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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dostává se Vám do rukou programová nabídka vzdělávacích akcí naší organizace pro druhé pololetí školního 
roku 2017/2018. Dovolte mi pár poznámek: 

  

 V prvním pololetí školního roku 2017/2018 jsme v Ústeckém kraji zorganizovali 66 akcí pro 1272 učitelů, 
a to jak semináře jednorázové, tak i kurzy dlouhodobé a kvalifikační. Pro druhé pololetí jsme pro Vás 
připravili dalších 80 vzdělávacích akcí. 

  

 Od ledna letošního roku jsme zprovoznili novou podobu webových stránek http://pcul.cz a najdete nás i 
na htpp://facebook.com/pculmost. Pracujeme na nové tváři databáze programů, aby online vybírání 
kurzů od dalšího školního roku bylo pro Vás co nejpříjemnější. 

  

 Kromě nabídky vzdělávání realizujeme na zakázku analytické, statistické či grafické práce z jakékoliv 
oblasti regionálního školství. Významné zakázky z minulosti najdete na našich webových stránkách. 
Pokud byste takovou službu potřebovali, kontaktujte nás. 

  

 Pracovníci Pedagogického centra se i nadále podílejí na výzkumných a vzdělávacích aktivitách v 
projektech financovaných z ESF. V minulosti byla naše organizace řešitelem nebo partnerem projektů 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci udržitelnosti nabízíme k využití výstupy z 
projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0036 REGION - Program environmentální výchovy v Ústeckém a 
Karlovarském kraji. Ty najdete na http://enviregion.pf.ujep.cz 

 

 

 

                                                   Jiří Henzl, ředitel PCUL 

http://pcul.cz/
http://facebook.com/pculmost
http://enviregion.pf.ujep.cz/
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

MOST 
 

Studium pedagogiky (podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona 
č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. - zahájení  
(07080357)  

Datum: 08.01.2018 

Poplatek: 6 500,00 Kč  
Oblast kurzu: Pedagogika  
Anotace: Frekventanti projdou společnou 48 hod. částí studia a 42 hod. speciální částí - speciálním modulem 

pro asistenta pedagoga, čímž získají kvalifikaci pro asistenta pedagoga. Kurz má celkem 95 hodin, je 
rozvržen do 20 pracovních setkání po 4 hodinách a 3 setkáních po 5 hodinách (v  rámci kurzu budou 
provedeny 2 náslechy á 5 hod. - seznámení se zařízením – prohlídka prostor, možnosti výchovy a 
vzdělávání – náslech v hodině a 1 x  á 5 hod. - závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce).  
Náslechy budou probíhat v dopoledních hodinách: 
1. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková org. - čtvrtek  3. 5.  
2. ZŠ prof. Matějčka ( škola pro žáky se SPUCH...), Zd. Štěpánka 2798 v Mostě -  čtvrtek 10. 5.  
 
Součástí kurzu je i domácí příprava a vytváření portfolia (nad rámec stanovené časové dotace).  
 
SPOLEČNÁ ČÁST STUDIA  - 48 HODIN 
MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY -  20 hodin 
Základy obecné pedagogiky – 20 hodin 
Pedagogika (praxe a věda, předmět, moderní pedagogika, základní pojmy); soudobé teorie 
vzdělávání; vzdělávání a učení; obsah vzdělání; osobnostní a kvalifikační předpoklady 
pedagogické profese. 
 
MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY – 28 hodin 
Vybraná témata obecné psychologie, psych. osobnosti a vývojové psych.  – 16 hodin 
Poznávání a jeho ontogenetický vývoj (vnímání, myšlení, řeč, tvořivost); proces učení a jeho 
ovlivňování, sociální učení; změny psychiky v období dětství a mládí; faktory psychického 
vývoje. 
Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga - 12 hodin 
Obecné sociálně-psychologické profesní dovednosti pedagoga; sebepoznávání, sebereflexe 
a poznávání druhých; komunikace (pedagog - žák, pedagog - rodič, pedagog – pedagog); 
konflikty a jejich zvládání; zpětná vazba. 
 
SPECIÁLNÍ   ČÁST  STUDIA  –  42 HODIN 
SPECIÁLNÍ MODUL III C: PRO ASISTENTY PEDAGOGŮ 
Základy speciální pedagogiky – 34 hodin  
Základní teoretická východiska a současné trendy speciální pedagogiky; právní rámec problematiky; 
rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami; možnosti vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami; druhy zdravotního postižení; možnosti výchovy a vzdělávání, podmínky a 
prostředky rozvoje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; rozvojové a podpůrné mechanismy, 
modely začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do pedagogického procesu. 
 
