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Termín konference dne 29. 9. 2020 
Přihlašování do MS Teams 8:30 – 9:00 hod. 

konference 9:00 –14:10 hod. 
 

 

   ORGANIZAČÍ POKYNY 
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Vážená paní / Vážený pane 
 
přiblížil se čas konání konference - Jak se žije malotřídkám 2020, proto si vám 
níže dovolujeme zaslat organizační pokyny. 
 
CENA SEMINÁŘE ZAHRNUJE 

• kurzovné 

• podkladové materiály a psací potřeby 

• certifikát – elektronicky (nejpozději do 7 pracovních dnů po proběhlé 
konferenci) 

• záznam konference  

• voucher v hodnotě 200 Kč na nákup v našem eshopu 
 
 
SOUTĚŽ – SOUČÁSTÍ PROGRAMU 
 
Již tradičně pro Vás máme soutěž o vstup jedné třídy do expozic liberecké 
iQLANDIE. Stačí jen odpovědět do neděle 27. 9. na jednoduchou otázku.  

Účastnit se soutěže můžete zde: https://www.surveymonkey.com/r/soutez-iqlandia 

Slosování přímo v den konání konference! 

 

POŘÁDÁ 

                 

 

http://www.rizeniskoly.cz/ 

 

https://www.surveymonkey.com/r/soutez-iqlandia
https://www.surveymonkey.com/r/soutez-iqlandia
http://www.rizeniskoly.cz/
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 Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M.  

Je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné 

kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je celoživotním 

pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později 

ředitel gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a 

kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek 

ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce 

evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením 

školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky 

v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách 

mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní 

asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném 

shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů.  

 

Naďa Pavlová 

Působí na Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy od roku 2011. Ve své praxi se setkala 

s četnou škálou činností v oblasti čerpání finančních 

prostředků z Evropských strukturálních a 

investičních fondů – hodnocením žádostí o podporu, kontrolou individuálních 

projektů a zjednodušených projektů, administrací nesrovnalostí, komplexní 

agendou v oblasti implementace zjednodušených projektů. V současné době 

vykonává řídící funkci v oddělení administrace zjednodušených projektů III, kde 

se mimo jiné věnuje vydávání právních aktů o poskytnutí dotace a prevenci a 

řešení nesrovnalostí. 

 

 



KONFERENCE   

JAK SE ŽIJE MALOTŘÍDKÁM 2020 

Strá nká 4 

 

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.  

Svoji cestu vzdělávacím prostorem začal od píky. První 

učitelské místo našel v krásném vinném kraji pod 

Pálavou, odkud přešel na speciální školu do Brna. Svoje 

představy o společném vzdělávání začal naplňovat 

v rodném Brně, kde v roce 1992 s kolegyní založil 

Gymnázium INTEGRA Brno. Zde učil zejména svůj oblíbený dějepis a vedl jej až 

do roku 2009. Během této doby vystudoval školský management a začal 

spolupracovat s Centrem školského managementu PedF UK. V jeho čele stál 

skoro deset let. Věnuje se nejen ředitelkám a ředitelům škol a jejich zástupcům, 

ale prakticky všem skupinám pedagogických pracovníků hlavně v oblasti 

pedagogického vedení. Na svém kontě má množství článků, knížek, seminářů i 

konferenčních vystoupení. Jeho podobenství školy jako plovoucí lodi a ředitelů – 

kapitánů se stalo často používaným.  

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.  

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní 

univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako 

pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a 

zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá 

lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní 

akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. Je 

garantkou oblasti školské legislativy pro redakci Řízení školy. 
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JUDr. Klára Dvořáková, M.A. 

Je přední odbornicí na cestovní právo. Přednáší cestovní 

právo na Právnické fakultě v Praze, pravidelně publikuje 

články a radí v právních otázkách týkajících se odpovědnosti, 

cestování a regulace cestovního ruchu. Je také zkušená 

advokátka zabývající se profesní odpovědností. Zvláště se 

zabývá újmou způsobenou zanedbáním zdravotní péče, 

nehodami během cestování nebo sportu – obzvláště pak při 

horolezectví. V současné době působí jako vedoucí Skupiny právních expertů 

Mezinárodní horolezecké federace (UIAA)  a jako lektorka Medicínského práva v 

rámci MBA Management a řízení ve zdravotnictví pro Business Institut v Praze a 

Cambridge Business School v Praze. Má praktické zkušenosti také se 

zastupováním před Evropským soudním dvorem a před Evropskou komisí. 

 

Redakce Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., pořádá odbornou 

konferenci pro malotřídní školy. 

 
Specializovaná odborná konference úspěšně navazuje na předchozí čtyři 
ročníky a potvrzuje důležitost malotřídních škol ve vzdělávacím systému. 
 
Uvědomujeme si, jak důležité místo mají malotřídní školy ve vzdělávacím 
systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají 
spoustu záslužné práce. Přijďte navázat kontakt s podobnými školami a sdílejte 
své zkušenosti! 
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PROGRAM KONFERENCE  

 8:30 - 9:00       Přihlašování do MS Teams  

9:00 – 9:10  Zahájení konference 

9:10 - 9:50  Co říkají data ČŠI – Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor 

9:50 – 10:20 Strategie 2030+ – Lukáš Seifert, MŠMT 

10:20 – 10:30  Přestávka 

10:30 – 10:50  
Malé školy a velká strategie – Václav Trojan, lektor a autor 

odborných publikací 

10:50 – 11:30  
Specifika organizace a komunikace málotřídní školy – Monika 

Puškinová, právnička, specialistka na školskou legislativu 

11:30 – 12:30  Přestávka na oběd 

12:30 – 12:50  Šablony pro málotřídní školy – Naďa Pavlová, MŠMT1) 

12:50 – 13:20  Málotřídní školy na cestách – Klára Dvořáková, AK Holubová, 
s. r. o. 

13:20 – 13:30 Přestávka 

13:30 – 13:50  workshop 1  - Porovnejme dotykový panel a interaktivní 
projektor – Stanislav Dobrozemský, ekoTab 

13:50 – 14:10  

workshop 2 – Workshop s malou digitální univerzitou - 

Barbora Vítová a Šárka Landkammerová, Malá digitální 

univerzita 

https://static.wolterskluwer.cz/content/mediagallery/wkshop_system/file/product/file/18715.pdf
https://static.wolterskluwer.cz/content/mediagallery/wkshop_system/file/product/file/18716.pdf
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1) V průběhu konference (do 14:00 hod. - včetně obědové pauzy) mohou 
účastníci využít možnosti konzultovat s pracovníky MŠMT Odboru administrace  

zjednodušených projektů dotazy k podání žádostí o podporu a samotné 
realizaci zjednodušených projektů. 

Konzultace budou probíhat ve speciální místnosti MŠMT, odkaz naleznete v těle 
emailu.  

 
 

Generální partner této konference 
 

 

 

 

http://www.ekotab.cz/ 

 

PARTNEŘI 

  

 

ODBORNÍ PARTNEŘI KONFERENCE 

 

 

http://www.ekotab.cz/
http://www.iqlandia.cz/
http://www.msmt.cz/
https://www.csicr.cz/
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Za společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., se na Vás těší: 
Veronika Tomášková, produktový manažer konferencí a seminářů 
veronika.tomaskova@wolterskluwer.com, tel. č.: 260 040 466, 608 595 904. 
 
 

mailto:veronika.tomaskova@wolterskluwer.com

