
PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE  

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI V PREZENČNÍ 

VÝUCE 

 

23. června a 24. června 2021  

Studio bude vytvořené v prostorách Univerzity Karlovy v Celetné ulici 20, Praha 1 

Pořadatelé  

- Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta University 

Karlovy, TT Vzdělávání21 při Universitě Karlově  

 

Partneři konference 

- Česká středoškolská unie, Středoškolský sněm hl. m. Prahy 

 

Záštita nad konferencí:  

- Vít Šimral, radní Prahy pro školství, Robert Plaga, ministr školství, Jiří Drahoš, předseda výboru pro vzdělávání 

Senátu Parlamentu ČR  

 

Zajištění živého přenosu:  

- Mediální dům Preslova při Smíchovské SPŠ a gymnáziu 

 

Základní informace:  

- konference bude mít hybridní formu  

- první den bude celý zajištěný živým přenosem ze studia, panelisté či hosté ve studiu, otázky či připomínky 

diváků přes formulář  

- druhý den bude probíhat jak ve studiu, kdy budou osobně přítomní mluvčí pracovních skupin, členové 

pracovních skupin při workshopech budou připojeni a komunikovat přes videokonferenci   

- členové Mediálního domu Preslova během průběhu workshopů budou střídavě do vysílání zapojovat 

jednotlivé pracovní skupiny, diváci živého přenosu tak uvidí jejich práci  

 

Středa 23. června 2021 

10.00 až 10.10  - slavnostní zahájení, zástupci pořadatelů 

  - Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ a gymnázia  

  - Radka Wildová, prorektorka Univerzity Karlovy  

  - Jakub Lhota, student Smíchovské SPŠ a gymnázia, hlavní organizátor konference  

10.10 až 10.25   - slavnostní zahájení, zástupci partnerů konference  

  - Vít Šimral, radní Prahy pro školství   

  - Ondřej Nováček, předseda České středoškolské unie   



  - Tobiáš Tiele, předseda Středoškolského sněmu hl. m. Prahy 

10.25 až 10.30  - předtočené video 

10.30 až 12.00 - panel číslo I (moderátoři Radko Sáblík, Anna Lehmannová)   

  - Jiří Drahoš, předseda výboru pro vzdělávání Senátu Parlamentu ČR 

- Karel Kovář, náměstek ministra školství  

- Ondřej Nováček, předseda České středoškolské unie  

- Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu ČR (NPI) 

- Michaela Kleňhová, ředitelka CERMAT  

- Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií  

- Jiří Zajíček, předseda CZESHA, předseda Asociace středních průmyslových škol   

- Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy  

- Petr Chára, pedagog, konzultant ČT edu  

12.00 až 12.05  - předtočené video, Leartube, výuka pomocí videí, předtočené video   

12.05 až 12.25 - představení projektu Smíchovské SPŠ a gymnázia s názvem Komenský 2.0  

  - Jaroslav Anděl, autor výstavy J. A. Komenský, autor myšlenky projektu Komenský 2.0 

  - Radko Sáblík, spoluautor projektu Komenský 2.0 

  - Zdena Morávková, studentka Smíchovské SPŠ a gymnázia, vedoucí studentského týmu  

12.25 až 12.30 - předtočené video, Mediální dům Preslova při Smíchovské SPŠ a gymnáziu, studenti tvoří obsah   

12.30 až 12.40 - Petr Štěpánek, vedoucí Coworkingového centra při Smíchovské SPŠ a gymnáziu 

12.40 až 12.55 - Igor Červený, vedoucí podpory distančního vzdělávání PedF UK, Interaktivní výuková média 

12.55 až 13.00 - předtočené video, AR výuka, využití mobilního telefonu a rozšířené reality,  

- Smíchovská SPŠ a gymnázium  

13.00 až 15.00  - panel číslo II (moderátoři Radko Sáblík, Anna Lehmannová) 

  - Josef Dvořák, ředitel Gymnázia Polička 

  - Martin Turčík, manažer soukromé Základní školy a Gymnázia Doctrina Liberec 

  - Michael Kalista, učitel Smíchovské SPŠ a gymnázia  

  - Věra Krajčová, učitelka Smíchovské SPŠ a gymnázia   

  - student, zástupce České středoškolské unie  

  - Jiří Vojtěch, čerstvý absolvent Smíchovské SPŠ a gymnázia, vývojář počítačových her  

  - studentka Základní školy a Gymnázia Doctrina Liberec 

  - Igor Červený, vedoucí oddělení pro podporu distančního vzdělávání Pedagogické fakulty UK 

  - Petra Čiháková, vedoucí projektu „Knihy trochu jinak“   

15.00 až 15.05 - předtočené video  

15.05 až 15.25 - Marek Valášek, učitel, výuka matematiky pomocí videí  

15.25 až 15.30 - předtočené video  



15.30 až 17.30 - panel číslo III (moderátoři Radko Sáblík, Anna Lehmannová)  