Vybraná témata vývojové psychologie – 8 hodin 
Rozvíjení schopností, dovedností, znalostí a vlastností osobnosti v období dětství a mládí; 
utváření psychiky v období relativní stálosti u dospělého jedince; vývojově podstatné sociální 
vztahy.  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Doporučen: Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 
Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k 
výkonu činnosti asistenta pedagoga, tj. středoškolákům s maturitou a středoškolákům s výučním listem 
(VL jen pro pomocné práce).  

Typ kurzu: cyklický  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj č. 2 
- zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte vpravo, po 
200m vlevo VŠFS.  

Termíny: 08.01. 2018 - 26.06. 2018 (14:00 - 17:15)  

Lektoři: Mgr. Ivana Smeková (psycholožka a psychoterapeutka mosteckého pracoviště PPP ÚK, školní 
psycholožka) 

Mgr. Lenka Matějovská (speciální pedagog, vedoucí SPC při ZŠ speciální a Praktické škole, Šafaříkova, 
Litvínov) 

Mgr. Jana Hřibovská (učitelka rehabilitačně speciální třídy v ZŠ a MŠ Chomutov)  

Poznámka: 26. 6. proběhne závěrečná zkouška. Platba probíhá převodem na účet naší organizace. Všichni 
frekventanti i samoplátci obdrží na 1. semináři fakturu, kterou proplatí či nechají proplatit organizací. 
Dnem výuky je pondělí, přibližně dvě třetiny kurzu, poslední třetina kurzu bude probíhat v úterý. 
Náslechy ve čtvrtek 3. a 10. 5.  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Společné vzdělávání – inkluze v MŠ   

(02080361)  

Datum: 10.01.2018 

Poplatek: 2 000,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: 1. den (8 hodin)   

2. Pojetí vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole, systém péče  

3. děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, podmínky vzdělávání dětí se spec. vzdělávacími 
potřebami, vzdělávání dětí nadaných. 

4. Seznámení se základními právními předpisy v rámci inkluze - novela školského zákona, novela 
vyhlášky pro MŠ, vyhláška 27/2016, novela RVP PV. 

5. Úprava vnitřních předpisů MŠ vzhledem k inkluzi- ŠVP, školní řád. 

 

2. den (8 hodin) 

1.     Podpůrná opatření, jejich význam a rozdělení. 

2.     1. stupeň PO - seznámení s plánem pedagogické podpory a  jeho vypracování   vzhledem  

k charakteru speciálních vzdělávacích potřeb. 

 3.    Další stupně PO, jejich charakteristika a rozdělení, IPV. 

 4.    Výkaznictví v oblasti společného vzdělávání. 

 5.    Financování PO.  

Doporučen: Pedagogům MŠ.  

Typ kurzu: vícedenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 - zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 10.01. 2018 - 11.01. 2018 (08:30 - 15:00)  

Lektoři: Mgr. Alena Kroupová (učitelka a ředitelka MŠ, lektorka - implementátorka pro společné vzdělávání)  

Poznámka: Vhodné pro ŠABLONY. Akce je zařazena do zářijové akreditační komise. U akce se nepočítá s 
přestávkou na oběd.  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 
§5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 
317/2005 Sb. - zahájení   
(01080356)  

Datum: 12.01.2018 

Poplatek: 12 000,00 Kč  
Oblast kurzu: Řízení školy  
Anotace: Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele 

školy nebo školského zařízení.  Vhodný je také pro zástupce ředitele. Celkem jde o 120 hod. kurz, 
který obsahuje 102 hodin přímé výuky a 18 hodin stáže (odborné praxe) ve vybrané škole nebo 
školském zařízení a 4 - 5 hod. závěrečné zkoušky.  Součástí výuky bude tvorba vlastního portfolia a 
samostudium, které není zahrnuto do přímé výuky.  

Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která obsahuje obhajobu závěrečné práce na 
vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském 
zařízení a ověření získaných znalostí.  

Podmínkou získání osvědčení  vydaného na základě akreditace MŠMT pod č. j. : MSMT – 10854/2016-
1-338 je : 

• povinná 80% účast na přímé výuce, 

• absolvování celého rozsahu odborné praxe + potvrzený záznam o průběhu praxe (stáže), 

• zpracování závěrečné práce včetně její obhajoby před komisí, 

• absolvování závěrečné zkoušky před komisí. 

Stručný obsah kurzu:  

I. MODUL – Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství – 24 hod.  

II. MODUL - Pracovní právo – 30 hod.  

III. MODUL - Financování školy – 24 hod.  

IV. MODUL - Organizace školy a pedagogického procesu – 24 hod.  

Odborná praxe ve škole (školském zařízení) – 18 hod.: 

Po absolvování výuky ve všech modulech projdou účastníci odbornou praxí (stáží) ve vybrané škole 
nebo školském zařízení. Cílem odborné praxe je blíže se seznámit s chodem školy (školského zařízení), 
organizací výchovně-vzdělávacího procesu a zejména řízením dané organizace.  Záznam o průběhu 
odborné praxe, potvrzený ředitelem dané školy (škol. zařízení), odevzdá každý účastník studia 
nejpozději v termínu odevzdání závěrečné práce, tj. 18. 6. 2018. 

