
Harmonogram akcí - Lídři

Název aktivity Datum konání Místo konání Poznámky

Matematická gramotnost OMS 17.5.2018  - bude upřesněno Téma: Badatelská výuka nebo Práce v algebře, společně pro ZŠ a SŠ

Matematická gramotnost vzdělávací akce červenec 2018  - bude upřesněno
letní škola na 2 dny (1 noc) nebo výjezd např. Park Techmánie, cca pro 15 - 20 

osob

Digitální gramotnost OMS 15.5.2018  KÚ ÚK, budova A, 2. patro
Téma: 5. setkání s didaktikou informatiky - pořádané v rámci projektu PRIM, 

společně pro ZŠ a SŠ, program zde: https://di.sci.ujep.cz/meeting-di-5/

Digitální gramotnost vzdělávací akce
konec srpna               

2018
 - bude upřesněno letní škola na 2 - 3 dny (1 nebo 2 noci), pro cca 25 - 30 osob

Čtenářská gramotnost OMS 4.6.2018  Knihovna UL
program pro lídry ve spolupráci s pracovníky knihovny ,  akce se bude konat 

separovaně pro ZŠ a pro SŠ, 

Čtenářská gramotnost vzdělávací akce červen 2018 Ústí nad Labem
není plánována letní škola, je v plánu seminář /pro max. 16 lídrů, 8 hodin/ Téma: 

Tvořivá literární výchova, (lektor doc. Ondřej Hník) 

Chemie OMS pro SŠ 9.5.2018
Chempark Záluží Litvínov, centrum 

UniCRE
samostatně pouze pro SŠ 

Chemie OMS pro ZŠ 10.5.2018
Centrum bakalářských studií (aula), 

Schola Humanitas Litvínov
samostatně pouze pro ZŠ 

Chemie vzdělávací akce
2. polovina srpna 

2018
 - bude upřesněno letní škola na 3 - 4 dny (2 - 3 noci), cca pro 15 - 25 osob

Fyzika OMS 18.5.2018 Gymnázium Jateční UL
Program: plánuje se určitě přednáška, společně pro ZŠ a SŠ, ale program bude 

rozdělen

Fyzika vzdělávací akce 07-08/2018  - bude upřesněno program letní školy bude upřesněn  

Přírodopis a biologie OMS 14.6.2018
 - bude upřesněno (Gymnázium 

J.Šmejkala UL )
 - bude upřesněno

Přírodopis a biologie vzdělávací akce 24. - 27. 8. 2018  - bude upřesněno letní škola na 4 dny (3 noci), cca pro 15 - 23 osob

OMS 18.4.2018  KÚ ÚK, budova B,  

Témata: spolupráce PPP a škol, MAP inkluze, problematika záškoláctví, info z 

projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí 

MPSV“, Okruhy instruktážních videí , Letní škola - obsah

vzdělávací akce 24.4.2018
Pedagogicko-psychologická poradna 

Teplice
Téma: úvod do karierového poradenství
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