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Druhý ročník odborného semináře SCHOOL Event 2016, určený především pro management základních
a středních škol, se uskutečnil předposlední pracovní den před Velikonocemi, 23. března 2016.
Cílem této akce bylo informovat ředitele a zástupce ředitelů škol o nových trendech ve školství, představit
jim řešení, díky kterým ušetří čas a náklady na provoz jejich škol a taktéž je seznámit se zajímavými a
moderními poznatky ze vzdělávacího procesu, které mohou zpestřit výuku jejich žákům či studentům.
I letos hýřil seminář pestrým programem, který byl rozdělen do 3 bloků. První dva bloky obsahovaly celkem
15 odborných příspěvků z oblasti moderních trendů v online vzdělávání, informačních školních systémů a
e-learningu, ve vybavení interiérů, z oblasti hygieny pro školská zařízení, novinek z oblasti evropských
dotací, kreativního vzdělávání anglického jazyka, zdravého životního stylu, efektivního tisku ve školách atd.
Třetí blok, více prakticky zaměřený, byl pro účastníky semináře zajímavý tím, že si na workshopu „Jazykové
kurzy formou blended learningu“ ihned vyzkoušeli, jak lze vyučovat cizí jazyky s pomocí blendedlearningových kurzů od společnosti NET UNIVERSITY a používat je ve výuce. Na druhém workshopu „Jak
být fit při sedavém zaměstnání“ se zase trochu protáhli při cvicích, které jim názorně předvedl fyzioterapeut
Tomáš Mixa ze Zdravého Podniku.
Společného setkání se zúčastnilo 43 účastníků - zástupců ze základních a středních škol z Olomouckého,
Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Pozitivně hodnotili celou akci, pestrý výběr příspěvků a témat,
možnost setkat se s odborníky a prodiskutovat s nimi své aktuální problémy, spád a tempo přednášejících
a celkovou organizaci.
„Jsme rádi, že se znovu potvrdilo, že koncept semináře - poněkud hutný, ale ne zdlouhavý nebo nudný program,
jehož záměrem bylo mít příspěvky stručné a výstižné a svižné tempo, který jsme nastavili pro School Event na
loňském prvním ročníku, se osvědčil a velmi pozitivně byl hodnocen i letos. Cílem bylo, poskytnout
managementu škol informace, které školy hledají, na jednom místě a v krátkém čase. A nabídnout jim setkání
s odborníky v oblastech, které je zajímají. Dle ohlasů účastníků byl seminář inspirativní, co se týče networkingu
a navazování nových kontaktů přínosný. Mnozí ředitelé přiznali, že našli to, co hledali. Všem účastníkům
děkujeme za účast a jejich velmi příznivé ohlasy, které jsou pro nás nejen radostí, ale i závazkem do budoucna.
Již nyní připravujeme program na příští School Event, při kterém se těšíme na viděnou!“
Mgr. Monika Mackovíková, ředitelka NET University s.r.o.
„Myšlenkou seminářů School Event v Olomouci je obsáhnout nejzajímavější trendy ve školství a ukázat, že
vždy se je kam posunout ke škole efektivní, moderní a zajímavé, jak pro učitele, tak i pro žáky. Na těchto
setkáních vždy najdete ty nejnovější informace z oborů, které pomáhají školám dosáhnout těchto cílů.
Nikdy se nebudete nudit dlouhými prezentacemi, vždy si budete moci poslechnout ta nejzajímavější řešení
přímo z praxe Vás, ředitelů a ředitelek. Nebo se nechat inspirovat řešením některého z prezentujících.
Odbornost a kvalitní informace, to je náš cíl i do budoucna. Děkujeme všem a těšíme se na příští ročník.“
Bc. Martin Okleštěk, ředitel pobočky PERSO International
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Ohlasy

92%
účastníků hodnotilo
velice dobře celkovou
úroveň School Event.

85%
účastníků má zájem
se zúčastnit dalšího
ročníku School Event.

90%
účastníků bylo
spokojeno
s tematickým
zaměřením příspěvků.