Kurz poběží každý pátek (mimo svátků a prázdnin) v čase buď 8:30 – 13:30 hod. (16 setkání) nebo 
8:30 - 15:00 hod. (1 setkání). Ukončení kurzu závěrečnou zkouškou je plánováno na 22. 6. 2018. 
Rozpis výuky obdržíte při zahájení kurzu.  

Doporučen: Pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo 
školského zařízení. Vhodné také pro zástupce ředitele.  

Typ kurzu: cyklický  
Garant: Mgr. Alena Andrejsová  
Místo konání: Most, Pionýrů 2806/7 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200m vlevo VŠFS.  

Termíny: 12.01. 2018 - 22.06. 2018 (08:30 - 13:30)  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Lektoři: Ing. Jitka Hašková (Učitelka odborných předmětů, zástupkyně ředitelky a ředitelka VOŠ, 
OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě.) 

Mgr. Miroslav Jiřička (Bývalý ředitel a zástupce ředitele ZŠ, profesionální kouč, lektor 
DVPP, implementátor pro společné vzdělávání.) 

Ing. Věra Tomková (Vedoucí oddělení hygieny výživy a bývalá vedoucí oddělení hygieny 
dětí a dorostu KHS Ústeckého kraje ÚP Most.) 

Ing. Jan Romaněnko (Člen Rady vlády pro BOZP. Svazový inspektor BOZP při ČMOS PŠ. Člen 
poradního sboru pro BOZP při MŠMT.  Lektorská, poradenská a publikační činnost.) 

Ing. Jiří Tyšer (Bývalý ředitel  MŠ, ZŠ a SŠ; poradenská, lektorská a publikační činnost.) 

PaedDr. Pavel Skácelík Ph.D.(Osoba odborně způsobila pro BOZP a PO poskytující služby v 
této oblasti. Lektorská, poradenská a publikační činnost.)  

Poznámka: Frekventanti (i samoplátci) obdrží na 1. semináři fakturu, kterou následně proplatí či 
nechají proplatit organizací.  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Matematická pregramotnost – metody a formy 
práce s dětmi v MŠ a přípravných třídách ZŠ  
(02080362)  

Datum: 17.01.2018 

Poplatek: 2 000,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: V úvodní části semináře se účastníci seznámí s fyzickým a mentálním vývojem dítěte předškolního 
věku a současným trendem jeho vzdělávání. Pedagogové se seznámí s pojmy z oblasti klíčových 
kompetencí a dílčích cílů RVP PV, které přímo či nepřímo ovlivňují rozvíjející se matematickou 
pregramotnost předškolních dětí.  

 

V druhé části bude přiblížen význam podpůrných dovedností a faktorů, které ovlivňují v matematice 
výkony dětí: 

- pohyb a jeho úroveň (hrubá a jemná motorika, základní orientace v prostrou,pojmy související s 
uspořádáním prostrou, řazení činností po sobě...); 

- řeč a úroveň jejího rozvoje (porozumění výrazům a jejich významu, pochopení pokynů, aktivní 
používání předložek, popis děje…); 

 - sluch (sluchové dovednosti – krátkodobá paměť, vnímání rytmu, pokyn + pohybové provedení, 
vyhledávání ve slyšeném textu...); 

- rozumové předpoklady = znalosti, vědomosti (charakteristiky objektů, kriteria, kategorie, zrakové 
vnímání a rozlišování, paměť, orientace na ploše, orientace v čase, algoritmy činností, pochopení 
souvislostí + vnímání času a posloupností, zvládnutí užití symbolů…); 

- pracovní schopnosti (zájem, zvídavost, chuť překonávat překážky, záměrná koncentrace pozornosti, 
smysl pro povinnost, zodpovědnost, kvalita soustředění, samostatnost, respektování pravidel, limitů, 
podmínek, morální aspekt…); 

Zde bude velká pozornost věnována významu rozvoje řeči ve vztahu k pojmenování a chápání situací 
a následnému vlivu na řešení slovních sdělení a na úlohy s matematickým podtextem.  

 

Přečíslené představy a dovednosti 

- třídění (podle druhu, barvy, velikosti, tvaru, apod.,,co do skupiny nepatří, podle dvou kritérií, podle 
více kritérií, stromy třídění); 

- seskupení (chaos, řádkové modely, model rastru, konfigurace); 

- uspořádání (podle velikosti, výšky, šířky, množství, váhy, rychlosti, vzdálenosti, …podle času, 
seřazení 5 a více prvků, užívání předložek – směry v prostoru,…); 

- přiřazování (podle kriteria vytváří uspořádané dvojice, trojice, čtveřice); 

metody a možnosti: manipulace, kineze, zvuky, graficky. 

