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Významné akce, celostátní a mezinárodní konference NIDV 2018 

Akce jsou řazeny chronologicky dle měsíců konání 
 

Termín Název akce Město a místo konání Stručný cíl a téma 

17. 1. 2018 
Aktuální témata předškolního 
vzdělávání  
(konference) 

Plzeň 
Plzeňský kraj, Škroupova 
18 (sál zastupitelstva) 

Perspektivy předškolního vzdělávání v ČR  
v návaznosti na aktuálně účinné právní normy, priority 
MŠMT a příležitosti, které mateřským školám přináší 
OP VVV. 

17. 2. 2018 Hra na varhany 
Konzervatoř Brno 
třída Kpt. Jaroše 1890/45 
Brno, Černá Pole  

Celostátní seminář pro učitele ZUŠ 

18. – 20. 2. 2018 
Festival vzdělávání 
Nakopněte svoji školu (spolupořádání 
akce) 

Litomyšl 
Zámecké návrší 

Jak vést školu budoucnosti? Vztahy ve škole jako 
nástroj podpůrného klimatu; 
Inspirace pro výuku matematiky, českého jazyka a 
kritického myšlení 

19. 2. 2018 
Nové metody výuky holokaustu 
(pro vyučující SŠ) 

Praha 
MŠMT, Karmelitská 5, 
sál C 081   

Aktuální problémy v ČR a v Evropě Představení 
mezinárodního zařízení pro výuku holocaustu v 
Jeruzalémě (http://www.yadvashem.org/)  

2. -.3. 3. 2018 
Vzdělání pro budoucnost  
(Mensa konference na podporu nadání 
– ve spolupráci s NIDV) 

Praha  

Tři hlavní témata: 

 Rozvoj nadání dětí 

 Efektivní vzdělávání žáků 

 Digitální vzdělávání 

19. 3. 2018 
DOMINO  
Finálové kolo celostátní soutěžní 
přehlídky  

Praha 
Microsoft, Vyskočilova 
1561/4a, Praha – Michle 

Přehlídka komplexních vzdělávacích objektů v rámci 
implementace IT ve vzdělávání 

20. 3. 2018 
Frankofonie – slavnostní vyhlášení 
celostátní soutěže 

Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR, Praha 1 

Znalostní a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ na 
téma vyhlašované Mezinárodní organizací 
Frankofonie. 

21. 3. 2018 
Daniel – slavnostní vyhlášení výsledků 
celostátní soutěže 

Židovské muzeum Praha, 
Vzdělávací a kulturní 
centrum, Maiselova 15, 
Praha 1 

Literární, historická a fotografická soutěž na téma 
holocaustu a jeho reflexe, rasové problémy a problém 
soužití různých etnik v současné v ČR. 

4. 4. 2018 
100. výročí ČSR  
(celostátní konference)  

Praha 
MŠMT, Karmelitská 5, 
sál C 081,  

Jedna ze série akcí k významným historickým 
výročím – dokumenty, události a osobnosti, které se 
vážou na vznik ČSR 

5. 4. 2018 Soutěž v jazyce latinském 
Gymnázium Arabská, 
Arabská 14, Praha 1 

Ústřední kolo Soutěže v jazyce latinském pro žáky SŠ 
ve dvou soutěžních kategoriích. 

19. 4. 2018 Soutěž v jazyce španělském 
Institut Cervantes, Na 
Rybníčku 6, Praha 2 

Ústřední kolo Soutěže v jazyce španělském pro žáky 
SŠ ve třech soutěžních kategoriích. 
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15. – 18. 4., 26. 4. 
2018 

Soutěž v jazyce německém 

Goethe institut Praha, 
Masarykovo nábř. 32, 
Praha 1, Velvyslanectví 
SRN (18. 4. 2018) 

Ústřední kolo Soutěže v jazyce německém pro žáky 
ZŠ a SŠ v pěti soutěžních kategoriích.  

23. a 24. 4. 2018 Soutěž v jazyce ruském 
Ruské středisko vědy a 
kultury, Na Zátorce 16, 
Praha 6 

Ústřední kolo Soutěže v jazyce ruském pro žáky ZŠ a 
SŠ ve třech soutěžních kategoriích. 

25. 4. 2018 
Primární prevence rizikového 
chování a problematika šikany 
(celostátní konference) 

Brno 
aula KÚ Jihomoravského 
kraje, Cejl 73 

Konference zaměřena na bezpečnost ve školách 

28. 4. – 5. 5. 2018 Přírodovědná olympiáda EUSO 
Slovinsko  
Ljubljana 
 

Mezinárodní týmová soutěž propojující přírodovědné 
disciplíny (fyzika, chemie, biologie; učeno pro žáky do 
17 let)  

10. 5. 2018 
Primární prevence rizikového 
chování a problematika šikany 
(celostátní konference) 

Praha  
MŠMT, Karmelitská 5 
sál C 081  

Konference zaměřena na bezpečnost ve školách 

13. – 18. 5. 2018 Intel ISEF 
USA 
Pittsburgh  

Mezinárodní badatelská soutěž žáků středních škol, 
které se účastní vybraní úspěšní účastníci finále 
soutěže SOČ.  

