
Žadatel Aktivita a stručná charakteristika Rozhodnutí
Zemědělství žije! záštita ministryně

vzdělávací projekt zvyšující informovanost veřejnosti o zemědělství a zlepšení prestiže tohoto sektoru

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby záštita MŠMT

4. ročník projektu na podporu amatérské tvorby dětí a mládeže

AQUALAND CUP III aneb "Trochu v tom plaveme" záštita MŠMT

interaktivní zábavně soutěžní den pro děti a mládež Jihomoravského kraje

EMISE 2015/2016 záštita MŠMT

projekt s cílem zlepšít ovzduší nejen na Opavsku

Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2016 záštita ministryně

20. ročník běžeckéího závodu pro studenty středních škol

Jugend debatiert international záštita ministryně

12. ročník mezinárodní německojazyčné soutěže

PaCH 2016 záštita ministryně

mezinárodní seminář pro instruktory a cvičitele rodičů s dětmi a předškolních dětí

Pianista roku 2016 záštita MŠMT

4. ročník soutěže o nejlepšího pianistu

Angličtinář roku záštita MŠMT

5. ročník soutěže v jazykových dovednostech

69. IAESTE ANNUAL CONFERENCE 2016 záštita ministryně

celosvětová konference více než 260 delegátů z více než 80 zemí světa

Electric Power Engineering 2016 záštita ministryně

17. ročník mezinárodní vědecké konference zaměřené na elektroenergetiku

Dětský čin roku 2016 záštita MŠMT

charitativní projekt

Memoriál Rosti Čtrvtlíka záštita MŠMT

5. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů

Praha dětem 2016 záštita MŠMT

6. ročník Bezpečnosti dětí a mládeže v regionech

Odbornost pro praxi záštita ministryně

konference k výročí dvaceti let existence a působení vyšších odborných škol ve školské soustavě ČR

Program podpory digitalizace škol pro šk. Rok 2015/2016 záštita ministryně

podpora využívání moderních technologií ve školách

Školka hrou záštita ministryně

dlouhodobá metodická podpora MŠ a učitelů v podobě odborných publikací, školení, woekxhopů, seminářů a konferencí

Cykloutoulky záštita MŠMT

seriál nejen o cyklistice

Prague Open Karate Cup 2016 záštita MŠMT

mezinárodní soutěž dětí, mládeže a dospělých v tradičním karate Fudokan

Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku, fitness týmů a hip hop Unite 2016 záštita MŠMT

Kariéra PLUS 2016 záštita MŠMT
veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy všech VŠ Moravskoslezského kraje

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 2016 záštita MŠMT

prestižní celosvětový vzdělávací program pro mladé lidi

Mezinárodní tábor mladých hasičů v Jánských koupelích 2016 záštita MŠMT

dětský tábor s účastí 5 zemí Evropy

6. ročník celostátní recitační soutěže v německém jazyce pro žáky a studenty základních a středních škol záštita MŠMT

součást projektu Šprechtíme

Dětský mezinárodní festival 2016 záštita MŠMT

mezinárodní dětský fesitval hudby a pohybu

závěrečná konference XXI. ročníku Pražského studentského summitu záštita MŠMT

EGOMOTION, s.r.o.

Whirpool CZ

Čtvrtlístek, z.s.

GENESY, s.r.o.

Asociace Vyšších odborných škol

EDULAB

EDULAB

Pražský literární dům

Hudební akademie Praha

Asociace pro mezinárodní otázky

Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan

Český svaz aerobiku a fitness

VŠB - Technická univerzita Ostrava

The Duke of Edinburgh's International Award

Krajské sdružení hasičů - kraj Moravskoslezský

Ústav elektroenergetiky, ČVUT v Brně

ZÁŠTITY UDĚLENÉ V ROCE 2016

Zemědělský svaz ČR

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Diagnostický ústav pro mládež Brno

Slezské gymnáium Opava

Juniorský maratonský klub, o.s.

GOETHE - INSTITUT

Česká obec Sokolská

projekt Pianista roku

Institut rozvoje kompetencí z.ú.

IAESTE ČR



Mistrovství Evropy v orientačním běhů 2016 záštita ministryně

23. ročník Mezinárodního festivalu studentského divadla ve španělštině záštita ministryně

divadelní přehlídka studentů studujících španělštinu

50. ročník Biologické olympiády na téma "Život je jen náhoda aneb Evoluce na Zemi" záštita ministryně
jubilejní ročník předmětové soutěže ve znalostech z biologie

Technické forum 2016 - Kraj Vysočina záštita ministryně

konference na téma koncepce technického vzdělávání, systémová podpora technického školství nejen na Vysočině a praxe technických center v ČR

Mistrovství ČR a SR v cyklistice záštita ministryně
společný šampionát českých a slovenských cyklistů

13. ročník konference Počítač ve škole záštita ministryně

konference zaměřená na podporu pedagogů při využívání digitálních technologií ve výuce

Eurogym 2016 záštita ministryně
mezinárodní gymnastický festival mládeže

Hravý architekt 2016  "První pomocník Petra Parléře, hlavního architekta Karla IV" záštita MŠMT

výtvarně-architektonický projekt pro děti ZŠ

Trendy v nábytkářství a bydlení 2016 záštita ministryně
4. ročník mezinárodní vědecké konference

Lidice 2016 záštita MŠMT

44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy

1. ročník běhu Komory daňových poradců záštita MŠMT

SMART CITY 2016 záštita MŠMT
cyklus soutěží a seminářů zaměřený na propagaci inovací pro efektivní energetiku, dopravu, stavebnictví a ICT měst a aglomerací ČR

České ručičky 2015/2016 záštita ministryně

8. ročník Přehlídky s cílem zvýšení atraktivity řemesel a učňovského školství

Noc filosofie 2016 záštita ministryně
noční setkání na téma Obrazy, věda a politika

