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SCHOOL event
Moderní škola a současné trendy
Představení účinkujících a jejich příspěvků
Soukromý hygienik – nás se bát nemusíte
„Nás se bát nemusíte! Proč to děláme a jak to děláme?
Zamýšlíte se ve své škole a školní jídelně nad problematikou
hygienických povinností? Nejste si jisti, zda Vaše zařízení
vyhoví nekompromisnímu zraku hygieniků? Obáváte se
možných sankcí a dopadu při vzniku alimentárního
onemocnění z pokrmů Vašeho zařízení?“

Jolana Knobová
jednatelka Soukromý hygienik s.r.o.

Soukromý hygienik, s.r.o.
Nabízíme HYGIENICKÝ SERVIS, KONZULTACI, PREVENCI a další služby,
ve kterých jsou zahrnuta veškerá poradenství pro management mateřských
škol, základních škol, středních škol, dětských domovů, výchovných ústavů
a domovů mládeže. Uděláme maximum pro to, aby naše spolupráce byla
úspěšná.

Jsme tu pro Vás. Od židle a až po celý interiér, na klíč.
„Proč je důležité míti nábytek, aneb od židle až po interiér
na klíč? E-shop nebo PERSO International? Jak je to s kvalitou
nábytku na našem trhu.“

Bc. Martin Okleštěk
ředitel pobočky PERSO International
Více než dvacet let se pohybuji v oblasti nábytku a interiérů. Prošel jsem snad
všemi možnými pracovními pozicemi v tomto oboru, kde mě každá z těchto
zkušeností obohatila mnohem více, než všechna dostupná teorie. Podílel jsem
se na realizaci nového sídla společnosti Seznam.cz, a.s. nebo interiérech
mezinárodních hotelů Accor. Proč mám rád svoji práci? Pro mě je důležitá
komunikace, setkávání se s lidmi. Rád se podělím o své zkušenosti a vždy
společně najdeme cestu, jak Vám splnit Vaše přání.

Perso International, s.r.o.
Společnost PERSO International byla založena v roce 2002
a po více než 13 letech úspěšného fungování na trhu se stala dynamicky se
rozvíjející společností kladoucí vysoký důraz na kvalitu poskytovaných služeb.

Trendy ve vzdělávání. Online výuka, blended–learning, live
webináře. Proč se nebát je aktivně využívat?
„Znáte blended-learning a víte, že to je výborný nástroj
nejen při výuce cizích jazyků? Ještě jste nezkusili online
vzdělávání a nedůvěřujete cloudu? A co live webináře?
Ve svém příspěvku Vám představím moderní trendy v oblasti
vzdělávání, kterým by měl každý, kdo vzdělává v 21. století,
věnovat pozornost.“

Mgr. Monika Mackovíková
ředitelka firmy NET University s.r.o.
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 PR manažerka a lektorka na soukromé VŠ, nyní řídí a rozvíjí
soukromou firmu, která nabízí (nejen) školám všech typů užitečné IT nástroje
a zároveň i zajímavé kurzy.

NET UNIVERSITY s.r.o.
nabízí moderní IT nástroje pro školy, jako např. školní IS ClassIS
nebo e-learningovou platformu LMS Unifor, dále také hotové kurzy a semináře,
např. z oblasti ICT. V loňském roce realizovala firma jazykové kurzy formou
blended-learningu pro české základní a střední školy v rámci výzvy č. 57.

Evropské dotace školám pro rok 2016
"S psaním projektů jsem začala na vysoké škole jednoduše
proto, že mě děsila představa dalšího léta ve frontě
na brigádu v Praze :). Od té doby uteklo 10 let a já jsem
pyšná na to, že jsme spolehlivá agentura. Napsat žádost umí
každý, ale správně zrealizovat už nikoliv."

Ing. Tereza Schreiberová
jednatelka a vedoucí projektového týmu Artory-Consulting s.r.o.

Artory – Consulting s.r.o.
poskytuje kompletní služby dotačního poradenství. Za 10 let své existence
pomohla svým klientům z řad obcí, škol, podnikatelů i neziskovek zrealizovat
stovky projektů napříč operačnímu programy. Disponuje vysoce
kvalifikovanými projektovými manažery s praxí od roku 2004.

E-learning v roce 2016. Moderní LMS nové generace.
„Jak fungují nejmodernější LMS systémy? Jaké jsou novinky
a vychytávky v e-learningu pro rok 2016? Kam se e-learning
posunul za posledních 15 let? O všem, co by e-learning
rozhodně měl umět, a také o tom, proč neslevovat ze svých
požadavků na e-learning, se dozvíte v mém příspěvku.“

David Pokorný, DiS.
Jednatel ve společnosti OLC Systems s.r.o. a NET University
Je 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.