29. – 30. 5. 2018 
Dítě v krizi 
(20. ročník celostátního semináře) 

Zlín – Interhotel Moskva, 
Kongresový sál 

 
Letošní téma – „Společně pro radostné dětství“ 
 

3. 5., 28. 5., 29. 5., 
30. 5. 

Soutěž v jazyce anglickém – ústřední 
kolo 

Praha, NIDV, Senovážné 
nám. 25, Praha 1 

Ústřední kolo Soutěže v jazyce anglickém pro žáky ZŠ 

a SŠ v pěti soutěžních kategoriích. V jednání je 

vyhlášení soutěže pro SŠ na velvyslanectví. 

11. 5. 2018 Náš svět 
Knižní veletrh „Svět knihy 
Praha“, Výstaviště,  
Praha 7 

Literární soutěž pro žáky od 6 do 15 let včetně 

kolektivních prací či školních časopisů na libovolné 

téma. 

22. 5. 2018 
Soutěž v jazyce francouzském – 
ústřední kolo 

Francouzský institut, 
Štěpánská 35, Praha 2 

Ústřední kolo Soutěže v jazyce francouzském pro 

žáky ZŠ a SŠ ve čtyřech soutěžních kategoriích.  

21. až 25. 5. 2018 Dějepisná olympiáda – ústřední kolo 
NIDV, Senovážné nám. 
25, Praha 1 

Ústřední kolo Dějepisné olympiády určené pro žáky 

ZŠ.  

1. – 2. 6. 2018 
Celostátní seminář vychovatelů a 
vychovatelek školních družin a 
školních klubů 

Praha 
Za Černým mostem 3/362, 
Praha 9 – Hloubětín 

Zkvalitňování zájmového vzdělávání ve školních 

družinách a školních klubech 

13. – 15. 6. 2018 
Škola matematických dovedností 
2018 
(třídenní kurz, pracovní dílny) 

Jihlava  
Krajské pracoviště NIDV, 
Zborovská 3, Jihlava 

Využití efektivních výukových metod ve výuce 
matematiky na základních školách a v nižších 
ročnících víceletých gymnázií.  
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15. – 17. 6. 2018 Celostátní přehlídka SOČ 
Olomouc 
Slovanské gymnázium 

Finále soutěže Středoškolská odborná činnost za 
účasti cca 300 vítězů krajských kol soutěže, 90 členů 
odborných hodnotících komisí, hostů včetně 
zahraniční čínské delegace 

18. a 19. 6. 2018 Evropa ve škole 
ZŠ Vlašim-Vorlina, 
U Vorliny 1500 

Ústřední kolo výtvarné a literární soutěže ve čtyřech 
věkových kategoriích včetně výstavy výtvarných prací.   

22. – 24. 6. 2018 Soutěž v programování 
Technická univerzita v 
Liberci 

Ústřední kolo soutěže určené pro žáky ZŠ a SŠ ve 
čtyřech soutěžních kategoriích. 

14. – 20. 6. 2018 Olympiáda v českém jazyce 
Rekreační zařízení 
Kocanda Želiv. 

Ústřední kolo Olympiády v českém jazyce určené pro 
žáky ZŠ a SŠ. 

2. – 4. 7. 2018 
Letní škola pro řídící pracovníky: 
Komunikace jako základ vedení ve 
vzdělávání 

ZUŠ L. L. Bzenec 

8. ročník letní školy pro řídící pracovníky škol – 
mentoring. Formy výuky a nabídky volnočasových 
aktivit můžou uspokojit jak nováčky, tak dlouhodobé 
pracovníky  
v oblasti managementu škol. 

19. – 25. 8. 2018 
(neděle až sobota) 

Prázdniny trochu jinak: Vzdělávání – 
relaxace – poznání – odpočinek 
 

Nesměř  
u Velkého Meziříčí 

26. ročník netradičního prázdninového pobytu pro 
pedagogy všech druhů škol 
zaměřeného primárně na výchovnou dramatiku, 
dramaterapii, muzikoterapii, terapeutický tanec a jejich 
užití v praxi škol                  a školských zařízení 

20. – 22. 8. 2018 
Společné bourání bariér 2018 
(zážitkový, prakticky orientovaný kurz) 

Hotel Rytířsko u Jihlavy 
Porozumění a zkvalitnění společného vzdělávání 
(získávání kompetencí v oblasti inkluze, pro práci s 
heterogenním kolektivem žáků, důraz na žáky s SVP)  

19. – 21. 9. 2018 
Celostátní setkání učitelů hudební 
nauky na ZUŠ 

Bystré, okr. Svitavy 
 

14. – 19. 9. 2018 European Union Contest 
Irsko 
Dublin 

Mezinárodní soutěž vítězů evropských vědeckých 
středoškolských soutěží a dalších hostů. 