Kámen hořice 2016 záštita ministryně

mezinárondí výstava

How to teach Shakespear 2016 záštita MŠMT

konference pro vyučující anglického jazyka na ZŠ a SŠ

VII. Ročník Hudebně-divadelního festivalu pro žáky speciálních škol regionu záštita ministryně

akce pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti s kombinovaným postižením, DMO, autisické děti, děti se středním postižením a děti s EPI syndromem 

Zlín Film Festival 2016 záštita ministryně
56. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně

Dívka roku 2016 záštita ministryně
20. ročník soutěže

Enersol 2016 záštita ministryně

12. ročník projektu zaměřeného na vzdělávání učitelů i žáků SŠ a VŠ v tématech obnovitelných zdrojů energií, energetických úspor a snižování emisí, zejména v dopravě

Mezinárodní setkání včelařské mládeže IMYB 2016 záštita MŠMT

setkání za účasti 20 zemí

22. ročník konference Společnosti pro návykové nemoci České lékažské společnosti J. E. Purkyně a 55. ročníkem konference sekce pro alkoholismus a jiné 

toxikománie Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně

záštita MŠMT

konference "Před Skálou (se Skálou) a po Skálovi"

Sportovně osvětová akce Sporťáček 2016 záštita ministryně
Festival sportu pro děti

51. ročník pěvecké soutěže Antonína Dvořáka záštita ministryně

mezinárodní pěvecká soutěž

Velké putování velryby Varyby záštita MŠMT

vzělávací projekt pro děti ZŠ 

Young Architect Award 2016 záštita MŠMT

Soutěžní přehlídka pro studenty a začínající architekty

Jesenické sdružení orientačních sportů

Asociace pro mezinárodní otázky

ZŠ a MŠ Josefa Zemana, Náchod

FILMFEST, s.r.o.

OS Dívka

Vzdělávací agentura Kroměříž, o.p.s.

Český svaz včelařů

Česká gymnastická federace

Španělské velvyslanectví v ČR

Přírodovědecká fakulta UK Praha

Kraj Vysočina

město Kyjov

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na 

Moravě

Hejtman Jihomoravského kraje

Insitut francais de Prague

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská

British Council

Hravý architekt, z.s.

Mendelova univerzita v Brně

Památník Lidice

Komora daňových poradů České republiky

TOP EXPO CZ

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP

Festival Sporťáček, z.s.

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech

Základní škola Karlovy Vary

ABF, a.s.



Noc vědců 2016 záštita MŠMT

12. ročník celoevropské iniciativy na podporu vědy

Prostějovská zlatá jehla 2016 záštita MŠMT

soutěž SŠ s uměleckým zamšřením na módní design

JÁ, JŮTUBER LIVE! záštita MŠMT

populárně naučná show pro děti ZŠ

22. výroční setkání přidružených škol UNESCO záštita ministryně

SETKÁNÍ 16 ZŠ a 34 SŠ a VOŠ z ČR

Velká cena ČR v parašutismu 2016 záštita MŠMT

soutěž reprezentatnů ČR v parašutismu

setkání učitelů ZŠ záštita MŠMT

setkání zaměřené na praktické předávání zkušeností a nápadů

Dny slovanské kultury 2016 záštita MŠMT

3. ročník festivalu slovanských kultur

10. ročník Veletrhu dětské knihy v Liberci záštita MŠMT

jubilejní ročník se heslem: "Dobrá ilustrace - kouzelná vrátka ke knize"

Dřevostavby 2016 záštita ministryně

20. ročník mezinárodní odborné konference 

Mistrovství Evropy v letecké akrobacii letounů 2016 záštita ministryně

20.Mistrovství Evropy v letecké akrobacii letounů kategorie Unlimited 

Utkání ragby mužů ČR - New Zealand Ambassador's XV záštita mšmt

Sportovní utkání

Mistrovství světa na ploché dráze záštita MŠMT
Závod seriálu mistrovství světa na ploché dráze konaný od roku 1997

Pomáháme Česku růst záštita ministryně

celoroční program pomáhající rozvoji digitálních dovedností

2. ročník Veletrhu vědy záštita ministryně
2. ročník veletrhu pro věřejnost s možností seznámist se s činností a výsledky vědeckých institucí z obalasti přírodních, technických a humanitních věd

Cena Wernera von Siemense záštita ministryně

12. ročník soutěže

8. Mistrovství Evropy neslyšících v orientačním běhu záštita ministryně
jedna z nejvýznamějších akcí neslyšících sportovců pořádanou v ČR v roce 2016

oslava 25. výročí založení Komise JWF v ČR záštita ministryně

IS2 2016 záštita MŠMT

XVII. Ročník mezinárodní konference IS2 2016 na téma Security-Welcome Back

SOFT 2016 záštita MŠMT

29th Symposium on Fusion Technology, Prague CR;

Republikové finále Atletického čtyřboje 2016 záštita MŠMT
soutěž školních týmů základních škol v atletice

PODLAHA CUP 2016 záštita MŠMT

XII. Ročník dovedností soutěže pro žáky SŠ z oboru podlahář a podlahářské práce

Festival Základních uměleckých škol Olomouckého kraje záštita MŠMT
přehlídka žáků ZUŠ Olomouckého kraje 

ICT ve školství 2016 záštita MŠMT

odborná konference a doprovodná výstava o informačních a komunikačních technologiích ve školství 

3. ročník Konference Elixír do škol záštita MŠMT

konference věnovaná ukázkám praktických nápadů a návodů pro učitele matematiky a fyziky

Parlamentní výměna zkušeností záštita MŠMT
setkání zástupců parlamentů dětí a mládeže z ČR

Dobrodružství s technikou II záštita MŠMT

2. ročník výstavy přibližující edukativní formou svět techniky

"THEATRE TECH A EVENT PRODUCTION" a Festival sportu, tance a zábavy 2016 záštita ministryně

Techmania Science Center, o.p.s

ART ECON - Střední škola, s.r.o.