OLC systems s r.o.
vznikla v roce 2000 jako ryze česká softwarová společnost. V současné době
zaměstnává více než 25 zkušených vývojářů. Od samotného vzniku spočívá
těžiště činnosti ve vývoji software, především pak informačních systémů.
Pomáháme našim klientům přehledně pracovat s velkým množstvím dat
a zvyšovat efektivitu jejich práci.

Tisk může být hračkou. Jak na úsporný tisk ve školách.
„Celý zákaznický servis směřuje k jedinému cíli a to,
aby pro naše zákazníky byl tisk hračkou.“

Mgr. Michal Přecechtěl
TONERSYP s.r.o.
se zabývá prodejem a pronájmem tiskáren, komplexními dodávkami
spotřebního materiálu.

Ukázky první pomoci pro děti předškolního a školního věku
a kurzy PP pro učitele MŠ a ZŠ.
„Umět v nouzi pomoct sobě i jinému člověku“ - ukázky první
pomoci pro děti, materiály na výuku a proškolení pro
pedagogy.“

MUDr. Petra Přidalová
ředitel Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže
Olomouc od roku 2005, dříve dobrovolník ČČK a instruktor první
pomoci

Oblastní spolek Českého červeného kříže
poskytuje široké veřejnosti olomouckého regionu humanitární služby v těchto
hlavních oblastech:
 Výuka první pomoci dětí a mládeže
 Sociální činnosti, bydlení
 Kurzy a školení, výuka první pomoci
 Ordinace praktického lékaře
 Praktické ukázky poskytování první pomoci
 Zdravotnické zabezpečení hromadných akcí
 Ozdravné pobyty pro děti
 Bezplatné dárcovství krve
 Šíření mezinárodního humanitárního práva

I škola může mít originální reklamní a dárkové předměty
" Zabýváme se distribucí a potiskem reklamních dárkových
předmětů a textilu. Zboží nabízíme v tištěném katalogu
a na e-shopu. Všechny nabízené předměty jsme schopni
obrandovat v naší tiskové dílně. Z naší nabídky si vždycky
každý vybere :-).“

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

Reklamní a obchodní agentura NONA
Firma působí na trhu reklamních předmětů od roku 1991. Specializujeme se
na prodej a potisk reklamních předmětů a textilu. Firma působí především
regionálně, ale ve stále větší míře jsou našimi odběrateli firmy a společnosti
z celé České republiky.

Certifikační program
„Seznámení s certifikačním programem a certifikátem
garance kvality provozu. Jak zajistit správnou hygienickou
a výrobní praxi ve stravovacím zařízení? Jak ukázat svým
strávníkům, že navštěvují bezpečnou školní jídelnu
a rodičům, že jejich děti konzumují zdravotně nezávadné
pokrmy? Jak je možné získat logo kvality provozu?“

Ing. Libuše Sedláčková
soukromý hygienik Soukromý hygienik s.r.o.

Soukromý hygienik, s.r.o.
Nabízíme HYGIENICKÝ SERVIS, KONZULTACI, PREVENCI a další služby,
ve kterých jsou zahrnuta veškerá poradenství pro management mateřských
škol, základních škol, středních škol, dětských domovů, výchovných ústavů
a domovů mládeže. Uděláme maximum pro to, aby naše spolupráce byla
úspěšná.

Naše kurzy Vám pomohou zefektivnit výuku. Se vzděláním
začínáme tam, kde ostatní končí.
"Ve svém příspěvku představím dosavadní zkušenosti
a projekty spolku Rozvojka, dále plány pro letošní rok 2016
a samozřejmě také možnosti navázání spolupráce se
základními a středními školami“.

Ing. Denisa Odložilová
ředitelka organizace a lektorka
Vystudovala NEWTON College v Brně a před necelými 4 lety založila s kolegou
občanské sdružení Rozvojka. Věnuje se lektorování a přípravě jednotlivých
kurzů a projektů v organizaci.

Rozvojka
je zapsaným spolkem, který se zabývá oblastí osobního rozvoje a vzděláváním
od roku 2012. Naším mottem je: Se vzděláním začínáme tam, kde ostatní
končí.
Ke každé kurzu přistupuje individuálně, protože žádná technika není
univerzální. Pracujeme v týmu a naše kurzy vedeme ve více lidech,
abychom byli schopni se věnovat každému účastníkovi. Chceme,
aby si účastníci odnesli co nejvíce zážitků a poznatků, proto kurzy prokládáme
vzdělávacími a rozvojovými hrami a testy, které ještě lépe zafixují poznatky
z kurzu.

