, SŠ COP Sezimovo Ústí  

17:10 – 17:20 Pojetí polytechnického vzdělávání v rámci všeobecného vzdělávání 

na gymnáziích 

 PhDr. Jitka Kmentová, Gymnázium na Zatlance, Praha 

17:20 – 17:30 Přehled podpory polytechnického vzdělávání v projektech EU 

 Mgr. Helena Slivková, NAEP 

17:30 – 17:40 Přestávka  

17:40 – 18:40 Diskuze k výstupům z prvního dne konference k polytechnickému 

vzdělávání, ukončení prvního dne konference 

18:40 – 19:40  Večeře 

 

 

2. den konference (11. 11.) – Sekce 2 – Podpora podnikavosti, iniciativy a 

kreativity ve středoškolském vzdělávání  

 

10:00 – 10:05 Zahájení druhého dne konference 

   Mgr. Tereza Halouzková, NÚV 

10:05 – 10:35 Středoškolská vědecko-technická tvořivost. Jak a v čem podporuje 

rozvoj technického myšlení, technické kreativity, iniciativy a 

podnikavosti. 

   PaedDr. Milan Škrabal, ČVÚT  

10:35 – 11:00  Pojetí rozvíjení podnikavosti, iniciativy a kreativity ve 

středoškolském vzdělávání v projektu Podpora krajského akčního 

plánování (P-KAP) 

 referát 

 Ing. Lukáš Hula, NÚV 

11:00 – 11:15 Coffee Break  

           11:15 – 11:30 Přístupy k rozvíjení podnikavosti, iniciativy a kreativity ve vyšším 

sekundárním vzdělávání a možnosti jejich zefektivnění 

  koreferát 

 doc. Ing. Pavel Krpálek CSc., VŠO Praha 

11:30 – 12:30 Diskuze k výstupům z druhého dne konference k podpoře 

podnikavosti, ukončení konference  

12:30 – 13:30 Oběd 

   

 