 

Číselné představy 

- neurčité vyjádření kvantity (ve vztahu k problému, základní pojmy, pochopení hodnoty, množství, 
základní vztahy, poměr, základní operace); 

- vyjádření množství (počet jako množství bez ohledu na vlastnosti, bez ohledu na postavení, 
vzdálenost, …vázat číslovku k různým typům objektů, základní pojmy, vztahy, specifické výrazy, 
jazykové obměny, o jednu více, méně). 
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 Aktivity v MŠ vedoucí k základní přípravě pro budoucí užití v geometrii: 

hry a činnosti s tělesy, prostorová představivost = vždy s hmotou + slovní zásoba pro prostor, 
vzájemná poloha, uspořádání, práce s tkaničkami, drátky, modelínou, stavebnicemi,…, kreslení, 
obtahování (sledování křivky), hledání cest a řešení labyrintů (na stole, v prostoru, na papíře), P-L 
orientace, dekompozice – kompozice, dělení materiálu, skládanky, rastry = 2D, mozaiky podle 
plánku, tělesa a objem, symetrie, transformace, zvětšování – zmenšování, … 

 

 

Největší časový prostor bude věnován praktické části, kdy si účastníci vyzkouší některé činnosti a 
postupy užívané s dětmi v mateřské škole. 

Tato praktická část bude zaměřena na specifické metody práce v oblastech:  

- orientace dítěte v prostoru zorného pole i v prostoru třídy, orientace na ploše,  

- řešení labyrintů v prostorovém i plošném zadání,  

- manipulace s předměty, vyjadřování jejich vlastností ve vztahu k matematice (délka, objem, 
míry, tvary, porovnávání, třídění, apod.),  

- celek a jeho části (analýza, syntéza, dělení a popis,..),  

- třídění a pravidla třídění, 

- seskupení a uspořádání předmětů (práce s podmínkou), 

- početnost prvků v souboru, porovnávání počtu (stejně, více, ubírání přidávání),  

- symboly jako znaky vztahující se k matematickým funkcím,  

- rozvoj logické úvahy – uvažování, usuzování (pravdivost výroku, práce s negací, různé možnosti 
řešení, výběr z více nabídek, uspořádávání do systémů a tabulek, hry typu zebra,...) 

Představeny budou konkrétní aktivity realizovatelné s běžně dostupným a finančně nenáročným 
materiálem a pomůckami. Z každé oblasti si účastníci vyrobí jednu pomůcku (nebo obdrží 
přípravu k jejímu vyrobení). 

 

V poslední části semináře proběhne praktické seznámení se speciálními stolními a didaktickými 
hrami pro rozvoj myšlení i matematických dovedností, které má lektorka v praxi ověřeny. Hry a 
didaktické aktivity si účastníci vyzkoušejí. 

 

Účastníkům bude v průběhu semináře nabídnuta odborná literatura a seznam webových adres 
prodejců a dodavatelů představených her a pomůcek. Vzájemná diskuze o postupech, 
možnostech a zkušenostech jednotlivých účastníků bude podporována v průběhu celého setkání.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: vícedenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most , Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží 
tramvaj č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., 
odbočíte vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 17.01. 2018 - 18.01. 2018 (10:00 - 16:30)  

Lektoři: Mgr. Šárka Gabrielová (SPgŠ, UK - management, ředitelka MŠ Ostrov n. O., 30 let praxe v MŠ,  
metodik DVPP, lektorská činnost.)  

Poznámka: Vhodné pro ŠABLONY. V případě požadavku pauzy na oběd se akce prodlouží.  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Specifika práce pedagoga s dvouletými 
dětmi v MŠ   
(02080360)  

Datum: 25.01.2018 

Poplatek: 3 500,00 Kč  
Oblast kurzu: Předškolní výchova  
Anotace: Účastníci programu se seznámí se specifiky práce s dvouletými dětmi v mateřské škole jak v oblasti 