Jeden ohlas a poděkování za všechny:
„Za sebe mohu říci, že seminář byl úžasný po všech stránkách. Vybrali jste témata, která musela
všechny ředitele oslovit. Přednášely vynikající osobnosti. Víte, poznám, když někdo něco dělá
doopravdy, s Láskou. Vy jste seminář připravovali na míru pro ředitele, mysleli jste na maximální
využití času. Promyšlená byla i atmosféra v komorním prostředí, s moderní hudbou vyvolávající
pocit, že školství už zdaleka není tak strnulé a nudné jako v dřívějších letech. Děláte svou práci
opravdu dobře, takže Vám za všechny zúčastněné srdečně děkuji."
Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka ZŠ a MŠ Újezd

Co oceňovali účastníci konference School Event?
Výběr zajímavých témat  pestrý program  krátké, věcné a oborné příspěvky 
možnost setkat se s novými lidmi  přátelskou atmosféru  dynamičnost příspěvků
i celé konference  setkání zaměřené na školství v regionu (mimo Prahu) 
profesionální přístup lektorů  výbornou organizaci a připravenost celé akce 
různorodost přednášek.

Organizátoři akce
NET University s.r.o. a PERSO International, Bc. Martin Okleštěk
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Partneři akce
Generální partner:

Gold partner:

Soukromý hygienik, s.r.o.

Silver partner:

Bronze partner:

Partneři zajišťující občerstvení:

Zastoupené školy na School Eventu:







Gymnázium Zábřeh
Mateřská škola Zlín, Luční 4588
OA a SZdŠ Blansko, p. o.
Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11
Střední škola hotelnictví á služeb a Vyšší odborná škola, Opava, s.r.o.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, p.o.
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VOS a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3, OLOMOUC
Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Olomouc, I. P. Pavlova 6
Základní škola Mlýnská Mohelnice
ZŠ a MŠ Damníkov
ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39
ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova,
ZŠ a MŠ Slatinice
ZŠ a MŠ Újezd, příspěvková organizace, Újezd 116,
ZŠ Brodek
ZŠ Lesnice
ZŠ Protivanov, Školní 292, Protivanov
ZŠ Štramberk

Kontakty na přednášející a partnery akce


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



Bc. Martin Okleštěk
PERSO International
m_oklestek@perso.cz
www.perso.cz



Jolana Knobová
Soukromý hygienik, s.r.o.
knobova@soukromyhygienik.cz
www.soukromyhygienik.cz



Ing. Tereza Schreiberová
Artory-Consulting, s.r.o.
schreiberova@artory.cz
www.artory.cz



David Pokorný, Dis
OLC Systems, s.r.o.
david.pokorny@olc.cz
www.olc.cz



Zdeněk Vlček
NET University, s.r.o.
zdenek.vlcek@net-university.cz
www.net-university.cz
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Mgr. Michal Přecechtěl
TONERSYP, s.r.o.
obchod@tonersyp.cz
www.tonersyp.cz



Mgr. Pavel Mráz
Zdravý podnik s.r.o.
pavel.mraz@zdravypodnik.cz
www.zdravypodnik.cz



Tomáš Bednář
City of Hangouts
tomas@cityofhangouts.cz
www.cityofhangouts.cz



Ing. Denisa Odložilová
Rozvojka, z.s.
rozvojka@gmail.com
www.rozvojka.cz



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



Pavel Žwak
ARPOK, o.p.s
pavel.zwak@arpok.cz
www.arpok.cz



Mgr. Marie Beranová
ředitelka ZŠ a MŠ Lesnice
Bc. Hana Plachá
průvodce na cestě předškolním vzděláváním, učitelka MŠ
zslesnice@seznam.cz
www.zslesnice.cz



MUDr. Petra Přidalová
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Olomouci
olomouc@cervenykriz.eu
http://cck-ol.webnode.cz/



Libor Vymyslický
AG FOODS Group a.s. + Biogena
libor.vymyslicky@agfoods.eu
www.agfoods.eu
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Gabriela Valášková
Freshnack s.r.o.
valaskova@freshnack.cz
www.freshnack.cz

