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SCHOOL event
Moderní škola a současné trendy
Školní informační systémy pro základní a střední školy
a nejnovější trendy.
„Jaké IT trendy dnes hýbou světem a ovlivňují školy? Které
moderní prvky by školní informační systémy dneška měly mít?
A jak by měl vypadat moderní e-learning? Jaké výzvy a
příležitosti se dnes nabízejí českým školám?“

David Pokorný, DiS.
Jednatel ve společnosti OLC Systems s.r.o., zároveň IT guru a inovátor v oblasti
informačních systémů. Zkušený programátor, který stál u zrodu českých
informačních systémů pro školy, jejichž vývoj dlouhá léta řídil z pozice
technického ředitele a šéfprogramátora. V současné době řídí IT společnost OLC
Systems, která je ryze českou softwarovou společností.

Jak jsou na tom školy Olomouckého kraje v oblasti ICT
a e-learningu? Co ukázal průzkum.

„Zajímá Vás, jak v praxi využívají školy v Olomouckém kraji
moderní informační systémy? Představím Vám výsledky
našeho výzkumu „Využívání školních informačních systémů a elearningu“, který jsme provedli koncem loňského roku.“

Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph. D.

Je politolog, přednáší na Katedře politologie a evropských FF UP v Olomouci,
specializuje se na stranický systém České republiky, politické kampaně a lokální a
regionální politiku. Snaží se rovněž popularizovat politickou vědu. Je autorem
několika knih a mnoha odborných článků a studií.

Papíry nejsou třeba. Online žákovská, třídní kniha, rozvrh….
" Víte, že veškerá agenda základní i střední školy může velmi dobře
fungovat online (v cloudu), od žákovské knížky, třídnice, rozvrhu až po
agendu mimoškolní výuky?“

Zdeněk Vlček
Vedoucí technické podpory ve firmě NET University moderní IT nástroje pro
školy samozřejmě důkladně zná, ale zná také i názory koncových uživatelů
těchto systémů (ať už jsou to učitelé, administrátoři, studenti nebo i jejich
rodiče), protože s těmi je v kontaktu.

Jak e-learning pomůže naši škole? Mnohostranné využití
platformy pro řízení vzdělávání.
„Jak vypadá moderní e-learning v roce 2015: jaké jsou jeho
základní prvky, k čemu je možné e-learningovou platformu
využít a jak ulehčuje práci nejen žákům, ale i pedagogům a
managementu školy? Součástí příspěvku budou i konkrétní
ukázky LMS Unifor a příklady jeho využití v praxi. Mým cílem
je dodat pedagogům odvahu v tom, aby se e-learningu nebáli,
aby zjistili, že jim v jejich náročné pedagogické praxi nebude
přítěží, ale naopak dobrým a všestranně užitečným
pomocníkem.“

Mgr. Monika Mackovíková
Ředitelka firmy NET University s.r.o.; firmy, která nabízí moderní IT nástroje a
systémy pro školy, jako např. online školní informační systém ClassIS nebo elearningovou platformu LMS Unifor. V oblasti školství působí více jak
čtvrtstoletí na různých pozicích, má zkušenosti nejen s lektorskou činností, ale i
řízením a projektovou činností. Po absolvování UP pracovala jako lektorka a PR
manažerka na soukromé VŠ, nyní řídí a směruje soukromou firmu, která nabízí
školám všech typů zajímavé a hlavně užitečné IT produkty a služby.

Novinky ve vybavení interiérů škol. Specializované učebny, jak
dosáhnout dokonalého řešení na míru.
„Co je nového ve vybavení interiérů do škol? Jak dosáhnout
dokonalého výsledku za rozumnou cenu, jak postupovat při zadání a
specifikaci nábytku pro výběrová řízení nebo jak sestavit
specializovanou učebnu, kde je radost učit… Podívejte se na nábytek
do škol ze zcela jiného úhlu.“

Bc. Martin Okleštěk
Ředitel pobočky PERSO International v Olomouci realizuje školní a kancelářský
nábytek a zasazuje se o zdravé sezení nejen žáků, ale i vyučujících. Součástí
jeho práce, jsou i odborné konzultace při přípravě podkladů před realizacemi
investic do interiérů škol. Martin Okleštěk se pohybuje v oblasti nábytku a
interiérů více než dvacet let. Nemalou část své odborné praxe strávil ve
výrobních firmách jako manager technologie a výkonný ředitel. Důležitým
měřítkem pro řízení pobočky PERSO International je kvalitně odvedená práce,
reference od zákazníků a individuální přístup k potřebám škol.