teoretické, tak především formou praktických ukázek aktivit a řešení situací, které mohou nastat při 
vzdělávání této věkové skupiny. 
1. Specifika předškolního období (0-6) z pohledu vývojové psychologie s důrazem na období 2-3 
(klíčová místa ve vývoji, význam matky, psychologie citové vazby v souvislosti s adaptací dítěte na MŠ, 
podpora ze strany učitelky). 
2. Emoční vývoj a rozvoj dítěte ke konci batolecího období (vzor v rodině a v MŠ, laskavé a důsledné 
vedení, učíme se mít rádi).  
3. Potřeby dítěte staršího batolecího věku (potřeba místa, přiměřenosti podnětů, bezpečí a jistoty, 
limitů, řádu a struktury).  
4. Podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí (materiální prostředí, personální zabezpečení, podnětné 
prostředí, úprava denního režimu).  
5. Rizika umístění dvouletých dětí v mateřské škole a hledání cest k jejich předcházení (velikost 
skupiny, personální zabezpečení, přehlcení podněty, chaos, přechodové situace, bezpečnost atd..)  
6. Osobnost pedagoga pro práci s dvouletými dětmi (osobnostní i profesní předpoklady, zkušenost, 
laskavost, dotek, komunikace, trpělivost atd.).  
7. Hrajeme si celý den (hra dětí dvouletých, hračky a pomůcky pro hru, herní návyky, úklid hraček).  
8. Učíme děti návykům a sebeobsluze (hygienické návyky, stravování, oblékání, učíme se pozdravit, 
poděkovat atd.).  
9. Abychom si rozuměli (vývoj řeči a myšlení dítěte, výrazové prostředky pedagoga - řeč verbální a 
neverbální, gestika a posturika, zpěv, rytmus, praktická cvičení a řešení situací).  
10. Význam rituálů v předškolním věku s důrazem na věk 2-3 (rituály a jejich funkce v životě dítěte, 
úprava známých rituálů, význam rituálů u jídla, spánku, příchodu do MŠ a odchodu z MŠ, rutinní 
postupy). 
11. RVP PV a vzdělávání dvouletých dětí (cíle a obsah vzdělávání, individualizace vzdělávání 
dvouletých dětí, plánování a evaluace).  
12. Legislativní podpora vzdělávání dvouletých dětí v MŠ (vyhláška č. 14/2005 Sb. v úpravách 2016, 
hygienické a bezpečnostní předpisy atd.). 
13. Sebereflexe a sebehodnocení jako součást práce s dvouletými dětmi.  

Doporučen: Pedagogům MŠ.  
Typ kurzu: vícedenní  
Garant: Mgr. Alena Andrejsová  
Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 - zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 25.01. 2018 - 01.02. 2018 (09:30 - 16:00)  
Lektoři: Mgr. Eva Svobodová (Odborný asistent JČU - katedra pedagogiky, bývalá ředitelka MŠ, autorka 

publikací a učebních pomůcek.) 
Mgr. Hana Švejdová (Učitelka MŠ, metodická, poradenská a publikační činnost, ex. vys. ped., externí 
šk. inspektor.)  

Poznámka: Nepočítá se s velkou přestávkou na oběd. 
Vhodné pro ŠABLONY. 
Akce je akreditována KCV a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň pod č.j. MSMT - 32871/2016-1-
910.  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Kurz primární logopedické prevence. Podpora 
přirozeného rozvoje řeči dětí - zahájení  
(07280374)  

Datum: 05.02.2018 

Poplatek: 6 000,00 Kč  
Oblast kurzu: Speciální pedagogika  
Anotace: Na základě standardu MŠMT v rámci DVPP zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – 

primární logopedickou prevenci Vám nabízíme 60 hod. kurz, který má 40 hod. dotaci na teoretickou 
část (v rámci teorie bude proveden 1 náslech v dopoledních hodinách) a 20 hod. dotaci 
na pedagogickou praxi + asi 4 hod. na závěrečnou zkoušku.  

Stručný obsah kurzu:  

Teoretická část - 40 hod.:  

Systém logopedické péče.  

Ontogenetický vývoj řeči.  

Fyziologický a narušený vývoj řeči.  

Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči.  

Praktická část – pedagogická praxe - 20 hod.:  

V průběhu praxe frekventanti aplikují ve své přímé práci s dětmi poznatky získané v teoretické části 
kurzu a vedou záznam o konané praxi.  

Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v rámci 
ukončení studia.  

Ukončení studia:  

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou – písemná, ústní, pohovorem o praxi a rozborem 
kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit 
v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje 
k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmena c) Metodického doporučení č.j. 
14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného 
rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských 
obtíží.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. st. i 2. st. ZŠ, ZŠ spec., SŠ, případně vychovatelům, kteří se zabývají nebo hodlají 
zabývat prevencí řečové výchovy.  

Typ kurzu: cyklický  
Garant: Mgr. Alena Andrejsová  
Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Vysoká škola finanční a správní, učebna bude upřesněna v pozvánce  
Termíny: 05.02. 2018 - 28.05. 2018  
Lektoři: PaedDr. Iva Gregorová (speciální pedagog, učitelka ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostě, lektorská činnost)  
Poznámka: Lekce probíhají vždy v pondělí, náslech proběhne ve čtvrtek. Termíny: 5., 12., 19., 26 února, 12., 15. 

(náslech), 19., 26. března, 9. a 16. dubna. Od 17. 4. 2018 do 25. 5. 2018 probíhá 20 hod. praxe. Termín 
závěrečné zkoušky je stanoven na 28. 5. 2018. 

