
 
 

 
 

 
 

DALTON READY FOR 21st CENTURY 
21st Brno International Conference  

Husova Dalton School 

4th May 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Czech Dalton, z.s., je nástupnickou organizací Asociace českých daltonských škol. 

Konference je akreditována na MŠMT ČR pod č. j. MSMT-482/2017-1-34.  

9.00 Opening/Zahájení konference 

Petr Hladík - Vice-mayor of the City of Brno 

Roman Tlustoš, Vladimír Moškvan - Czech Dalton 

Lectures/Přednášky 

Daltonské paralely v norských MŠ a ZŠ 

Inspirace pro 21. století 

Lars Christian Gjosaether 

Kateřina Ronnenberg 

Hilde Strom 

Ken Roger 

Re-certification of Dalton Schools 

12.00 End of the morning programme 

Lunch in Husova School 

13.30 - 14.45 First round of workshops/První kolo 

seminářů 

15.00 - 16.15 Second round of workshops/Druhé kolo 

seminářů 

16.30 Final Evaluation and Farewell Drink 

CZECH DALTON, z.s. 
si Vás dovoluje pozvat na 

21. mezinárodní 
daltonskou konferenci. 

 
Záštitu nad konferencí 
převzal první náměstek 
primátora města Brna 
Petr Hladík. 
 

4. 5. 2017 

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17  

Brno 

 ELEKTRONICKÁ 
PŘIHLÁŠKA: 

https://goo.gl/forms/HD6s4KPI
Udzctjkt1 
Cena konference včetně 
občerstvení a oběda 1100,- Kč 
(členové Czech Dalton 1000,- Kč). 

 

Číslo účtu: 
MONETA Money Bank: 
14276707/0600 
 

 

https://goo.gl/forms/HD6s4KPIUdzctjkt1
https://goo.gl/forms/HD6s4KPIUdzctjkt1
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Czech Dalton, z.s., je nástupnickou organizací Asociace českých daltonských škol. 

Konference je akreditována na MŠMT ČR pod č. j. MSMT-482/2017-1-34.  

I) Školní poradenské pracoviště na ZŠ Masarova - 

inkluze 

Praktické zkušenosti přináší dvě Martiny: Martina Kotková a 
Martina Němečková.  Zajímavé téma pro všechny. Obě 

kola. 
 

K) Mezinárodní aktivity daltonské školy  

Pavlína Trnková ze ZŠ Křídlovická zavzpomíná na zajímavou 
stáž na prestižní Ascham Sydney Dalton School a společně 

se Šárkou Špičkovou představí projekt Water and its 
magical power.  

Pouze druhé kolo.  

N) Jak funguje mateřská škola v Norsku 

Kateřina Ronnenberg nám porovná norskou pedagogickou 
realitu s českou. Jak se v Norsku chodí s dětmi do přírody 

vysvětlí Ken a jak se řídí MŠ v Norsku vysvětlí zase Hilde.  
Těší se na vaše otázky. Překlad do češtiny provede 

Kateřina. Pouze první kolo. 

 
M) Matematika metodou Hejný na 2. stupni 

Matematika se Hejného metodou učí i na 2. stupni. Jak 
vypadá hodina, jak vypadá učebnice a pomůcky bude 

náplní této dílny.  Možnost si vyzkoušet principy této 

metody na vlastní kůži. Vede Eva Blažová z Horáckého 
náměstí. Obě kola. 

 
S) Daltonské sommeliérské minimum  

Spolupráce, samostatná práce, zodpovědné rozhodování i 
vlastní tempo vás čekají  

na netradičním semináři. Pouze druhé kolo. Zve Vladimír 

Moškvan. 
 

X) Dalton na Slovensku 
Kopčany a Senica patří k aktivním propagátorům 

inovativních trendů na Slovensku. 

O své daltonské zkušenosti se s námi podělí pedagogové i 
ředitelky škol.  Dvě kola. 

 

Workshopy: 
 
D) Daltonská výuka ano - ne, a proč? 

Dnešní doba prochází výraznou změnou, která je na učení i 

chování znát. 
V semináři se zamyslíme nad pro a proti této formy práce, 

nad jejím smyslem a hlavně dopadem na rozvoj dětí. 
Porovnáme shodné prvky dalších systémů.  

Některé moderní a živé prvky si také na závěr prakticky 

vyzkoušíme.  
Připravila Martina Mudriková (1. stupeň). Obě kola. 

 
G) Gifted pupils. Péče o nadané děti v holandském 

Leidenu 
Nathalie van den Arend má bohaté zkušenosti ze státní 

školy i z privátní sféry. 

Vhodné pro ZŠ i MŠ. Pouze první kolo. 
 

H) A buďme na sebe hodní… 
Vztahy ve třídě i mimo ni jsou základem pro dobré i špatné, 

co se ve třídě i mimo ni přihodí. Vytvoření zdravých vztahů 

je pak nutným základem pro fungující prevenci. 
Guru Martin Hofman rozbalí svou ošatku rad, jak na to. 

Pouze první kolo. 
 

CH) Daltonská inspirace z Chalabalky 

Léty prověřený výběr aktivit a nápadů z praxe na pozadí 
aplikace daltonského vyučování  

na prvním stupni. Sehrané duo Marta Mičánková a Bára 
Smýkalová. Budou dvě kola. 

 
J) Jóga pro daltonské učitele z Valley View English 

School Káthmandú 

Kolega Dev Raj Panuru je kromě ředitele školy i 
profesionální cvičitel jógy.  

Seminář bude věnován praktickým ukázkám jógy. 
Autentický zážitek zaručen. 

Pouze druhé kolo. Tlumočení z angličtiny do češtiny. 