Kreativita online a její výhody pro školy
"Kreativita není pouze pro umělce a znalosti o mozku nejsou
jen pro vědce. A jak toto souvisí s angličtinou?“

Tomáš Bednář
Lektor zážitkové angličtiny
Jmenuji se Tomáš Bednář a dělám nudné věci zajímavými.

City of Hangouts.cz
Pro získání lepších komunikativních znalostí angličtiny jsme vytvořili anglické
setkání alias “HANGOUTY”, které vám umožní komunikovat anglicky v běžném
životě. Naše “HANGOUTY” jsou zaměřeny na mluvení, posloucháni
a kreativním myšlení. Snažíme se vycházet z toho, co nás baví, rozesměje
a přijde zajímavé. Základem pro nás jsou metody rychlého učení, soft skills,
dětské hry, outdoorové aktivity a další nástroje.

Informační systém ClassIS pro školní agendu bez papírování.
Online třídní kniha, žákovská, omluvenky.
„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 s.r.o.
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.

NET UNIVERSITY s.r.o.
nabízí moderní IT nástroje pro školy, jako např. školní informační systém
ClassIS nebo e-learningovou platformu LMS Unifor, dále také hotové kurzy
a semináře, např. z oblasti ICT. V loňském roce realizovala firma jazykové kurzy
formou blended-learningu pro české základní a střední školy v rámci výzvy
č.57.

Pracujte zdravě aneb jak si zabezpečit své zdraví a nerušit se
při práci.
„Jak pracovat zdravě? Jak kompenzovat negativní vlivy
práce vsedě? Jak docílit kompenzace vlivů pracovního
prostředí na člověka? Naše společnost pomáhá řešit
zdravotní aspekty sedavého pracovního stylu pro řadu
komerčních subjektů, tedy nikoliv škol. Proto je přednáška
předně dárkem od nás pro ředitele a pracovníky těchto
institucí, neboť si jejich aktivit velmi vážíme a víme,
že také oni jistě chtějí pracovat zdravě. Proto na
přednášce část našeho know-how zveřejníme také pro ně.“

Mgr. Pavel Mráz
Spolumajitel
je absolventem oboru management životního stylu a již při studiích připravoval
aplikaci konceptu podpory zdraví na pracovišti v českém prostředí.
Se spolumajitelem firmy, Tomášem Mixou, tak již více než 2 roky realizují pilotní
i komerční projekty, kterými získávají ověřené know-how, jak pracovat
zdravě, jak kompenzovat negativní vlivy práce vsedě a jak docílit kompenzace
vlivů pracovního prostředí na člověka.

Zdravý podnik s.r.o.
Vytváříme u pracovníků chuť pečovat o své zdraví a vedeme je k zodpovědnosti
za něj, což firmám přináší ekonomickou stabilitu v personálních zdrojích
i efektivnější a loajálnější zaměstnance. Díky tomu disponujeme unikátním
know-how v oblasti prevence negativních dopadů sedavého pracovního stylu,
se kterými bychom Vás na této konferenci rádi alespoň v krátkosti seznámili.

Jak (ne)dělat výběrová řízení
„Představím Vám příklady z praxe, u kterých přiblížím, jak se
vyvarovat chybnému či neúplnému zadání při výběrových
řízeních ve veřejných zakázkách.“

Bc. Martin Okleštěk
ředitel pobočky PERSO International
Více než dvacet let se pohybuji v oblasti nábytku a interiérů. Prošel jsem snad
všemi možnými pracovními pozicemi v tomto oboru, kde mě každá z těchto
zkušeností obohatila mnohem více, než všechna dostupná teorie. Podílel jsem
se na realizaci nového sídla společnosti Seznam.cz, a.s. nebo interiérech
mezinárodních hotelů Accor. Proč mám rád svoji práci? Pro mě je důležitá
komunikace, setkávání se s lidmi. Rád se podělím o své zkušenosti a vždy
společně najdeme cestu, jak Vám splnit Vaše přání.

Perso International, s.r.o.
Společnost PERSO International byla založena v roce 2002
a po více než 13 letech úspěšného fungování na trhu se stala dynamicky se
rozvíjející společností kladoucí vysoký důraz na kvalitu poskytovaných služeb.

Cíle udržitelného rozvoje ve výuce.
„Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představují
program rozvoje OSN na následujících 15 let (2015-2030)
a navazují na Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs). Na formulaci
SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci
občanské společnost, podnikatelské sféra, akademické obce
i občané ze všech kontinentů. Jak lze začlenit tato témata do
výuky? Do jakých předmětů? Jakou formou? Více prozradí
Pavel Žwak ze vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s.“

Pavel Žwak
„Jsme přehlceni informacemi. Je důležité se v nich umět orientovat, třídit je
a vědět, jak spolu souvisí. Jedině tak můžeme dělat správná rozhodnutí." Pavel
Žwak vystudoval obor Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 se pohybuje v oblasti
globálního rozvojového vzdělávání.