Platba bude provedena převodem na účet naší organizace. Samoplátci i účastníci organizací obdrží 
fakturu na 1. semináři.  

Frekventanti na 1. seminář donesou vysvědčení (diplom) o pedagogické způsobilosti a souhlas ŘŠ 
s realizací pedagogické praxe (obdržíte s pozvánkou). 

 

Podrobnější obsah kurzu byl uveřejněn ve zpravodaji Kontakt č. 166. Na požádání Vám jej zašleme.  

Došlo ke změně názvu na základě nového standardu MŠMT. 

Vhodné pro ŠABLONY.  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Trénink mozkových hemisfér, mozkový jogging  
(02180375)  

Datum: 07.02.2018 

Poplatek: 1 000,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Teoreticko praktický seminář se zaměřuje: 

1) na efektivní postupy při efektivním učení, zapamatování si  a vybavování informací; 

2) na možnosti zvyšování kognitivních funkcí mozku u sebe samých a následně i u dětí. 

Obsah: 

• levohemisférové aktivity; 

• pravohemisférové aktivity; 

• předpoklady dobré paměti – vnímání, osvojování znalostí, vybavování údajů; 

• přednosti zapomínání; 

• hygiena paměti – výživa, spánek, rytmy učení; 

• ukázky cvičení rozvíjející kognitivní funkce mozku a jejich praktické vyzkoušení: 

  o cvičení na procvičení levé hemisféry: práce s čísly, hlavolamy typu IQ… 

  o cvičení na procvičení pravé hemisféry: představivost, rozvoj vnímání,  

     mnemotechnické postupy a triky...  

Doporučen: Učitelům 1. stupně ZŠ, ZŠ speciálních, vychovatelům.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 - zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200m vlevo VŠFS.  

Termíny: 07.02. 2018 - 14.02. 2018 (13:45 - 17:00)  

Lektoři: Mgr. Ivana Smeková (psycholožka a psychoterapeutka mosteckého pracoviště PPP ÚK, školní 
psycholožka)  

Poznámka: Jedná se o cyklus dvou odpoledních seminářů. 

Akce na klíč v rámci projektu pro VC Genesia z. s. Nebude-li seminář naplněn zapojenými školami, 
nabídneme jej i ostatním zájemcům.  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Školní zralost versus školní připravenost  
(02080364)  

Datum: 15.02.2018 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: V současné době roste počet odkladů školní docházky. Jde o děti „emočně nezralé“, nebo  

„o školsky nepřipravené“? Na to by účastníci během semináře měli dostat odpovědi. 

Témata: 

- vývojová stádia dítěte do věku 7 let 

- potřeby k podpoře správného vývoje 

- typické chování a jednání versus očekávání rodičů a učitelů MŠ 

- důsledky přetěžování dětí 

- co a v jaké podobě by mělo zvládat dítě vývojově připravené pro vstup do ZŠ 

- diskuse a prostor pro řešení případů z praxe.  

Doporučen: Učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga, zájemcům.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 15.02. 2018 (09:00 - 14:00)  

Lektoři: PhDr. Jan Svoboda (Psycholog, odborný asistent na Ostravské univerzitě, člen výzkumného týmu 
problematiky dětí a mládeže v ČR, člen Vědecké rady metody Asociačně barvová diagnostika, 
akreditovaný lektor pro ČR a SR, publikační činnost.)  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Asistent pedagoga ve škole   
(01080400)  

Datum: 22.02.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2. Formy asistence ve školách – základní charakteristika: 

  a. asistent pedagoga (dále „AP“), 

  b. osobní asistent, 

  c. školní asistent. 

3. Základní rozdíly mezi formami asistence – dopad do pracovně-právních vztahů a chodu školy. 

4. Asistent pedagoga v regionálním školství. 

5. Charakteristika profese AP. 

6. Zřízení pozice AP podle právních předpisů (možné varianty). 

7. Možnosti zaměstnání AP ve škole. 

8. Kvalifikace AP. 

9. Náplň práce AP. 

10. Financování AP – možnosti (včetně rozvojových programů). 

11. Přímá pedagogická činnost AP a práce související. 

12. Rozdělení kompetencí mezi učiteli a AP. 

13. Metodické vedení a další vzdělávání AP. 

14. Možná rizika práce AP.  

Doporučen: Ředitelům škol a jejich zástupcům, učitelům všech typů a stupňů škol.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 - zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 22.02. 2018 (08:30 - 11:45)  

Lektoři: Mgr. et Mgr. Radek Hach (Česká školní inspekce, Praha, Ústecký inspektorát - školní inspektor, praxe: 
učitel na 1. a 2. stupni  ZŠ, zástupce ředitele.)  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku  
(02080388)  

Datum: 27.02.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Rozvíjení grafomotorických dovedností dětí předškolního věku patří k velmi důležitým činnostem MŠ. 
Zvládání grafomotoriky má veliký vliv na budoucí školní úspěšnost. 

