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INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ  

pro PEDAGOGY, ZŘIZOVATELE, RODIČE a všechny ZÁJEMCE  

o vzdělávání v ZÁKLADNÍCH a MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 
 

úterý 19. 4. 2016, CEROP Kolín, 12:00 – 16:00 hodin 

 
MAP vzdělávání na Kolínsku  Medailonky přednášejících 

 
Úvodní slovo  

Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 
 

Vysokoškolská pedagožka přednášející na českých i 

zahraničních univerzitách se specializací na obecnou pedagogiku 

a oborovou didaktiku. Ve svých přednáškách a publikacích se 

zaměřuje také na problematiku autority a kázně v rodině a škole, 

sociální a komunikační dovednosti, či organizační formy výuky. 

 

 

 

 

 

I. TÉMA  Společné vzdělávání  

Mgr. Martina Habrová Člověk v tísni 
Má za sebou studia matematiky, speciální pedagogiky a 

psychoterapie včetně psychoterapeutického výcviku. Během své 

praxe pracovala jako učitelka na základních i středních školách, 

pracovala se žáky se specifickými poruchami učení, s poruchami 

autistického spektra a s různými jinými typy zdravotního 

postižení, včetně práce ve speciálně pedagogickém centru. Nyní se 

věnuje hlavně problematice vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v kontextu problematiky sociálního 

znevýhodnění. Současně působí jako speciální pedagožka 

v pedagogicko-psychologické poradně a jako supervizorka  pro 

pracovníky v sociálních službách. 
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II. TÉMA  Mateřské školy - aktuální problémy dneška 

Mgr. et Mgr. Jakub Švec 

Vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: 

jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství 

a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na osobnostní 

a sociální rozvoj. Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok 

jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis 

(vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) 

a v současnosti přednáší externě na FF UK (zážitkovou 

pedagogiku) a na MFF UK (rétoriku a komunikaci pro 

budoucí učitele). Pracoval ve vzdělávací firmě Interquality 

(přes 10 let), kde se zabýval vzděláváním manažerů. Působí v 

různých organizacích, zaměřujících se na práci s žáky, rodiči a pedagogy (Projekt Odyssea, 

Proxima Sociale, Jules a Jim). Věnuje se prevenci šikany, komunikaci (asertivitě, vyjednávání, 

udržování kázně), týmové práci a lektorským dovednostem. Kromě lektorování se zabývá i 

koučováním, poradenstvím a pomáhá řešit konflikty. Bydlí v Kostelci nad Černými lesy a má 

dvojčata : ) 

 

III. TÉMA  Polytechnická výchova v mateřských a základních školách 

Mgr. Dagmar Divišová  
Nadace Depositum Bonum je nositelem projektu Elixír do 

škol, jehož záměrem je podpořit interaktivní, zábavnou a 

přesto kvalitní výuku technických a přírodovědných oborů, 

s důrazem na získání osvojených znalostí. Elixír do škol 

podporuje pedagogy, kteří dokáží děti inspirovat a 

nadchnout. 

„Někdy stačí velmi málo – třeba když učitel nechá děti si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavý 

pokus, používá příklady z praxe a rozvíjí přirozenou zvídavost dětí. Takový přístup má přitom 

zásadní vliv na to, zda se děti budou technických oborů bát, nebo je začnou bavit a třeba se je 

rozhodnou studovat i v budoucnu“.  

 

Mgr. Lukáš Kačer 
Absolvent Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, 

kde vystudoval učitelství informatiky a anglického jazyka. Se 

zkušenostmi ze základního i středního školství a koordinaci 

projektů mezinárodní spolupráce škol se v roce 2014 stal 

ředitelem 6. ZŠ v Ovčárecké ulici v Kolíně. Škola se koncepčně 

zaměřuje na rozšířenou výuku cizích jazyků. Rozvíjí technické 

vzdělávání pomocí nově vybudovaného technického centra 

TechCentrum s důrazem na provázanost jednotlivých 

vzdělávacích stupňů od mateřských škol po střední školství. 
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IV. TÉMA  Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít   

Mgr. Jindřich Monček 
Je ředitelem soukromé Základní školy JEDNA RADOST Pňov-

Předhradí, zřizovatelem školy, lektorem, mentorem a 

videotrenérem. Vystudoval PedF UK Praha, obor učitelství pro 1. 

stupeň základní školy. 

Zkušenosti v roli učitele získal zejména při zavádění metod 

aktivního učení na obou stupních základní školy. V roli zástupce 

ředitele a později ředitele základní školy podporuje rozvoj kolegů, 

zabývá se tématem proměny školy na otevřenou, komunitní a 

učící se organizaci. 

Ve volném čase se věnuje své milé rodině, domácímu kutilství v 

mnoha oborech, zahradničení, lyžování a cyklistice. 

Motto: "Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, které 

jenom ukazují, kam jít, ale samy nejdou." (J. A. Komenský) 

  

 

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.  
Vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil 

matematiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky na waldorfských 

školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. V 

zahraničí navštívil celou řadu svobodných škol – 

Solvikskolan, Ščetininovu školu, školy Krishnamurtiho a 

Sri Aurobinda a desítky waldorfských škol. Organizuje 

vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, 

besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a 

festivaly inovativních škol InoEduFest. Mentoruje učitele v 

inovativních školách a školám poskytuje supervizi.  
Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy 

ve vzdělávání a poskytuje jim podporu. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Setkání je realizováno díky projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Kolín. 

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000076 