Odkazy na prezentace a fotogalerii


http://www.net-university.cz/school-event-2016

PROGRAM semináře
8:30 – 9:00 registrace účastníků

1. Blok od 9:00 do 10:30
Zahájení semináře, přivítání účastníků a představení partnerů School Eventu 2016.
Soukromý hygienik – nás se bát nemusíte.
Jolana Knobová
jednatelka Soukromý hygienik s.r.o.
Jsme tu pro Vás. Od židle až po celý interiér, na klíč.
Bc. Martin Okleštěk
ředitel pobočky PERSO International
Trendy ve vzdělávání. Online výuka, blended – learning, live
Mgr. Monika Mackovíková
webináře. Proč se nebát je aktivně využívat?
ředitelka NET University, s.r.o.
Evropské dotace školám pro rok 2016.
Ing. Tereza Schreiberová
jednatelka a vedoucí projektového týmu,
Artory-Consulting s.r.o.
E-learning v roce 2016. Moderní LMS nové generace.
David Pokorný, DiS.
jednatel společnosti OLC Systems, autor a
šéfprogramátor LMS Unifor
Tisk může být hračkou. Jak na úsporný tisk ve školách.
Mgr. Michal Přecechtěl
Tonersyp s.r.o.
Ukázky výuky první pomoci pro děti školního věku a učitele MŠ a ZŠ
MUDr. Petra Přidalová
ředitelka, Oblastní spolek Českého
červeného kříže v Olomouci
I škola může mít originální reklamní a dárkové předměty.
Jan Hlobil
majitel reklamní a obchodní agentury
NONA
10:30 – 10:45 - PŘESTÁVKA NA KÁVU, NETWORKING, OBČERSTVENÍ A OCHUTNÁVKY ZAJIŠŤUJÍ - Freshnack
s.r.o. – ZDRAVÉ SVAČINKY DO ŠKOL, studená kuchyně JOSEF POSPÍŠIL - výrobna lahůdek a uzeniny,
s.r.o., nápoje AG FOODS Group a.s. a Biogena

2. Blok od 10:45 do 12:15*
Certifikační program.
Naše kurzy Vám pomohou zefektivnit výuku.
Se vzděláváním začínáme tam, kde ostatní končí.
Kreativita online a její výhody pro školy.
Informační systém ClassIS pro školní agendu bez papírování. Online
třídní kniha, žákovská, omluvenky.
Pracujte zdravě aneb Jak si zabezpečit své zdraví a nerušit se při
práci.
Jak (ne)dělat výběrová řízení.

Ing. Libuše Sedláčková
Soukromý hygienik s.r.o.
Ing. Denisa Odložilová
ředitelka a lektorka Rozvojka z.s.
Tomáš Bednář
lektor a autor projektu City of Hangouts
Zdeněk Vlček
vedoucí technické podpory NET
University s.r.o.
Mgr. Pavel Mráz
spolumajitel Zdravý podnik s.r.o.
Bc. Martin Okleštěk
ředitel pobočky PERSO International
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Cíle udržitelného rozvoje ve výuce.

Pavel Žwak
lektor ARPOK, o.p.s.
Jdeme na to od lesa. Příklad dobré praxe.
Mgr. Marie Beranová
ředitelka ZŠ a MŠ Lesnice,
Bc. Hana Plachá
průvodce na cestě předškolním
vzděláváním, učitelka MŠ
12:15 – 12:45 – OBĚDOVÝ RAUT, DISKUZE, NETWORKING.

12:45 -13:30 Workshopová a diskusní část (paralelně probíhající workshopy a
diskusní pracovní skupiny)*
Jak být fit při sedavém zaměstnání: názorná ukázka vhodných cviků
(„zacvičte si s námi“)
Jazykové kurzy formou blended learningu. Ukázka práce s online
jazykovými kurzy ve výuce.
13:30 – UKONČENÍ SEMINÁŘE.
*Změna programu vyhrazena.

Tomáš Mixa, fyzioterapeut
Zdravý podnik s.r.o.
Mgr. Monika Mackovíková, Zdeněk
Vlček, NET University s.r.o.

V Olomouci 30. 3. 2016
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