V semináři se seznámíte s možnostmi podpory přirozeného vývoje grafických dovedností u dětí PV. 
Získáte informace a konkrétní zkušenosti se stimulačními programy zaměřenými na odstranění či 
minimalizaci grafomotorických obtíží. Osvojíte si základní zásady přístupu k dětem a uplatňování 
individuálního přístupu při  

rozpoznávání a dalším rozvíjení předpokladů dítěte v této oblasti. Obsah: 

1. Vývoj motoriky a grafických dovedností v PV.  

2. Možné obtíže v grafomotorice a jejich příčiny.  

3. Zásady přístupu k dětem s grafomotorickými obtížemi.  

4. Cílené intenzivní cvičení rozvoje grafomotoriky – skupinové, individuální.  

5. Podporující aktivity v rámci běžných činností v MŠ.  

Součástí semináře je seznámení s konkrétními programy s praktickými činnostmi.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ, vychovatelům ŠD, DD, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj č. 
2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte vpravo, 
po 200m vlevo VŠFS.  

Termíny: 27.02. 2018 (08:30 - 11:45)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP v Kladně, Rodinné poradny ve Slaném,  původním povoláním 
učitelka MŠ, speciální pedagog a  zástupkyně ředitelky SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Inovace v hudebních aktivitách pro MŠ - jaro - léto  
(02080354)  

Datum: 28.02.2018 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: - Účastníci kurzu se seznámí s novými rytmickými, melodickými i netradičními hudebními nástroji, které 
mohou využít s dětmi předškolního věku.  

- Vyzkouší si metodu barevného hraní (zvonky, boomwhackers a čtyrkanálkové harmoniky), kterou 
metodicky zpracovala lektorka a obdrží nové notové záznamy k dalším, tentokrát jarním a letním 
písním. 

- Prakticky si vyzkouší hudební nástroje, které je možné využít i s dětmi mladšími tří let.  

- Zajímavé poslechové činnosti, kdy dítě není pouze pasivním účastníkem, ale skladbu tvořivě 
doprovází.  

- Hry s drumbeny a hra s cimbálem. Nácvik hry na Kazoo s nejmladšími a propojeni hry se zpěvem.  

- Nástroje vhodné k hudební relaxaci, jejich zapojení do běžného dne v MŠ.  

Doporučen: Pedagogům MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum  

Termíny: 28.02. 2018 (08:30 - 12:30)  

Lektoři: Bc. Pavla Hacková (učitelka MŠ, spolupráce s doc. I. Ašenbrenerovou)  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Výtvarná dílna – Jarní a letní inspirace  
(06180377)  

Datum: 01.03.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Nabízíme jarní výtvarnou dílnu s příjemnou lektorkou, paní Petrou Vondrovou. Navazujeme tímto na 
podzimní, originální seminář, ze kterého si paní učitelky odnesly zajímavé výtvarné kompozice.  I jarní 
seminář je koncipován jako praktická dílna, ve které si účastníci vyzkouší různé výtvarné klasické 
i experimentální postupy. Součástí programu je i teoretická část, do které patří především ukázky 
z autorské dílny – fotografie děl, ukázky hotových dílek, autorské publikace, videoukázky atd.  

Obsah semináře:  

1. Malba, koláž, muchláž, techniky body-artu, enkaustika, apod.  

2. Tvorba s atypickými výtvarnými podklady (papírové krabičky, rulky, talíře, plastové láhve, apod.)  

3. Netradiční výtvarné materiály (přírodniny, kousky textilií, zbytky rozmanitých papírů apod.)  

4. Netradiční výtvarné nástroje (houbička a drátěnka na nádobí, kartáček, větvička, apod. 

Účastníci si takto vyrobí např. jarní krajinu s motýlky, kočku s koťátkem, ptáčka zpěváčka, vázu na 
květiny, květinový dárek pro maminku, velikonoční věnec.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. st. ZŠ, ZUŠ, vychovatelům ŠD, DD, DDM.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 01.03. 2018 (10:30 - 14:30)  

Lektoři: Mgr. Petra Vondrová, Ph.D. (PF Brno - Čj - VV, pedagog denního i dálkového studia Čj a Rj, vedoucí 
sekce českého jazyka, postgraduální studium na Katedře výtvarné výchovy, věnuje se problematice 
předškolního vzdělávání, publikuje v časopisech Předškolní výchova, Informatorium 3-8, Moderní 
vyučování aj., autorka knih Výtvarné techniky pro děti, Výtvarné náměty pro čtvero ročních dob, 
Tvoříme z přírodních materiálů a další, lektorská činnost)  

