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KALEIDOSKOP AKCÍ 2019 
Pro ředitele a učitele SŠ, ZŠ, odbornou veřejnost i rodiče zdarma 

Více informací na http://www.kr-kralovehradecky.cz/kap.htm nebo www.sipkhk.cz. 

KALEIDOSKOP AKCÍ 2020/21 
Pro ředitele a učitele SŠ, ZŠ, odbornou veřejnost i rodiče zdarma 

Více informací na http://www.kr-kralovehradecky.cz/kap.htm nebo www.sipkhk.cz. 

    
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 

NÁZEV A TYP AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN 

22. 9. 2020 
Formativní hodnocení 
Kurz formativního hodnocení – jednoho z nejúčinnějších postupů vedoucích 

k efektivnímu vzdělávání žáků v heterogenním prostředí.  

Hořické gymnázium 

jaro 2021 Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity Bude upřesněno 

listopad 2020 
Setkání s osobností  
Beseda se známou spisovatelkou Alenou Mornštajnovou. 

Bude upřesněno 

12. 1. 2021 
Klima školy 
Přednášky, workshopy zabývající se bezpečným prostředím ve škole. 

Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

září 2020 
Gastronomie současnosti 
Kurz určený pro učitele odborných předmětů zaměřený na moderní technologie a 

postupy současné gastronomie.  

GAST PRO s.r.o. Trutnov 

22. 9. 2020 
PŘIHLÁŠKA 

Učitelé biologie sobě 2020 
Seminář z cyklu Biologická setkání pro budoucí i stávající pedagogy s příklady 

dobré praxe ve výuce základních a středních škol. 

Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Hradec 

Králové 

10. – 11. 12. 

2020 
Inovativní metody výuky angličtiny 
Workshop s lektorem Bronislavem Sobotkou z cyklu Zážitková pedagogika. 

Penzion Nad oborou 

Hradec Králové 

leden 2021 
Praktická biologie 2021 
Praktický seminář z cyklu Biologická setkání pro učitele biologie. 

Přírodovědecká fakulta 

UHK 

21. 9. 2020 
PŘIHLÁŠKA 

Vzdělávání 21. století: 3D modely, virtuální a rozšířená realita 

ve výuce 
Novinky od firmy Corinth a dalších, které usnadní výuku při prezenční, kombinované 

i distanční výuce na 2. stupni ZŠ 

Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje 

14. 10. 2020 
Podpora vedoucích pracovníků ve školství 
Představení aktivit v oblasti inovativní výuky. 

Hotel Horizont, Pec pod 
Sněžkou 

listopad 2020 
Sociokulturní specifika romských žáků 
Dvoudenní kurz s ukázkami práce s dětmi z romských etnik.  

Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

15. 10. 2020 
Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
Příklady dobré praxe, výměna zkušeností. 

Hotel Horizont, Pec pod 
Sněžkou 

2. 12. 2020 
Vzdělávání 21. století: 3D modely, virtuální a rozšířená realita 

ve výuce 

Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/kap.htm
http://www.sipkhk.cz/
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https://forms.gle/Ls7x1EbaGpc45iXF8
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