Street light production

Gymnázium Cheb

Aeroklub ČR

Rugby Club Tatra Smíchov

Autoklub Markéta

Google Czech Republic

Akademie věd ČR

Siemens, s.r.o.

Donath Business & Media

Slovanská unie, z.s.

Sdržení pro Veletrhy dětské knihy v Liberci

VOŠ a SPŠ Volyně

Aeroklub ČR

Cech podlahářů, z.s.

ZUŠ Campanella

IDG Czech Republic

Nadace Deposit Bonum

Národní parlament dětí a mládeže

Český svaz neslyšících sportovců

The J. William Fulbright Commission

TATE International, s.r.o.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

ZŠ Břeclav Slovácká

Jihočeská hospodářská komora

Veletrhy Brno, a.s.



SELMA - ANTARKTIDA: VYTRVALOST 2014-2015 záštita MŠMT

Fórum zaměstnavatelů záštita MŠMT

Platforma pro setkání z řad potencionálních zaměstnavatelů absolventů

47. ročník Velké ceny osvobození záštita ministryně

Významná mezinárodní střelecká akce

NF U11 MIX 2016 záštita ministryně

Finálový turnaj nejmladších basketbalových složek

4. národní konference o genderu a vědě záštita ministryně

Moje instituce, moje zodpovědnost

JA STUDETNSKÁ FIRMA ROKU 2016 záštita MŠMT

VELETRH A SOUTĚŽ

Riviéra běh 2016 záštita MŠMT

4. ročník běžeckých závodů

Soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií ACM SPY záštita MŠMT

Soutěž má za cíl podpořit studenty vysokých škol tak, aby věnovali co největší úsilí studiu, ze kterého pak snadno uplatní výsledky v praxi

Přehlídka stavebních řemesel SUSO záštita MŠMT

Projekt nabízející žákům stavebních oborů možnost porovnat znalosti a dovednosti

Barum Vzech Rally Zlín 2016 záštita ministryně

rally závod

10. ročník festivalu řemesla - Skleněné městečko záštita ministryně

Festival sklářského řemesla

Nejlepší sportovec junior záštita MŠMT
2. ročník projektu vyzvihujícího úspěchy a talent mladých lidí ve sportovní činnosti

TÝDEN SPORTU - Česká Třebová 2016 záštita ministryně

sportovně-zábavná akce

Školka hrou v praxi záštita MŠMT
Konference na podporu předškolního vzdělávání

IPS Fulldome festival Brno 2016 záštita MŠMT

Festival je mezinárodní přehlídkou vzdělávacích pořadů pro tzv. digitální planetária

konference "Cesty k profesionalizaci kariŕového poradenství" záštita MŠMT
Cílem je podpořit profesní přípravu kariérových poradců na VŠ, podpořit vzdělávání a výzkum

Drž se svých snů bezpodmínečně/Cesty za vítězstvím záštita ministryně

1. ročník projektu je dodat české mládeži odvahu při překonávání překážek a pomoci jim poznávat osoby se zajímavými životními příbehy

Mistrovství světa v nohejbale 2016 záštita ministryně

Mistrosvství světa v nohejbale v katergorii muži pro rok 2016

3. ročník konference "Parnerství" záštita ministryně

Konference s cílem prosazovat spolupráci státní správy s průmyslem, školstvím a insittucemi trhu práce

Peace Run Českou republikou záštita ministryně
mezinárodní štafeta konaná od roku 1987 s cílem posilovat atmosféru dobré vůle, přátelství a porozumění mezi lidmi a národy světa bez ohledu na politickou, kulturní nebo etnickou 

příslušnost

Fotbalová škola Petra Čecha 2016 záštita ministryně

11. ročNík sportovního projektu, který umožňuje dětem možnost si aktivně zasportovat v tréninkovém centrum mládeže AC Sparta Praha

Děti, čtete? záštita ministryně
7. ročník mezinárodního literárně-dramatického festivalu

Taneční učitelé roku 2016 záštita MŠMT

taneční festival

INSPIRELI a INSPIRELI AWARDS 2016 záštita MŠMT

prejekt s cílem umožnit mladým ardchitektům a designerům začít budovat své kariéry již na univerzitách

Konference Eminent 2016 záštita MŠMT

Konference zaměřena na téma digitálího občanství

3. ročník Evropského představení "Jógové dny dobrých skutků (Zdravý jednotlivec - zdravá společnost)" záštita MŠMT

Představení je podporou zdraví a zdravého způsobu života, propagující sport, kulturu těla a umění pohybu

City Cross Run 2016 záštita ministryně
Třetí ročník sportovní akce pro širokou veřejnost

Jihomoravské basketbalové centrum

Sociologický ústav AV ČR

Ja Czech

STAREZ - SPORT, a.s.

Profint

Český antarktický fond

JAMU

Český střelecký svaz

EDULAB, z.s.

Hvězdárna a planetárium Brno

Dům zahraniční spolupráce

Petr Procházka

Český nohejbalový svaz

ABF, a.s.

Barum Czech Rally Zlín

Město Železný Brod

European Press Holding, a.s.

VK Česká Třebová

INSPIRELI, s.r.o.

Sdružení automobilového průmyslu

Peace Run pro ČR

Asociace pro sport a fair play

Nakladatelství MEANDER

Taneční centrum Praha

Dům zahraniční spolupráce

Yoga Federation of Europe

Sportify, s.r.o.