Zdravé svačinky nejen dětem do škol.
" Obecně se ví, že pokud děti mají ve škole svačinu obsahující hodně
cukru a bílého pečiva, jsou následně hyperaktivní a nepozorné. Z
dlouhodobého hlediska takovéto svačinky mají vliv i na zdravotní stav
dětí. Ale jak zajistit, aby dítě dostalo chutnou a z výživového hlediska
vyváženou svačinku vyrobenou z regionálních surovin?“

Gabriela Valášková
Založila společnost Freshnack vyrábějící a distribuující svačiny dětem do škol
nebo lidem do zaměstnání. Společnost Freshnack založila nejen proto, aby byla
přínosem pro společnost, ale také proto, aby se pokusila změnit stravovací
návyky dětí, propojila regionální producenty a pěstitelé a ukázala lidem, že se dá
jíst nejen zdravě, ale také chutně. Při zakládání společnosti Freshnack
vycházela především z vlastní potřeby jako maminky.

Každodenní praxe s moderními IT nástroji na Církevním
gymnáziu Německého řádu. Online omluvenky a konzultace
z pohledu rodiče.
„Papírové učebnice jsou u nás nahrazovány elektronickými materiály.
Že to je možné a že tento přístup oceňují nejen samotní studenti a
učitelé, ale i vedení školy nebo rodiče, Vám budu prezentovat na
příkladu našeho Církevního gymnázia Německého řádu.“

Mgr. Lenka Jedličková
Zástupkyně ředitele na Církevním gymnáziu Německého řádu je také učitelkou
informatiky a matematiky a zároveň odbornicí na informační technologie. Svým
přístupem a přesvědčením v užitečnost a efektivnost ICT ve škole a výuce razí
ve školství, spolu pro inovace ve vzdělávání zapáleným ředitelem školy, nové
cesty a směr.

Vzdělávací a instruktážní videa jsou IN.
"K natočení videa už dnes nepotřebujete několik kilogramů těžkou
kameru, videokazetu, videopřehrávač a publikum u televize. Mnohdy
stačí mobilní telefon, připojení k internetu a ví o vás celý svět. Jak se
dá formát videa využít v oblasti vzdělávání? Jednodušeji a efektivněji,
než si myslíte..."

Mgr. Jakub Sís
Vystudoval biologii, geografii a geologii na Přírodovědecké fakultě UP a
žurnalistiku na Filozofické fakultě UP. Po krátké spolupráci s internetovým
deníkem Aktuálně.cz a ročním působení na ZŠ Heyrovského v Olomouci v pozici
učitele již téměř šest let působí na Církevním gymnáziu Německého řádu, kde je
portfolio jeho činností poměrně široké: od učení přes propagaci a komunikaci s
veřejností až po projektový management (nejen pro CGNR, ale i pro další školy a
instituce, působící v oblasti vzdělávání). Zažívá tedy strasti i slasti dnešního
školství v celé své kráse.

Nové programovací období a dotační výzvy pro školy.
„Na School Eventu Vás seznámím s přehledem OP v programovém
období 2007–2014 a 2014–2020. Budu informovat o aktuálním stavu
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – o cílech
programu, prioritních osách a o finančním plánu. Zvláště představím
prioritní osu 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, kde má pro Vás připravené
příklady podporovaných aktivit, informace o cílových skupinách a
oprávněných žadatelích. Na závěr se dozvíte o indikativním
harmonogramu výzev na rok 2015 a o aplikace IS KP14+.“

Ing. Radka Vašutová
Působí v oblasti projektového managementu od roku 2007, konzultuje a připravuje
projektové žádosti (v období 2007 – 2014 z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). V
mnoha projektech působí jako projektová manažerka (administrativní a finanční
vedení projektu). V rámci svého působení na UP v Olomouci poskytuje dotační
poradenství a podílí se na informační platformě o aktuálních novinkách v oblasti
dotací. V minulosti lektorovala kurzy projektového managementu.

