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Pozvánka na dvoudenní vzdělávací setkání 

pedagogů ZŠ a MŠ 

 
Termín:             30. 9. – 1. 10. 2021 

Místo konání:  Penzion Skalák, 696 48 Skalka u Ježova 85 
https://www.sklepskalak.cz/ 

 

Čtvrtek 30. 9. 2021 

7,00   odjezd z Litovle – Parkoviště u Billy 

7,15   zastávka Náklo 

7,30   Globus (za benzínkou) 

8,30       odjezd z Holešova (u 1. ZŠ – Smetanovy sady 630) 

10,00 – 11,30  prezentace Academic School, Mateřská škola a Základní škola, 
s.r.o., Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště – Mařatice (škola 
s moderními metodami výuky)   

   http://academicschool.cz/zs-uherske-hradiste/ 

  Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi, dětská vědecká 
konference.  Prezentace školy, diskuze. Vaše dotazy zodpoví paní 
ředitelka PhDr. Věra Olšáková 

14,00 - 15,30  exkurze – komentovaná prohlídka zámku Milotice, procházka zahradou 
(rozdělení do 2 skupin) 

16,00 – 17,30 komentovaná prohlídka ART mlýna v Bohuslavicích (rozdělení do 2 
skupin) 

19,30 – 21,00 Informace o projektu MAP II, sdílení zkušeností a dobré praxe, 
informace o projektu MAP III 

 

Pátek 1. 10. 2021 

8,30 – 13,00 přednáška Boba Kartouse na téma Budoucnost výchovy a 
vzdělávání v prostředí rychle se měnícího světa a rozbor knihy No 
Future 

 cofee break 

 workshop Boba Kartouse „Obyčejné hrdinství“ a rozebírání toho, jak 
zahrnout princip odbourávání efektu přihlížejícího do každodenní práce 
školy  

14,30   odjezd do Holešova a Litovle 

 

https://www.sklepskalak.cz/
http://academicschool.cz/zs-uherske-hradiste/


 
Odborný lektor:  Bob Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu 

Bob Kartous (1977) je profesionální provokatér veřejné diskuse. Je autorem knihy z žánru non-
fiction s názvem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?, která vyšla v říjnu 
2019.  

Kniha poukazuje na to, že rychlý rozvoj technologií a materiální i digitální přebytek zásadně 
narušil řadu původních, evolučně daných principů poznání (moudrost stáří, perspektiva lepší 
budoucnosti, rozhodovací paralýza atp.).  

"Česká republika nemá žádné lepší zdroje než lidské mozky. Má perfektní potenciál k tomu 
být soudržnou, kulturně vyspělou, ekonomicky prosperující společností. To se ale neobejde 
bez změny myšlení, protože na nich je závislá inovace. A na inovaci je závislé zvládnutí 
dynamiky 21. století. Jakou roli v tomto hraje výchova a vzdělávání je výsledek jednoduché 
rovnice." 

Od července 2020 je ředitelem Pražského inovačního institutu. Ve svém dřívějším působišti, 
think tanku EDUin, vytvořil koncept konceptu Auditu vzdělávacího systému v ČR. 
Spolupracoval s Aspen Institute Central Europe na přípravě výroční konference Aspen Annual.  

Je spoluzakladatelem expertní občanské platformy KoroNERV-20. O vzdělávání publikuje 
v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání 
odehrávají. Řečník a moderátor (Forum 2000, Meltingpot Colours of Ostrava, TEDx atp.). 
Poradce Jiřího Drahoše, předsedy vzdělávacího výboru Senátu Parlamentu ČR. Člen kolegia 
rektora Vysoké školy ekonomiky a managementu. S centrem současné kultury DOX 
zrealizoval vzdělávací program Synapse, jenž sestává z několika workshopů zaměřených na 
posílení sociálního a občanského povědomí mezi mladými lidmi. Je spoluautorem knihy 2036, 
kapitoly o budoucnosti vzdělávání.  

Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku. Od roku 2018 slouží jako 
mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním 
prostoru. Je spoluiniciátorem kampaně Nelež, která zvyšuje společenskou odpovědnost firem 
v otázce dezinformací. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU 
v Brně, doktorát získal na Mediálním institutu Fakultě sociálních studií UK v Praze. V roce 
2019 mu byla Masarykovou univerzitou udělena malá bronzová medaile. 