Festival Forfest Czech Republic záštita ministryně

XXVII. Ročník festivalu současného umění s duchovním zaměřením

Jan Žižka záštita ministryně

velkofilm

Carlsbad International School CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2016 záštita ministryně

Sporotvní víkend pro všechny věkové kategorie

Technické mateřské školy záštita ministryně

konference

ŠKOLSTVÍ 2017 záštita ministryně

konference 

Konference Firmy pomahájí českým školám záštita MŠMT

Konference je určena vyučijícím a ředitelům středních a vyšších odbornýc škol a zástupcům firemní a veřejné sféry

Plachtařské mistrovství ČR juniorů 2016 záštita MŠMT

soutěž mladých pilotů do 26 let ve sportovním létaní na bezmotorových letadlech

XXIII. Ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně a X. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního 

Gaudeamus v Praze

záštita MŠMT

Dva veletrhy Gaudeamus, které jsou tradičními akcemi s každoroční účastí univerzit a vysokých škol z celé ČR

Světový pohár a paralympijský kvalifikační turnaj v terčové lukostřelbě handicapovaných 2016 záštita MŠMT

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016

technické fórum soustředěné na zintenzivnění kontaktů mezi ZŠ, SOŠ a největšími průmyslovými podniky kraje, stejně jako na popularizaci technického a odborného školství
záštita ministryně

Battlefield a Legie 2016 záštita ministryně

"Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze" záštita MŠMT

Konference zaměřená na sportovní a welness aktivity ve městě a využítí volných ploch pro sport

55. ročník ZLATÉ TRETRY Ostrava záštita ministryně
atraktivní atletický mítink

Slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola 2016 záštita ministryně
mezinárodní vzdělvací program, který pomáhá žákům, učitelům a rodičům vytvořit ze školy příjemnější, demokratičtější a přírodně bližší místo k životu

Soutěž "O nejlepší školní oběd" záštita MŠMT
Celorepubliková soutěž školních jídelen

44. Rallye Český Krumlov 2016 záštita ministryně
mezinárodní motoristický podnik

GLOBE Games 2016 záštita MŠMT

Program, ve kterém učitelé využívají badatelsky orientovanou výuku pro rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků

4. ročník Závodu Míru U23 záštita ministryně

Cyklistické závody pro mladé jezdce do 23 let

36. ročník ECCE Homo Šternberk záštita ministryně

Slavné závody do vrchu, které se řadí k jezdecky, divácky a mediálně nejatraktivnějším motoristickým podnikům v ČR

Letní hokejová škola Czech North Hockey a Mistrovství severovýchodních Čech v ledním hokeji ročníků 2007 záštita MŠMT

Mistrovství Evropy hendikepovaných golfistů 2016 záštita MŠMT

ME jendotlivců v golfu hendikepovaných v golfu hendikepovaných

konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství – aktuální témata 2016.“ záštita ministryně

4. ročníkem národní konference

NeŠikaně záštita ministryně

AGROTEC PETRONAY SYNTIUM RALLY 2016 záštita ministryně

mezinárodní sportovní podnik, "Rally mezi Vinohrady"

Sympozium "Aktuální právní otázky českého školství"

Sympozium je součástí projetku Pražský právnický podzim, v rámci kterého se v minulých letech konalo více než 80 konferencí, workshopů atd.

Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR (XXV. ročník)

XXV. Ročník mezinárodní dějepisné soutěže studentů gymnázií 

ČESKO-SLOVENSKÉ FOTBALOVÉ SRDCE 2016

ČsoL

PALESTRA, spol s.r.o.

Zlatá tretra Ostrava

TEREZA

Společnost pro výživu

Ústřední atuomotoklub ČR

Vzdělávací centrum TEREZA

Jesenická cyklistická,z.s.

Ústřední automotoklub ČR

Rada vlády pro BOZP

TJ Tatran Střešovice

AGROTEC autoklub v AČR

Czech North Hockey

Česká golfová asociace hendikepovaných 

Aeroklub Vysoké Mýto

MP-Soft, a.s.

SK Nové Město nad Metují

Krajská hospodářská komora Jižní Morava

Artistic Initiative

J.B.J.FILM s.r.o.

CITY TRIATHLON Karlovy Vary

TOS Kuřim

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

JA Czech

Havlíček Brain Team

Gymnázium Cheb

Zděnek Cikrdle záštita MŠMT

záštita ministryně

záštita ministryně



Koordinace "A" týmů ligových fotbalových klubů na principu vzájemnosti Čechů a Slováků

Světové shromáždění OMEP 2018

Cílem je zlepšení výchovy a péče o děti od narození do osmi let

TECHNODAYS

prezentace SŠ technického zaměření a firem regionu Litoměřicka

XIII. Ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování

konferece s cílem výměny zkušeností a poznatků ze všech stupňů a oblastí prevence rizikového chování

VIII. Setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

konference Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy

16. ročník mezinárodní konference o dobrovolnictví v Kroměříži

Global Management Challange 2016/2017

Největší soutěž na světě v oblasti simulace strategie řízení společnosti

Nejlepší spolupráce roku v roce 2017

výroční ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou

Send a Postcard and Sing a Song

16. ročník celostátní soutěže v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města

XXIV. Ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě

tradiční mezinárodní akce reagující na aktuální situaci v oblasti sociální péče, zdravotnicctví a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých se znevýchodněním

Dny evropského dědictví 2016 v ČR

26. ročník celoevropské kulturní akce s cílem propagovat dědictví národních kultur a poukazovat na kořeny Evropy

8. ročník E.ON Energy Globe Awards

soutěž z oblasti ochrany životního prostředí

Konference k projektu "Děti na startu"

zhodnocení projektu pro pedagogy za školní rok 2015-2016 - zapojilo se ho přes 150 středisek s celkovým počtem 2189 dětí,  které pravidelně sportují děti v rámci mateřských a 

základních škol

Kniha "Jan Kubiš - Nezastaví mě ani to nejhorší"

Publikace má za cíl obohacení novými informacemi zájemce o historii, ale i širokou veřejnost včerně mládeže

konference ICOLLE 2016

konference na téma "Aktuální vyýzvy celoživotního vzdělávání a učení"

Vzdělávací platforma "Filmový uzel Zlín"