Novinky v portfoliu učebnic a sešitů. Jak může škola bezplatně
vyzkoušet naše publikace?
„Po několika letech, kdy se v nabídce českých vydavatelství
neobjevovaly zásadně nové publikace, přineslo vydavatelství TAKTIK
kompletní portfolio vytvořené samotnými učiteli na moderních
principech a letitých zkušenostech z českého školství, i sousedních
států. Co nového se dá přinést na "zaběhnutém" poli učebnic, se
budete moci sami přesvědčit. “

Ing. Maroš Blahovec
Spolumajitel Vydavatelství TAKTIK představí učebnice a pracovní sešity, které bortí
mnohé mýty…

Moderní zážitková angličtina.
„Neučme se teorii, pojďme do praxe.“ – Jak nebýt uspávačem hadů,
neboli co dělat jinak, zajímavěji a efektivněji. V životě si pamatujeme
především to, co jsme si sami zažili, ne to co se nám druzí nutili si
zapamatovat. Učme druhé podle tohoto pravidla.

Tomáš Bednář
lektor zážitkové angličtiny, instruktor firemních zážitkových teambuildingů

Nové interaktivní centrum vědy Pevnost poznání. Veletrh vědy
a výzkumu Univerzity Palackého.
„Stručně představím Pevnost poznání, její jednotlivé expozice a
interaktivní exponáty a přiblížím možnosti doprovodných programů
pro školy i širokou veřejnost. Zároveň účastníky pozvu na Veletrh
vědy a výzkumu, což je velká popularizační akce Univerzity
Palackého, která se koná ve dnech 19. a 20. června v areálu Korunní
pevnůstky, v interaktivním muzeu vědy a na přírodovědecké fakultě.
Letošní ročník odkazuje na Mezinárodní rok světla.“

Bc. Martina Vysloužilová Dis.
Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze a Žurnalistiku na Univerzitě
Palackého. Působila jako redaktorka a editorka v regionálním tisku, později jako
redaktorka a dramaturgyně v České televizi. Od roku 2012 pracuje na projektu
Pevnosti poznání - nejdříve v realizačním týmu a nyní jako PR manažerka a
koordinátorka popularizačních akcí. Kromě toho působí v neziskovém sektoru, kde
se věnuje hlavně komunikaci s médii a psaní textů.

Využití moderních dotykových zařízení ve výuce.
„Ve svém příspěvku představím, jak lze moderní dotyková zařízení
využít v každodenní práci pedagoga, ať už v samotné výuce, tak i v další
práci pro školu.“

Martin Fráňa, DiS.
Vedoucí IT divize – vývoj IS pro školy a sport ve firmě OLC Systems, je zároveň
zkušeným lektorem IT dovedností. S využitím moderních dotykových zařízení
ve výuce má aktuálně hodně čerstvé zkušenosti, protože od října 2014 doteď
proškolil na stovky pedagogů základních a středních škol a představoval jim
užitečné aplikace a vychytávky na mobilních zařízeních, ať už se jednalo o tablety,
dotykové notebooky nebo mobily s operačními systémy Windows, Android
nebo iOS.

Reklamní předměty a dárkové předměty.

„Zabýváme se distribucí a potiskem reklamních dárkových předmětů a
textilu. Zboží nabízíme v tištěném a online katalogu, který obsahuje přes
4000 různých předmětů a je tím nejlepším výběrem z tuzemských a
zahraničních katalogů. Na School Eventu Vám ukáži naživo některé
z reklamních předmětů, které jsou využitelné i pro školy.“

Jan Hlobil
Majitel reklamní a obchodní agentury NONA, v oboru reklamních předmětů a
textilu podniká od roku 2011. Mezi jeho největší záliby patří hory.

Profesionální web pro školy.
„I školy mohou mít profesionální web, který je vytvořen přímo podle
požadavků konkrétní školy a zároveň je propojen s informačním školním
systémem, který usnadní práci nejen managementu školy, ale i
samotným pedagogům.“

Martin Izera
Je zástupcem firmy Izon, což je firma, která nabízí internetová i intranetová řešení
přesně na míru klienta, s využitím moderních technologií, postupů a kreativního
designu.

