
 

 

 

 

  

  

DALTON FOR 
21st CENTURY 

5. 5. 2016 

MÍSTO KONÁNÍ 

dopolední program 

Nová radnice, Dominikánská 2, Brno 

odpolední program 

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 

 

CZECH DALTON, z.s.  
si Vás dovoluje pozvat na 
20. mezinárodní daltonskou 
konferenci. 

 

PROGRAM 

9.00 Zahájení konference 

Klára Liptáková, první náměstkyně primátora města Brna 

Martin Landa, starosta MČ Brno-střed 

Vladimír Moškvan a Roman Tlustoš, Czech Dalton 

Roel Röhner, Dalton International 

Přednášky (tlumočení zajištěno) 

Roel Röhner, President of Dalton International  

Is Dalton ready for 21st century? 

Hans Wenke, Educational philosopher 

Why Dalton? 

Krátké zdravice zahraničních hostů 

Re-certifikace českých daltonských škol 

12.00 Konec dopoledního programu 

Oběd na ZŠ Husova  

13.30  - 14.45 První kolo seminářů 

15.00 -  16.15 Druhé kolo seminářů 

16.30 Závěrečná evaluace a přípitek 

Czech Dalton, z.s., je nástupnickou organizací Asociace českých daltonských škol. Konference je akreditována na MŠMT ČR 
pod č. j. MSMT-1878/2014-1-40. Cena konference včetně občerstvení a oběda 1100,- Kč (členové Czech Dalton 1000,- Kč). 

1) 20 let daltonu na ZŠ Husova 
Bára Bočková a Marcela 
Nečasová mají rozhodně co 
nabídnout. Absolutně vhodné pro 
začátečníky i pokročilé. 
První i druhé kolo. Seminář bude 
v češtině. Druhé kolo bude 
tlumočeno do angličtiny. 
 

 

2) Třebíč Dalton Culture Club 
uvádí … 
Socializace žáků skrze kulturu 
(celoškolní hry, časopis, filmový 
klub). Zkušenosti s projekty  
nabízí ředitel, učitel, lektor a 
cestovatel Jarda Dejl. 
Pouze druhé kolo. Seminář bude 
v češtině. 

 

WORKSHOPY Záštitu nad konferencí převzali 
KLÁRA LIPTÁKOVÁ 
1. náměstkyně primátora města Brna 

MARTIN LANDA 
starosta MČ Brno-střed 

 

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA 
http://jdem.cz/b8fps3  
 
 
Číslo účtu: 
GE Money Bank: 14276707/0600 
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3) Dalton v MŠ Chalabalova a MŠ 
Neklež  
Dámské ředitelské duo Jitka 
Kubecová a Jana Šlapanská nabízí 
top výběr ze svých  
zkušeností s aplikací daltonského 
vyučování v mateřské škole.  
První i druhé kolo. Seminář bude 
v češtině. 
 
4) Daltonský týden na ZŠ Horácké 
náměstí 
Liba Švecová patří mezi ostřílené 
školitelky daltonských konferencí. 
Ideální pro učitele 1 stupně.  
První i druhé kolo. Seminář bude 
v češtině. 
 
5) Pozitivní komunikace 
Psychologický guru Martin Hofman 
přednáší bos. Přijďte se uvolnit a 
zároveň nabrat vědomosti. „O dobré 
se poděl“.  
Pouze první kolo.  Seminář bude 
v češtině.  

 
6) Daltonské portfolio v českém 
jazyce 
Míša Leichmannová  zve nejen 
učitele českého jazyka na premiéru 
svého semináře. Těšíme se také. 
Pouze první kolo. Seminář bude 
v češtině.  
 
7) Antonín Václavík:  Co, jak, kdo, 
proč … portfolio 
Vhodné pro všechny pedagogy, 
kteří chtějí pracovat nebo již pracují 
s portfoliem.   
Toníkova obsáhlá případová studie 
vyšla dokonce i knižně.   
Pouze druhé kolo. Tlumočeno 
z češtiny do angličtiny. 

Czech Dalton, z.s., je nástupnickou organizací Asociace českých daltonských škol. Konference je akreditována na MŠMT ČR 
pod č. j. MSMT-1878/2014-1-40. Cena konference včetně občerstvení a oběda 1100,- Kč (členové Czech Dalton 1000,- Kč). 

8) Hejného matematika a 
daltonské vyučování 
Paní učitelka Věra Mášková má 
ráda matematiku dle pana Hejného 
(tvrdí pan ředitel Ivo Zálešák). Když 
se navíc věci dělají „with love“, je 
výsledek atraktivní.   
První i druhé kolo. Seminář bude 
v češtině. 
 
9) Seznamte se, prosím: Valley 
View English School z 
Káthmandú 
Dev Raj  Panuru  je kromě ředitele 
školy i profesionální cvičitel jógy. 
Většina semináře bude věnována 
praktickým ukázkám jógy. Zážitek 
zaručen.  
Pouze druhé kolo. Tlumočení z 
angličtiny do češtiny.  
 
10) Daltonské týdenní plány a 
portfolio na ZŠ Křídlovická 
Naděžda Čagalová a Lenka 
Hofírková představí práci s 
týdenními plány a žákovským 
portfoliem na obou stupních, také 
jejich tvorbu i mnohostranné využití.  
První i druhé kolo. Seminář bude 
tlumočen z češtiny angličtiny.  
 
11) Daltonské zkušenosti z 
Českého Těšína 
Andrea Štemberková opět přináší 
zajímavé informace a zkušenosti 
z prostředí MŠ a 1. stupně. 
Pouze první kolo. Seminář bude 
v češtině. 
 

 

12) Paul Bruijn – Dovednosti pro 
21. století 
Paul inspiruje učitele v celém 
Holandsku. Těšte se na aktivní 
seminář nabitý zajímavými tématy.   
První i druhé kolo.  Seminář bude 
tlumočen z angličtiny do češtiny.  
 
13) Dalton v Polsku 
Dynamický vývoj daltonských škol 
v sousedním Polsku potvrzuje i 
prezident Dalton International Roel 
Röhner. 
Pouze druhé kolo.  Seminář bude v 
angličtině. 
 
14) Vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami v irských školách v 
Donegalu 
Tento seminář zařazujeme jako 
aktuální příspěvek k tématu inkluze. 
Zkušení pedagogové Daithi i Anna 
vás vtáhnou do děje.   
Pouze první kolo. Seminář bude 
tlumočen z angličtiny do češtiny.  
 
15) Španělské inovativní školy ze 
San Sebastianu a Sodupe 
Emilo Martín Gonzáles a María José 
Larrondo Elorieta vedou jedny 
z nejlepších škol v Baskicku.  
Inspirující informace o koncepci škol 
a neotřelé metodické postupy.   
Pouze první kolo. Seminář bude 
tlumočen z angličtiny a španělštiny 

do češtiny. 