Jedná se o výjimečný expoziční celek, ikterý nabízí obsáhlé výstavy, workoshopy pro laickou a odbornou veřejnost a profesionální zázemí pro tvorbu animovaných 

fiolmů

Veletrh NATUR EXPO BRNO 2017

Cílem projektu NATUR EXPO BRNO je prezenzovat environmentální, ekonomické a sociální souvislosti a limity udržitelného žiovta v krajině

Knowledge, Research & Education Conference 2016

konference o budoucnosti a uplatnění české mladé vědy

Konference Role tiskových médií ve vzdělávání mládeže

odborná konference o periodickém tisku a mládeži

Sběrová soutěž por školská i mimoškolská zařízení 2016-2017

Akce zaměřená na ekologii a vedená k motivaci dětí a mládeže, konkrétně na třídění a oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu

Pohádkové kreslení

vzdělávácí projekt

22. ročník výstavy Vzdělání a Řemeslo

Jedná se o největší výstavu středního odbonrého, technického a účňovského školství v České republice

1. ročník cyklu konferencí Média a dějiny

Konference je zaměřena na obraz novodobých dějin v médiích 

Projekt "Pocta Bořkovi…"

Projekt je věnovaný životu a dílu nedávno zesnulého světoznámého výtvarníka, designéra a pedagoga Bořka Šípka

Mezinárodní konference k 50. výročí Charty učitele

6. ročník soutěže Mistrovství ČR oboru čalouník s mezinárodní účastí 2016

V rámci konference budou mít účastníci možnost diskutovat o problematice absolventů a jejich návratu ke vzdělávání. 

Zděnek Cikrdle

Český výbor světové org. Pro předškolní výchovu

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích

1. LF UK v Praze

Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež záštita MŠMT

záštita ministryně

záštita ministryně

záštita ministryně

záštita MŠMT

Hestia

Vysoká škola finanční a správní, z.ú.

AFI

ZŠ Mládí

Asociace TRIGON

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

E.ON ČR, s.r.o.

záštita MŠMT

záštita MŠMT

záštita MŠMT

záštita MŠMT

záštita ministryně

záštita ministryně

záštita ministryně

Český svaz aerobiku a fitness záštita ministryně

Nakladatelství Tvář záštita ministryně

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně záštita MŠMT

Filmový uzel Zlín záštita MŠMT

Veletrhy Brno záštita MŠMT

NTK záštita MŠMT

Unie vydavatelů, z.s. záštita MŠMT

WEGA recycling s.r.o. záštita MŠMT

Adolf Dudek záštita MŠMT

Výstaviště České Budějovice záštita MŠMT

Slezská univerzita v Opavě záštita ministryně

STUDIO PĚT s.r.o. záštita ministryně

ČMOS PŠ záštita ministryně

Cech podlahářů a dekoratérů z.s. záštita MŠMT



72 hodin

projekt zaměřený na dobrovolnictví mladých lidí

Od vzdělávání k zaměstnání

Veřejná prezentace studijních a pracovních příležitostí pro žáky 8. a 9. tříd základních škol 

Invent Arena 2018

2 ročník mezinárodní výstavy technických novinek, patentů, vynáležů a nových technologií

Smart Business Festival 2016

Přehlídkou tipů pro zefektivnění podnikatelské činnosti

AQUALAND CUP IV. aneb "Trochu v tom plaveme"

interaktivní zábavně - soutěžní den koncipovaný pro děti a mládež z Jihomoravského kraje

Czech Truck Prix 2016

Závody evropského šampionatu okruhových tahačů FIA European Truck Racing Championship

Czech BIGMAN FESTIVAL - PRAHA

XI. Ročník mezinárodního sportovního festivalu "Czech BIGMAN FESTIVAL PRAHA", Kombinace dlouhého a terénního triatlonu

Konference k environmentální výchově a Konference k environmentální výchově v mateřských školách

Cíílem konferencí je motivovat pedagogy k zapojení témat environmentální výchovy do výuky 

Projekt TOP Zaměstnavatelé

6. ročník rozsáhlé studie mezi studenty českých vysokých škol na pracovní trh

4. ročník odborné konference ECIL 2016

ECIL 2016 je čtvrtým ročníkem mezinárodní konference s tématikou informační gramotnosti

Filmové muzeum NaFilm

Iniciátory dlouhodobého projektu NaFilM jsou studenti magisterského programu Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve spolupráci 

se studenty z FAMU, DAMU, UMPRUM a ČVUT se již pátým rokem snaží iniciovat založení filmového muzea, živého centra pro filmové odborníky i širokou veřejnost, 

které v České republice zatím chybí.

The values of sport:between tradition and (post)moderity

14. Evropská konference sociologie sportu

Platforma IFProfs

platforma na podporu vyučujících  francozský jazyk

Kongresové dny výchovného poradenství 2016 

Kongresové dny na téma Společné vzdělávání

Zahájení studijního programu "Indonesian Studies for Tourism"

V září 2016 otvírá Univerzita Palackého v Olomouci nový studjiní program, kde bude možné studovat indonéštinu

6. ročník projektu Vizionáři

Cílem projektu je identifikovat, ocenit a veřejnosti představit inovativní počiny v českém podinikání

Koncert na podporu handicapovaných dětí

Pomoc a podpora handicapovaných dětí. Projekt chce poukázat na složitou situaci rodin při financování kompenzačních pomůcek 

4. mezinárodní konference "Perspektivy arteterapie a artefiletiky"

Konference o arteterapii - významný prostředek působení např. na děti  a mládež umístěné v zařízeních v resortu školství 

Zlatá přilba Pardubice

motocyklový závod 

Festival Týden komuniakce osob se sluchovým postižením

festival kulturních a vzdělávacích akcí

Film DĚDA a Instruktážní film

film pojednávající o poznávání hospodářských a církevních událostí Valašska

Pianista roku 2017

Cílem soutěže je vráti živou hudbu zpět do kaváren mezi lidi

Akademie mladých občanů 2016/2017

Cílem projektu je zvýšení zájmu o věci veřejné mezi školní mládeží, budoucími voliči a prvovoliči