ARPOK, o.p.s.
Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání.
Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace,
odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluvíme se žáky.
O těchto tématech informujeme i veřejnost, a tak podporujeme otevřenou
a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.

Jak obstát ve složité profesi učitele z pohledu „Zlaté Ámosky“
Olomouckého kraje 2015?
„Byla jsem organizátory School Eventu požádána,
abych se jako „čerstvá“ držitelka ocenění Zlatý Ámos
Olomouckého kraje a finalistka celostátního kola podělila o
své zkušenosti z pedagogické praxe, což ráda udělám.“

Mgr. Lenka Fréharová
finalistka Zlatý Ámos ČR

ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh na Moravě

Jdeme na to od lesa
„Představíme Vám, jak se u nás učí trochu jiným způsobem.
Cesta vpřed vede přes mateřskou školu. Propojení výuky
v MŠ a ZŠ posunuje vzdělání úplně jiným směrem.“

Mgr. Marie Beranová
ředitelka základní a mateřské školy,
zejména však zkušená učitelka 1. třídy základní školy, odborník na poli
vzdělávání dospělých, autorka didaktických pomůcek a spoluautorka PC
programů.

Bc. Hana Plachá
průvodce na cestě předškolním vzděláváním,
učitelka mateřské školy s neutuchající energií a s přesvědčením, že téměř vše
je možné. Působí jako redaktor Mensy České republiky, pracuje se svými
originálními pomůckami, tvoří didaktické materiály, dle skupinové diagnostiky
realizuje projektovou výuku na míru. Nikdy neopakuje žádné téma ve stejném
rozsahu, neboť to není možné. Disponuje velkou trpělivostí, fantazií, mírou
empatie a darem řeči. Ví, že je důležité dělat věci, které cítíš, že opravdu
chceš…!!!!!

ZŠ a MŠ Lesnice
DŮLEŽITÉ MOMENTY- naše myšlenky, specifika:

„SVĚT KOLEM NÁS“- inspirujeme se zahraničními stážemi, Jižní Wales,
Finské Tampere, Helsinky

„RENTGEN“- najít způsob, jakým dítě co nejlépe rozvíjet již
od předškolního vzdělávání – diagnostikovat jeho nadání, druh
inteligence, způsob učení a v této lince jej podporovat plynule na dalším
stupni vzdělávání- VLASTNÍ PORTFOLIA jako podklad pro pravidelné
schůzky s rodiči

„REALITA“- vše zkusit jako v reálném životě- zapojení smyslů

„CHYBA JAKO ZKUŠENOST“- dítě nedostává hotové informace, nýbrž
cestu k nim a chyba se stává běžnou a nezbytnou součástí pokroku.

„SAMOSTATNOST“- v rozhodování, v sebeobsluze, v hygieně, ve fantazii,
v kreativním myšlení, v pohybu, v hudbě, v hlasovém projevu,
v komunikaci, v emotivních projevech a při řešení problémových
situací….. zkrátka samostatní, ale ne samotní

Občerstvení a ochutnávky zajišťuje:
Freshnack je olomoucká společnost, která vyrábí a distribuuje svačiny
dětem do škol a lidem do zaměstnání. Výroba je zaměřena především
na zdravé, kvalitní suroviny přednostněné z regionální produkce.
Freshnack je zapojen také v iniciativě Skutečně zdravá škola,
která primárně usiluje o zdravé stravování dětí.

POSPÍŠIL spol. s r. o. je společnost zabývající se bouráním vepřového
a hovězího masa výhradně z českých chovů, výrobou uzenin a lahůdek.
V naší nabídce tak najdete veškerý sortiment čerstvého bouraného
vepřového a hovězího masa, široký výběr salámů, šunek, klobás,
párků, zabijačkových specialit, uzeného masa nebo salátů,
pomazánek, aspikových výrobků nebo výrobků s pečivem.

Organizátoři:
NET University s.r.o
Mgr. Monika Mackovíková
tel: 776 025 988,
monika.mackovikova@net-university.cz
U Cukrovaru 5a, 779 00 Olomouc
www.net-university.cz

PERSO International – pobočka Olomouc
Bc. Martin Okleštěk
tel: 774 481 681,
m_oklestek@perso.cz
Táboritů 1, 779 00 Olomouc
www.perso.cz