25. 9. 2018 
Setkání národních skupin garantů 
péče o nadané 

Praha 
Pedagogická fakulta UK 

Setkání se koná opakovaně. Tématem letošního 
ročníku jsou podpůrná opatření 1. stupně v kontextu 
formálního a neformálního vzdělávání.  
 

Září 2018 
 

Svatováclavské setkání  
v Jeseníku 2018: 
Jeseníky a ochrana přírody SENSU 
LATO.  
(18. mezinárodní česko-polsko-
německé odborné sympozium) 

Jeseník 

Talentcentrum NIDV jako spolupořadatel Prezentace 
výsledků zapojení nadaných žáků do odborných aktivit 
muzea a představení modelu zapojení okresních 
(krajských) muzeí do (K)SPN využitím odborných a 
mezinárodních aktivit. 

10. 10. 2018 
Přijímáme, začleňujeme a 
vzděláváme děti/žáky–cizince 
(2. ročník celostátní konference) 

Praha 
MŠMT, Karmelitská 5 
sál C 081 

Teoretická a legislativní východiska a zkušenosti 
s využíváním podpůrných opatření DŽC, příklady 
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dobré praxe institucí a pedagogických pracovníků 
zabývajících se podporou DŽC. 

18. – 19. 10. 2018 
Mezinárodní konference k podpoře 
vícejazyčnosti ve školách (7. ročník) 

Praha 
Kongresové centrum NIDV 

Ve spolupráci s MŠMT, Evropskou komisí, 
zahraničními kulturními instituty a dalšími institucemi 

Říjen - listopad 2018 
Cesta ke svobodě a demokracii: 
Česko-slovenské vztahy (celostátní 
konference) 

Praha, 
konferenční sál NIDV, 
Senovážní náměstí 25  

Objasnění společensko-politické situace 
polistopadového vývoje, události vedoucí  
k rozpadu společného státu  

7. 11. 2018 
Motivační setkání učitelů němčiny, 
francouzštiny, ruštiny a španělštiny  
(19. ročník) 

Zlín 
Místo bude upřesněno 

Konference pro učitele cizích jazyků MORAVA 

8. 11. 2018 
Motivační setkání učitelů anglického 
jazyka  
(19. ročník) 

Zlín 
Místo bude upřesněno 

Konference pro učitele cizích jazyků MORAVA 

9. – 10. 11. 2018 
Cesty k efektivní výuce v ZUŠ  Hra 
na elektronické klávesové nástroje 

Vílanec u Jihlavy 
Zážitkový kurz: Aktuální potřeby učitelů ZUŠ a využití 
nových metod a forem ve výuce hře na elektronické 
klávesové nástroje. 

12. – 13. 11. 2018 
Digitální technologie ve výuce – 
praktické využití ve školách 
(7. mezinárodní konference) 

Seč  
Kongresový hotel Jezerka  

Plenární jednání k aktuálním otázkám využívání ICT 
ve školách 
Praktické workshopy v tematických sekcích 

29. 11. 2018 Kulatý stůl Podpora ZUŠ 
Praha 
Novoměstská radnice, 
Karlovo náměstí 1/23 

Naplňování koncepce vzdělávací oblasti umělecké 
vzdělávání ZUŠ/SUŠ a realizace resortního projektu 
Podpora ZUŠ 

30. 11. 2018 

Mezinárodní konference 
k profesnímu rozvoji pedagogických 
pracovníků  
(4. ročník) 

Praha 
Autoklub ČR, Opletalova 
1337/29, Nové Město 

Téma: Strategické řízení ve školách: 
Výměna zkušeností mezi hlavními aktéry profesního 
rozvoje pedagogů v ČR a zemích EU.  

Prosinec 2018 
Setkání účastníků mezinárodních 
olympiád s ministrem školství 

Praha 

Slavnostní sekání ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy s účastníky mezinárodních olympiád, 
které navazují na soutěže vyhlašované MŠMT, 
především na předmětové olympiády  

Prosinec 2018 
Slavnostní předání cen učitelům a 
úspěšným účastníkům vybraných 
předmětových olympiád a SOČ 

Praha 

Ústav fyzikální chemie J. 
Heyrovského AV ČR 

Předání cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 
nejúspěšnějším řešitelům a účastníkům soutěží 
MŠMT  

 

 

 