Učíme se péčí o místo - tvoříme svět, který chceme!

konference

Mezinárodní vědecký seminář česko-polské pracovní skupiny pro oblast učebnic

Tématem semináře jsou způsoby prezentace významných historických událostí v současných českcýh a polských školních učebnicicíh

Cena Michala Velíška 2016

11. ročník morálního ocenění neprofesionálů

Česká rada dětí a mládeže záštita ministryně

OHK Domažlice záštita MŠMT

Česká hutnická společnost, z.s. záštita MŠMT

CzechInno záštita MŠMT

Diagnostický ústav pro mládež Brno záštita MŠMT

Automotoklub Most v AČR Z.S. záštita MŠMT

Czech BIGMAN FESTIVAL - PRAHA záštita MŠMT

LIPKA záštita MŠMT

ASA záštita MŠMT

Asociace knihoven vysokých škol ČR/Česká zemědělská uziverzita záštita MŠMT

NaFilm, z.s. záštita MŠMT

Univerzita Karlova v Praze záštita ministryně

Francouzský institut v Praze záštita MŠMT

Asociace výchovný poradců, o.s. záštita ministryně

Univerzita Palackého v Olomouci záštita ministryně

CzechInno záštita MŠMT

Hašle o.s. záštita MŠMT

KREATOS záštita MŠMT

AMK ZP Pardubice záštita ministryně

ORBI Pontes, o.s. záštita MŠMT

Wallachia, spolek záštita MŠMT

Pianista roku záštita MŠMT

Mladí občané, z.s. záštita MŠMT

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - Sever záštita MŠMT

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín záštita MŠMT

ADRA, z.s. záštita ministryně



Výstava o československou a českém fotbalu "Zlaté časy fotbalu"

Akce kombinuje klasickou výstavu dobových relikvií s využitím moderní prezentační techniky se soutěžemi pro návštěvníky

14. Evrpská konference sociologie sportu - The values of sport: between tradition and (post)modernity

konference

Finanční gramotnost ve školním roce 2016/2017

8. ročník celostátní soutěže ve finanční gramotnosti

7. ročník celostátní soutěže SAPERE - vědět, jak žít

Soutěž pomáhá zavést do základních a středních škol základní informace o zdravém způsobu života vč. Zdravé výživy

Evropský týden astronomie a kosmických věd 2017

Konference poskytne českým a evropským veřejnostem kontakt s odborníky v astronomii a vědě o vesmíru

Cambridge English: Let's Speak!

vzdělávací projekt pro učitele anglického jazyka

ME v baseballu do 23 let 2017

nejvýznamější baseballová akce v Evropě

Slavnostní koncert "Studenti sametu"

Koncert pořádají studentské sbory Unie českých pěveckých sborů 

Soutěž pIšQworky

Soutěž vede k rozvoji logického a analytického myšlení, týmové spolupráce i organizačních dovedností studentů

Projekt Děti do bruslí ve školním roce 2016/2017

Spolek zahajuje ve školním roce 2016/2017 kurzy bruslení na třech zimních stadionech. 

7. ročník mezinárodní konference World Hydrogen Technology Convention Prague 2017

Cílem konference je nabídnout příležitost pro sdílení hledisek týkajících se inovací ve využítí vodíkových technologií a palivových článků.

8. ročník pražského mezioborového onkoloigckého kolokvia - PragueONCO 2017

jedna z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí pořádaných v České republice. Incidence a prevalence malignit v České republice podobně jako v 

celém světě stoupá, a tak se onkologie stává klíčovou medicínskou disciplínou. PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky 

onkologických onemocnění.

Konference "6th European Communication Conference"

Konference je největším evropským kongresem, který se pod patronátem mezinárodní asociace Eruopean Communication Research and Education Association koná  

jednou za dva roky

Týden studentstva 2016

celorepubliková akce spojená s přípomenutím výročí události 17.listopadu

Setkání ředitelů a pedagogů ZŠ vzděávajícíh mimořádné intelektové nadané žáky (MiND 2016)

odborné konference

Vypravuj! aneb Klání vypravěčů

projekt pro školní mládež zaměřený na knižní kulturu a kulturu mluveného slova

4. ročník soutěže Příběhy 20. století

soutěž inspirující k zatraktivnění výuky dějin 20. století

BEST IN ENGLISH 2016/2017

6. ročník projektu Angličtinář roku

19. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2017

Cílem konference je umožnit studentům doktorských programů prezentovat a současně konfrontovat jejich odborné poznatky na pooli věděcko-technickém

Diskuze s Philipem Zimbardem

Hlavním významem diskuze bude předání programu HEROIC IMAGINATION do užívání a rozvíjení týmu Památníku Bubny

Expertní kulaté stoly a návazná konference v rámci projektu Primární prevence ohrožení rodiny

Realizace šesti setkání pečlivě vybraných odborníků (focus groups)

3. ročník konference k Mezinárodnímu dni porozumění autismu

Tématem konference je v následujícím roce "Školní věk a volný čas" spolu se zaměřením na intergraci osob s PAS do běžných škol

1. ročník literární soutěže "Seifertův Žižkov"

Soutěž si klade za cíl nalézat nové autory prozy a poezie

Kybernetická soutěž pro středoškoláky

soutěž zapojující středoškoláky zábavnou formou do osvěty v oblasti kybernetické bezpečnosti

