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PROGRAM 

KONFERENCE K UMĚLECKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 
 

 

9:30 – 10:30  Prezence 

 

10:30 – 10:45  Úvod  

 

10:45 – 11:30  Vzdělávací aktivity projektu 

Mgr. Pavlína Hublová, vedoucí referátu Metodický portál RVP.CZ 

Představení nabídky metodického portálu pro základní umělecké 

vzdělávání. Závěrem diskuse doplněná informacemi o otevřených zdrojích 

a licencích na internetu a dalších vzdělávacích aktivitách v projektu 

Podpora uměleckého vzdělávání v ČR. 

 

11:30 – 12:30  Spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání 

Bc. Jiří Stárek, ředitel ZUŠ Praha 10 - Hostivař 

Propojení tří stupňů uměleckého vzdělávání (projektová aktivita 7) a 

představení možností, které toto propojení nabízí. V navazující diskusi 

budeme hovořit o aktivitě 7 a dalších aktivitách projektu, které propojují 

umělecké vzdělávání.  

 

12:30 – 13:15  Oběd 

 

13:15 – 14:45  Management projektu 
 

MgA. Robert Mimra, ředitel Portedo o.p.s. 

Informace o managementu projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR. 

Bc. Regina Bednaříková, Portedo o.p.s. 

Představení možností komunikace mezi partnerskými školami a vedením 

projektu.  
 

Ing. Michal Rozehnal, CEO společnosti Reporting.cz 

Prezentace softwaru pro řízení a reportování projektů. 

 



14:45 – 16:15  Digitální technologie ve výuce uměleckých předmětů 
 

Vladimír Beran, zástupce ředitele ZUŠ Police nad Metují  

Digitální technologie ve výtvarném oboru ZUŠ Police nad Metují.  
 

Lubor Bořek, ředitel ZUŠ Police nad Metují  

Prezentace možností využití moderních technologií ve výuce hudebního 

oboru – interaktivní učebna hudební nauky, učebna zvukové tvorby (EZHZT) 

a vybavení školního zvukového studia. 
 

Mgr. Vít Bambas, obchodní ředitel Praha Music Center spol. s r.o. 

Technické návrhy multimediální učebny a zvukového studia. 

 

16:15   Závěr 

 

Po ukončení oficiální části konference bude diskuse o technických návrzích 

multimediální učebny, zvukového studia, učebny zvukové tvorby a 

vybavení grafického studia. Ukončení neoficiální části konference zhruba 

v 17 hodin. 

 

 

 

Telefonní kontakty: 604 170 749 (Robert Mimra), 606 348 469 (Regina Bednaříková) 
 

Emaily: office@portedo.cz (kancelář) 

ekonom@portedo.cz (faktury) 

 

www.eurohudebka.cz 

 

 


