
 

 

Naši lektoři 

Mgr. Vladislava Strnadová 

Pedagožka  na  Základní  škole  Npor.  Loma  v  Příboře, obor  český jazyk, hudební 
a výtvarná výchova, výchova k občanství a ke zdraví. Je koordinátorkou projektu 
Světová škola a globální témata, kterými se zabývá, se prolínají i do její role 
metodika prevence, kterou také na škole zastává. Ve své lektorské profesi předává 
svým kolegům pedagogům zkušenosti především v oblasti hudební výchovy a efektivní 
komunikace  s dětmi, žáky, rodiči. Její entuziasmus, se kterým se pouští do všeho, 
co dělá, vás „dostane“. 
 
Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Terapeutka, „rádkyně“, člověk, kterému  se stala práce celoživotní náplní. Věnuje 

se především rodinám – těm konfliktním, pěstounským a všem těm, kde je třeba 

pomoci s nastavením pravidel školní práce, komunikace, vztahů. Při své lektorské 

činnosti se, v současné době distančního vzdělávání a trávení volného času, aktuálně 

věnuje tématům  pozornosti  a stresu u dětí. Je také velice kreativní a určitě stojí 

za zmínku její semináře k výtvarné výchově a polytechnice.  

 

Mgr. Martin Vonášek 

Je  pedagogem na Gymnáziu Hladnov v Ostravě, kde  vyučuje  dějepis, ICT, mediální 

výchovu. Aktivně  se zabývá implementací  vzdělávacích technologií v práci učitele 

a efektivním využíváním interaktivních nástrojů. Věnuje se i dalšímu vzděláváním 

pedagogických pracovníků, lektoruje například semináře k Google Classroom a také 

vystupuje na řadě konferencí s IT problematikou. U žáků i pedagogů je velice oblíben 

pro svou trpělivost a přátelský přístup.  

 

Mgr. Lukáš Heřman 

Pedagog, lektor, kterého v práci inspirují příklady dobré praxe z jeho kmenové 

Základní školy Javornická v Rychnově nad Kněžnou. Zaměřuje se na metody, které 

pomáhají rozvíjet potenciál žáků a soustředí se na aktivity, které aktivně zapojí 

většinu žáků do výuky. Vše, co „funguje“,  sdílí na svých seminářích s pedagogy. Jeho 

cílem je vždy předat bohatý zásobník aktivit. V současné době nejvíce rozvíjí 

možnosti využití párového a kooperativního učení napříč předměty.  

 

Mgr. Alena Ščuková 

Ředitelka na Základní škole Vražné u Nového Jičína, dříve dlouhodobě   pedagožka 

na Základní škole Zdeňka Škarvady v Ostravě – Porubě. Mimo své obory,  matematiku 

a  výtvarnou  výchovu, vyučovala i počítačovou grafiku, informatiku,  audiovizuální 

a filmovou tvorbu. Věnuje se také lektorské činnosti a baví ji především kontakt  

s pedagogy  jiných  škol, možnost  vzájemných  diskusí, sdílení  zkušeností a názorů. 

„Nutí“ ji to být kreativní a pohotovou, hledat  další  řešení a nové prvky do výuky. 

Své nápady také publikovala v knize Hry s matematikou.  

 

 



 

 
 

Mgr. Petra Trunkátová 

Zástupkyně ředitele a pedagožka na Základní škole A. Hrdličky v Ostravě – Porubě. 

Jejím oborem, i v následné lektorské činnosti, je angličtina. Věnuje se moderním 

trendům ve výuce a zajímá se o nové metody, které žákům osvojení jazyka usnadní. 

Umí propojovat výuku s IT technologiemi a má radost, když se jí daří zařadit jazyk,  

ve spolupráci se svými kolegy, i napříč předměty.  

 

 

PhDr. Zdena Müllerová 

Ředitelka Základní školy SV. Čecha v Chocni, pedagožka, lektorka a především 

„milovnice“ našeho mateřského jazyka. Na svých seminářích pro pedagogy s elánem 

předává  své zkušenosti a zásobník námětů na oživení výuky. Chce a umí učit tak, 

aby hodiny žáky bavily a byly efektivní. Využívá skupinovou práci i prožitkové 

metody. Její práce je  pro kolegy inspirující. 

 

a další postupně doplníme 

 

 