GASTRO JUNIOR BRNO - BIDVEST CUP 2017

soutěž pro studenty gastronomických oborů kuchař, cukrář a čišník

PRSC ideas s.r.o. záštita ministryně

Univerzita Karlova v Praze záštita ministryně

Finanční gramotnost, o.p.s. záštita ministryně

Finanční gramotnost, o.p.s. záštita ministryně

Astronomický ústav AV, v.v.i. záštita ministryně

Cambridge English Language Assessment záštita ministryně

Česká baseballová asociace záštita ministryně

Festaacademica záštita MŠMT

Student Cyber Games, z.s. záštita MŠMT

Děti do bruslí z.s. záštita MŠMT

Česká vodíková technologická platforma záštita MŠMT

Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta záštita MŠMT

Fakulta Sociálních věd Univerzita Karlova v Praze záštita MŠMT

Studentská kmora Rady VŠ záštita ministryně

Qiido, nadační fond záštita MŠMT

Albatros Media, o.s. záštita MŠMT

Post Bellum záštita MŠMT

Institut rozveoje kompetencí z.ú. záštita MŠMT

VUT v Brně záštita ministryně

Památník Šoa Praha o.p.s. záštita MŠMT

Nadace Sirius záštita MŠMT

MIKASA, z.s. záštita ministryně

Městská část Praha 3 záštita MŠMT

AFCEA Česká pobočka záštita MŠMT

 SŠ Brno, Charbulova záštita MŠMT



XIII. Ročník Vědomostní olympiády 2017

soutěž u příležitosti XXV. Výročí založení Cechu topenářů a instalatérů ČR

Mezinárodní vědecká konference Vzdělávání dospělých 2016

Pedagogicko-výchovný projekt literárních pořadů

Projekt má pomoci prohloubit čtenářskou gramotnost žáků a zvýšit jejich zájem o samosatnou četbu

Zlaté české ručičky 2017

Jedná se o soutěž ve výrobě hraček, které jsou po ukončení soutěže předány dětem z dětských domovů

Projekt "Příběhy zraněných hraček"

Projekt je věnovaný bezpečnosti silničního provozu, konkrétně bezpečnosti na železničních přejezdech. 

22. ročník Iberoamerické ceny

Cena ma za cíl zlepšit znalosti českých vysokoškolských studnetů o iberoamerické realitě

Společné vzdělávání - zkušenosti a pohledy z praxe

4. ročník akreditované celostátní konference

Koncert "K čemu Slunce, když není den?"

Na tomto koncertě bude představen výukový materiál pro záklladní umělecké školy, CD obsahující zhudebněné texty dětí žijících v terezínském ghettu

Výstava A.TO.MY!

Výstava prací studentů oborových středních a vysokých škol

Workshop pro učitele se čtenářskými dílnami a kluby

Akce probíhá v rámci festivalu Děti, čtete? Workshop slouží jako platforma pro učitele z celé republiky k seznámení a výměně zkušeností s četbou děti

Díky, že můžem - Korzo Národní

studenty realizovaná akce připomínající kladné dopady listopadových událostí

Zlín Film Festival 2017

Ambicí festivalu je snaha mladé diváky a rodiny kvalitně bavit a zároveň, prostřednictvím filmu vzdělávat

5. ročník ČEZ City cross sprint

Lyžařská exhibiční show

Hrdá škola

neziskový projekt, který si klade za cíl zpestřit život na ZŠ a SŠ pomocí devíti jednoduchých a zábavných aktivit

Dívka talent 2017

celostátní soutěž

Best in deutch 2016/2017

olympiáda v německém jazyce

XIX. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

Téma zasedání je Evropská unie a my - jak ji mladí lidé vnímají atd.

Konference "Týden výzkumu a inovací pro praxi 2017"

Konference se zaměřuje na prezentaci výsledků výzkumu, vývoje a inovativních řešení nově v celé šíři životního prostředí průmyslové praxe

11. ročník projektu Mene Tekel

Mezinárodní projekt proti totalitě, zlu, násilí

Anketa nejlepší kanoista na divoké vodě roku 2016

slavnotní vyhlášení nejúspěšnějších závodníků Českého svazu kanoistů na divoké vodě

23. ročník mezinárodního veletrhu fiktivních firem

Hlavním záměrem je setkání studentských firem z různých evropských států

55. ročník mezinárodních lyžařských závodů mládeže - SKIINTERKRITERIUM 2017

55. ročník lyžařských závodů

10. ročník mezinárodní soutěže EUSTORY

Tématem soutěže je "Místo, osobnost či událost, které utvářely historii". Soutěž je určena studentům středních škol.

City Triathlon Karlovy Vary 2017 ITU World Cup

Sportovní víkend pro všechny věkové skupiny

ZUŠ Open

celonárodní happening ZUŠ ve veřejném prostoru

11. ročník Veletrhu dětské knihy v Liberci

CITY TRIATHLON Karlovy Vary záštita ministryně

Nadační fond Magdaleny Kožené záštita ministryně

Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci záštita MŠMT

Mezinárodní festival Mene Tekel záštita ministryně

Český svaz kanoistů záštita MŠMT

Obchodní akademie Heroldovy sady záštita ministryně

SKI KLUB Ústí nad Orlicí spol s.r.o. záštita MŠMT

PANT, z.s. záštita MŠMT

Cech topenářů a instalatérů ČR záštita MŠMT

Česká Andragogigcká Společnost, z.s. záštita MŠMT

Mgr. Jiří Brož záštita MŠMT

Josef Středula záštita MŠMT

BENY TV záštita ministryně

Španělské velvyslanectví záštita ministryně

INFRA, s.r.o. záštita MŠMT

Základní umělecká škola Louny záštita mšmt

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci záštita mšmt

Česká sekce IBBY záštita MŠMT

Institut rozveoje kompetencí z.ú. záštita MŠMT

Národní parlament dětí a mládeže záštita ministryně

České ekologické manažerské centrum záštita MŠMT

Díky, že můžem, z.s. záštita MŠMT

Zlín Film Festival záštita ministryně

Seven Days Agency s.r.o. záštita MŠMT

School United, s.r.o. záštita MŠMT

Talent4you záštita MŠMT



Návštěvníci se na  veletrhu již tradičně potkají s autory, ilustrátory, tvořivými dílnami, Listováním, výstavami a velkou produkcí dětských knih, kterou dovezou do 

Liberce jejich nakladatelé.