  - Robert Plaga, ministr školství 

  - Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy 

  - Radka Wildová, prorektorka Univerzity Karlovy  

  - Ondřej Velek, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernertiky (CIIRK) při ČVUT  

  - Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  

  - Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro školství  

  - Jakub Lhota, student Smíchovské SPŠ a gymnázia, 1. místopř. Středoškolského sněmu hl. m. Prahy  

  - Josef Dvořák, ředitel Gymnázia Polička  

  - Josef Treml, ředitel SPŠ Kutná hora  

  - Michal Jakub, učitel SPŠE V Úžlabině, Praha  

17.30 až 17.35 - předtočené video  

17.35 až 17.55 - Markéta Pánková, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha 

17.55 až 18.00  - předtočené video 

18.00 až 18.25  - Petra Wallin, Jana Kargerová Poche, obě PedF UK, Deset strategií pro zaktivizování v distanční výuce 

18.25 až 18.30  - předtočené video 

18.30 až 18.35 - shrnutí prvního dne a pozvánka na druhý den   

 

Čtvrtek 24. června 2021  

 

9.00 až 9.05 - zahájení druhého dne, sdělení programu   

9.05 až 9.10 - předtočené video  

9.10 až 9.25 - představení projektu Středoškolského sněmu hl. m. Prahy „Zapoj se“  

9.25 až 9.30 - předtočené video 

9.30 až 9.55 - představení projektu síťování středních škol   

  - projekt Komenský 2.0, projekt Asociace inovativních škol 

  - AR výuka (výuka pomocí mobilního telefonu a rozšířené reality)  

  - vytváření mediálního zpravodajství studenty středních škol, příklad Mediálního domu Preslova 

  - Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ a gymnázia  

  - Jiří Vojtěch, absolvent Smíchovské SPŠ a gymnázia, vývojář počítačových her   

  - Zdena Morávková, studentka Smíchovské SPŠ a gymnázia 

9.55 až 10.00 - předtočené video  

10.00 až 10.10 - zahájení prvního workshopu, představení pravidel s mluvčími pracovních týmů ve studiu  

10.10 až 12.00 - první workshop 



  - diskuse o obsahu usnesení z konference 

  - diskuse o obsahu memoranda o spolupráci  

  - diskuse o vytváření společných projektů středních škol 

- diskuse o spolupráci v oblasti mediální tvorby, sdílení příkladů dobré praxe 

- společné vytváření aplikací na AR výuku 

  - diskuse o dalších projektech, soutěžích, hackathonech apod.  

12.00 až 12.05 - předtočené video 

12.05 až 13.00 - představení návrhů pracovních skupin jejich mluvčími ve studiu  

13.00 až 14.00 - práce mluvčích na usnesení a memorandu o spolupráci  

13.00 až 13.05 - předtočené video  

13.05 až 13.15 - Veronika Laufková, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Univerzity Karlovy, předtočené video 

  - Reflexe na konci hodiny formou propustek/exitek při online výuce 

13.15 až 13.35 - Alžběta Plívová, vedoucí komunikace a vnějších vztahů České televize, projekt ČT edu  

13.35 až 13.55 - Zita Valentová, Hugo Pohořalý, Tomáš Formánek, Václav Hron, učitelka a studenti 

  - představení distanční výuky, Masarykova střední škola chemická, Křemencova, Praha  

13.55 až 14.00 - předtočené video 

14.00 až 14.25 - představení usnesení a memoranda mluvčím mluvčích ve studiu  

14.30 až 15.30 - druhý workshop  

  - debata o obsahu a návrhy na úprava obsahu usnesení a memoranda   

15.30 až 15.35 - předtočené video 

15.35 až 16.00 - představení návrhů na úpravu obsahu usnesení a memoranda mluvčím mluvčích  

16.00 až 16.30 - konečné znění obsahu usnesení a memoranda tvořeného mluvčími ve studiu 

16.00 až 16.05 - předtočené video 

16.05 až 16.25 - Jan Bičovský,  Filozofická fakulta UK, Kampus Hybernská, představení projektu Didaktikon 

16.25 až 16.30 - předtočené video  

16.30 až 18.00 - třetí workshop, schvalování usnesení a memoranda  

  - představení konečného znění usnesení a memoranda mluvčím mluvčích  

  - poslední doplňující návrhy  

  - hlasování o schválení  

  - závěrečné vstupy mluvčích pracovních skupin či jejich členů  

  - diskuse mluvčích pracovních skupin ve studiu 

18.00 až 18.05 – ukončení konference  

 

 

 



    

 

 


