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Letošní první ročník SCHOOL Event 2015, určený primárně pro management základních a středních škol, se 
uskutečnil dopoledne 16. června 2015. Bohatý program, který byl rozdělen do 3 bloků, obsahoval 15 
odborných příspěvků, které spojovalo společné téma „moderní školství“. Cílem této komorní akce bylo 
sdílení nejnovějších trendů z oblasti informačních školních systémů a e-learningu, vybavení interiérů, zdravé 
stravy, moderních učebnic, novinek z oblastí dotací, zážitkové angličtiny, reklamních předmětů a webů pro 
školy atd.  

 
Společného setkání se zúčastnilo 36 účastníků - zástupců ze základních a středních škol z Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje.  Pozitivně hodnotili celou akci, pestrý výběr příspěvků a témat, spád a tempo 
přednášejících, občerstvení, prostory a celkovou organizaci. 
 
„Jsme rádi, že se odborný seminář vydařil na výbornou. Obsah byl sice poněkud hutný, ale snad ne zdlouhavý 
nebo nudný, záměrem bylo mít příspěvky stručné a výstižné a tempo svižné. Cílem bylo, poskytnout 
managementu škol informace, které hledají, na jednom místě a v krátkém čase. A nabídnout jim setkání 
s odborníky v oblastech, které je zajímají. Věřím, že seminář byl pro účastníky inspirativní a snad také 
v navazování nových kontaktů užitečný. Velmi příznivé ohlasy nás potěšily, tudíž věřím, že se na podobné akci 
brzy potkáme znovu…“ Mgr. Monika Mackovíková, NET University s.r.o. 

 
Organizátoři akce 
NET University s.r.o. a PERSO International, Bc. Martin Okleštěk 

  
 

Partneři akce 
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Program 
 

8:30 – 9:00 registrace účastníků 

1. Blok od 9:00 do 10:30 
Školní informační systémy pro základní a střední školy a nejnovější 
trendy. 

David Pokorný, DiS., jednatel 
společnosti OLC Systems  

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

Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., 
VŠ pedagog, Univerzita Palackého 

Papíry nejsou třeba. Online žákovská, třídní kniha, rozvrh…  Zdeněk Vlček, vedoucí technické 
podpory NET University, s.r.o. 

Jak e-learning pomůže naší škole? Mnohostranné využití platformy pro 
řízení vzdělávání. 

Mgr. Monika Mackovíková, ředitelka 
NET University, s.r.o. 

Novinky ve vybavení interiérů škol. Specializované učebny, jak 
dosáhnout dokonalého řešení na míru. 

Bc. Martin Okleštěk, ředitel pobočky 
PERSO International 

Zdravé svačinky nejen dětem do škol. Gabriela Valášková, jednatelka firmy 
Freshnack s.r.o. 

10:30 – 10:45 - PŘESTÁVKA NA KÁVU, NETWORKING, OCHUTNÁVKA ZDRAVÝCH SVAČIN Freshnack. 
 

2.  Blok od 10:45 do 11:30 
Každodenní praxe s moderními IT nástroji na Církevním gymnáziu 
Německého řádu. Online omluvenky a konzultace z pohledu rodiče. 

Mgr. Lenka Jedličková, zástupkyně 
ředitele, Církevní gymnázium 
Německého řádu 

Vzdělávací a instruktážní videa jsou IN.  Mgr. Jakub Sís, odborný pracovník, 
Církevní gymnázium Německého řádu 

Nové programovací období a dotační výzvy pro školy. Ing. Radka Vašutová, projektová 
manažerka UP, expertka v oblasti 
dotačního poradenství 

Novinky v portfoliu učebnic a sešitů. Jak může škola bezplatně 
vyzkoušet naše publikace? 

Ing. Maroš Blahovec, jednatel TAKTIK 
International, s.r.o. 

Moderní zážitková angličtina. Tomáš Bednář, lektor a autor projektu 
City of Hangouts 

Nové interaktivní centrum vědy Pevnost poznání. Veletrh vědy a 
výzkumu Univerzity Palackého. 

Bc. Martina Vysloužilová Dis., PR & 
Media manažerka, Pevnost poznání 

11:30 – 12:00 – OBĚDOVÝ RAUT, DISKUZE, NETWORKING.  
 

3.  Blok od 12:00 do 12:30  
     - workshopová a diskusní část (pracovní skupinky, diskuse u kávy) 
Nejčastější chyby při výběru a objednávce vybavení a nábytku pro školy 
a mateřské školky. Jak se jich vyvarovat?  

Bc. Martin Okleštěk, ředitel pobočky 
PERSO International 

Využití moderních dotykových zařízení ve výuce. Martin Fráňa, vedoucí IT divize – vývoj 
IS pro školy a sport, OLC Systems   

Interaktivní sešity TAKTIK  
 

Ing. Maroš Blahovec, jednatel TAKTIK 
International, s.r.o. 

Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením 
na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming 
a další sociálně-patologické jevy 
(reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.13/02.0040) 
„Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR“ 

David Pokorný DiS., jednatel 
společnosti OLC Systems 

12:30 – LOSOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ CEN. UKONČENÍ SEMINÁŘE. 
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Zastoupené školy (některé byly zastoupeny 2 účastníky) 
 ZŠ nám. Svobody 3 Šternberk 
 Církevní gymnázium Německého řádu  
 MŠ a ZŠ Dělnická Karviná 
 VOŠ a SPŠE Olomouc  
 ZŠ Plumlov  
 ZUŠ Žerotín  
 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc  
 ZŠ Brodek u Konice  
 ZŠ Brodek u Přerova  
 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29  
 TRIVIS SŠV Prostějov, s.r.o. 
 ArtEcon – Střední škola, s.r.o., Prostějov 
 Moravská vysoká škola Olomouc 

 

Ohlasy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Co oceňovali účastníci konference School Event?  
Informovanost  dodržování časového harmonogramu  krátkost 
příspěvků  dostatek informací    krátké a odborné příspěvky   komorní 
atmosféru  krátké a vhodně zaměřené příspěvky  množství hostů   
profesionalitu   myšlenku akce a organizaci   
 

  

účastníků hodnotilo 
velice dobře celkovou 
úroveň School Event. 

94% 

účastníků bylo 
spokojeno 
s tematickým 
zaměřením příspěvků. 

95% 

účastníků má zájem 
zúčastnit se dalšího 
ročníku School Event. 

97% 
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Kontakty na přednášející a partnery akce 
 David Pokorný, Dis 

OLC Systems, s.r.o. 
e-mail: david.pokorny@olc.cz  
www.olc.cz  
 

 Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého KATEDRA POLITOLOGIEA EVROPSKÝCH STUDIÍ 
e-mail: pavel.saradin@upol.cz 
http://www.kpes.upol.cz/  
 

 Zdeněk Vlček 
NET University, s.r.o. 
e-mail: zdenek.vlcek@net-university.cz 
www.net-university.cz  
 

 Mgr. Monika Mackovíková 
NET University, s.r.o. 
e-mail: monika.mackovikova@net-university.cz  
www.net-university.cz  
 

 Bc. Martin Okleštěk 
PERSO International 
e-mail: m_oklestek@perso.cz  
www.perso.cz  
 

 Gabriela Valášková 
Freshnack s.r.o. 
e-mail: valaskova@freshnack.cz 
www.freshnack.cz 
 

 Mgr. Lenka Jedličková 
Církevní gymnázium Německého řádu 
e-mail: jedlickova@cgnr.cz 
www.cgnr.cz  
 

 Mgr. Jakub Sís 
Církevní gymnázium Německého řádu 
e-mail: sis@cgnr.cz 
www.cgnr.cz 
 

 Ing. Radka Vašutová 
Univerzita Palackého 
rvasutova@seznam.cz 
 

mailto:david.pokorny@olc.cz
http://www.olc.cz/
mailto:pavel.saradin@upol.cz
http://www.kpes.upol.cz/
mailto:zdenek.vlcek@net-university.cz
http://www.net-university.cz/
mailto:monika.mackovikova@net-university.cz
http://www.net-university.cz/
mailto:m_oklestek@perso.cz
http://www.perso.cz/
http://www.freshnack.cz/
http://www.cgnr.cz/
http://www.cgnr.cz/
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 Tomáš Bednář 
City of Hangouts 
e-mail: tomas@cityofhangouts.cz 
www.cityofhangouts.cz 
 

 Bc. Martina Vysloužilová, Dis. 
Pevnost poznání 
E-mail:   
www.pevnostpoznani.cz 
 

 Martin Fráňa, Dis. 
OLC Systems, s.r.o. 
E-mail: martin.frana@olc.cz 
www.olc.cz  
 

 Ing. Maroš Blahovec 
TAKTIK International, s.r.o. 
e-mail: blahovec@seminar-taktik.cz  
www.etaktik.cz  
 

 Jan Hlobil 
NONA, reklamní a dárkové předměty 
e-mail: j.hlobil@nona-reklama.cz 
www.nona-reklama.cz 
 

 Martin Izera 
Izon s.r.o. 
e-mail: info@izon.cz 
www.izon.cz 

 

Odkazy na prezentace a fotogalerii 
 http://www.net-university.cz/school-event-2015/ 

 
 https://plus.google.com/u/0/photos/107865737629690523971/albums/6163127336773682545 

(google +) 
 

 
V Olomouci 22. 6. 2015 
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http://www.etaktik.cz/
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