Výtvarná soutěž "Za časů Marie Terezie"

Výtvarná soutěž k 300. výročí narození Marie Terezie

Vzdělávání dospělých v období změn

konference 

Celorepublikový seminář Dítě v krizi "Svět dětí na šachonvici života"

Seminář se věnuje tématice ochrany dětí

STUDENTSKÝ DESIGN 2017

Jedná se o 27. ročník celostátní soutěže mladého designu

Svět nekončí za vrátky

projekt pro předškolní děti

GASTRO KROMĚŘÍŽ 2017

Gastronomická soutěž

Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2017

21. ročník běžeckého závodu pro studenty středních škol

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017

Nejvýznamněší krasobruslařká událost v ČR

Sporťáček 2017

Cílem je zvyšování počtu sportujících dětí v ČR

50. ročník Jizerské 50

GASTRO KROMĚŘÍŽ 2017

Gastronomická soutěž

Strojírenské fórum 2017

odborná konference 

V. ročník sympozia sportovní medicíny

Akci navštíví přibližně 300 předních špiškových lékařů, fyzioterapeutů a trenéru

2. ročník projektu "Česká cena za architekturu"

5. ročník projektu Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Hlavním cílem projektu je zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání

Stavby s vůní dřeva 2017

5. ročník studentské soutěže

Oslavy 70. výročí založení Janáčkovvy akademie múzických umění v Brně

Oslavy výroří založení adaemie

Konference Aktuální otázky předškolního vzdělávání

Pořadatelé hodlají navázat na úspěšnou akci, která proběhla 7. a 8. října 2016 v rámci oslav 70. výročí založení fakulty. Cílem je projednat problematiku povinného 

předškolního vzdělávání a vzdělávání dvouletých dětí.

7. ročník dějepisné soutěže „Na pivo s Karlem Velikým aneb Všední život v dobách minulých“

dějepisná soutěž určená žákům čtyřletých gymnázií a jim odpovídajícím ročníkům víceletých gymnází

Oslavy 310 let od vzniku ČVUT

V rámci oslav bude probíhat řada akcí jako koncerty, přednášky, plesy atd.

30. ročník soutěže Mladý zahrádkář

soutěž pro dětí a mládež z celé ČR

Ledová Praha 2017 a Děti dětem

17. ročník projektu pro dětské kolektivy ze ZŠ, dětských domovů, domů dětí a mládeže a rodiny s dětmi a 20. ročník koncertu

Figurama 2017

projekt zaměřený na podporu výzkuy figurální tvorby na vysokých výtvarných školách

ISF WSC Football 2017 Praha

Mistrovství světa ve fotbale

Místrovství Evropy žen v basketbalu 2017

Mistrovství proběhne v Praze a v Hradci Králové

Enersol 2017

Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci záštita MŠMT

Národní pedagogické muzeum J.A. Komenksého

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

KALOKAGATHIE s.r.o.

Vyšší odborná škola textilních řemesel a střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1

Česká obec Sokolská

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Juniorský maratonský klub, o.s.

Organizační výbor ME v krasobruslení 2017

Festival Sporťáček, z.s.

záštita ministryně

záštita ministryně

záštita MŠMT

záštita MŠMT

záštita MŠMT

záštita MŠMT

záštita ministryně

záštita ministryně

záštita ministryně

Jizerská 50 záštita ministryně

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž záštita MŠMT

Exponex s.r.o. záštita ministryně

Zdraví a sport spolek záštita MŠMT

Česká komora architektů záštita MŠMT

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu záštita MŠMT

Nadace dřevo pro život záštita MŠMT

JAMU záštita ministryně

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova záštita ministryně

Karlínské gymnázium, Praha 8 záštita MŠMT

ČVUT záštita MŠMT

Český zahrádkářský svaz, z.s. záštita MŠMT

Pionýr záštita ministryně

Figurama, o.s. záštita ministryně

Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s. záštita ministryně

Česká basketbalová federace záštita ministryně

Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. záštita MŠMT



Projekt zaměřený na vzdělávání učitelů a žáků středních a vyšších odborných škol v tématech obnovitelných zdrojů energií

6. Evropské hry hendicapované mládeže v Brně Emil Open

soutěž v 5 disciplínách - atletika, plavání, tenis, stolní tenis a bocia

Projekt Svatá Ludmila 1100 let

Jedná se o kulturní akce, výstavy, tvorbu audiovizuálních či jiných uměleckých děl

Utkaní rugby mužů Česká republika - New Zealand Ambassador's XV 2017

Jedná se o významné sportovní utkání

12. ročník mezinárodní vědomostní soutěže "Lidice pro 21. století"

soutěž o novodobé historii, zejm=éna pak o historických událostech vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům ve světe ve 20. století

Tajemství znakového jazyka, význam znakového jazyka ve vývoji, výchově a vzdělávání

konference u příležitosti oslav Mezinárodního dne mateřského jazyka

1. ročník projektu Kybernetická revoluce.cz

projekt má za cíl přiblížit aktuální dění v oblasti technologických novinek českým podnikateům

9. setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského, Zlínksého a Olomouckého kraje

Sport and Quality of Life 2017

11. ročník mezinárodní konference 

SUSO 2016/2017

nekomerční projekty celospolečenského významu

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017

nekomerční projekty celospolečenského významu

Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. záštita MŠMT

emil open záštita MŠMT

Spolek Svatá Ludmila 1100 let, z.s. záštita MŠMT

Rugby Club Tatra Smíchov, z.s. záštita MŠMT

ABF, a.s. záštita MŠMT

ABF, a.s. záštita ministryně

Památník Lidice záštita MŠMT

Tichý svět, o.p.s. záštita MŠMT

CzechInno záštita MŠMT

Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež záštita MŠMT

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií záštita MŠMT