Poznámka: Přineste si s sebou:  Sklenice od zavařeniny (majolky, marmelády apod.), kelímek na vodu, houbičku 
na nádobí, štětec, dvě  barevné  a dvě kovové drátěnky  na nádobí, kousek modelíny, větvičky z jarní  
přírody, voskovky, nůžky, nožík, temperové barvy, barevné hedvábné papíry – jarní odstíny – červená, 
zelená, žlutá, oranžová (pokud je možnost), lepidlo Herkules, tavná pistole a náplně, čtvrtky formátu 
A4 – pět kusů, plastový kelímek od velkého jogurtu a jeden kelímek od zakysané smetany nebo 
podobný velikostí, zbytkové materiály – kus pleteniny, kousky kožešin, látek, knoflíky, stužky, krajky 
(kdo co má k dispozici), červená nebo žlutá či oranžová stužka, kousek ohebného drátku  a chlupaté 
drátky, jedno plastové kolečko (například kryt od sýru Mascarpone, od pomazánkového másla, víčko 
na zavařovací sklenici), jeden menší polystyrénový věneček, čtvercová nebo obdélníková  krabička od 
papírových ubrousků (s otvorem), krabička od kulatého sýra (například od Veselé krávy), kousek 
provázku, průsvitná  izolepa, 5 - 10 špejlí,  zelené nebo oranžové lýko, případně zelený sisál, černá tuš, 
voskovky, prstové barvy.  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Trénink mozkových hemisfér, mozkový jogging  
(02180376)  

Datum: 14.03.2018 

Poplatek: 1 000,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Teoreticko praktický seminář se zaměřuje: 

1) na efektivní postupy při efektivním učení, zapamatování si a vybavování informací; 

2) na možnosti zvyšování kognitivních funkcí mozku u sebe samých a následně i u dětí. 

Obsah: 

• levohemisférové aktivity; 

• pravohemisférové aktivity; 

• předpoklady dobré paměti – vnímání, osvojování znalostí, vybavování údajů; 

• přednosti zapomínání; 

• hygiena paměti – výživa, spánek, rytmy učení; 

• ukázky cvičení rozvíjející kognitivní funkce mozku a jejich praktické vyzkoušení: 

  o cvičení na procvičení levé hemisféry: práce s čísly, hlavolamy typu IQ… 

  o cvičení na procvičení pravé hemisféry:  představivost, rozvoj vnímání,  

     mnemotechnické postupy a triky...  

Doporučen: Učitelům 1. stupně ZŠ, ZŠ speciálních, vychovatelům ŠD, DD.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj č. 
2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte vpravo, 
po 200m vlevo VŠFS.  

Termíny: 14.03. 2018 - 21.03. 2018 (13:45 - 17:00)  

Lektoři: Mgr. Ivana Smeková (psycholožka a psychoterapeutka mosteckého pracoviště PPP ÚK, školní 
psycholožka)  

Poznámka: Jedná se o cyklus dvou odpoledních seminářů. 

Akce na klíč v rámci projektu pro VC Genesia z. s. Nebude-li seminář naplněn zapojenými školami, 
nabídneme jej i ostatním zájemcům.  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Tvořivá dramatika v předškolním věku  
(02080407)  

Datum: 16.03.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Pedagogové se v lekci seznámí s významem tvořivé dramatiky pro práci s děti PV. Osvojí si strukturu 
lekce, metody a techniky DV na konkrétních příkladech her podporující správné sociální - prosociální 
chování, kooperaci, potlačující agresivitu, apod.  

Stručný obsah: 

• Význam tvořivé dramatiky pro děti PV. 

• Struktura dramatické lekce. 

• Metody a techniky DV s příklady her. 

• Druhy her. 

• Hry členěné dle vzdělávacího obsahu. 

• Zajímavé odkazy.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd a 1. tříd základních škol, vychovatelům a pedagogům volného času 
pro danou věkovou skupinu.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

VŠFS, učebna bude upřesněna v pozvánce.  

Termíny: 16.03. 2018 (09:30 - 13:45)  

Lektoři: Mgr. et. Bc. Michal Novotný (učitel MŠ, lektorská a publikační činnost)  

Poznámka: S sebou pohodlné oblečení, přezůvky - cvičky, karimatku, blok a psací potřeby.  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Jak vymezit hranice a začlenit rituály do 
výchovy dětí MŠ   
(02080389)  

Datum: 20.03.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Jaký význam mají v životě nejen předškolních dětí pravidla, rituály, autorita, respekt a svoboda?  
O tom a mnohém jiném si budete povídat v dnešním semináři:  

1. Vymezení pojmu hranice, pravidla, svoboda, respekt, rituály a autorita v rámci předškolní výchovy.  

2. Stručné shrnutí úrovně vývoje sociálních dovedností dětí předškolního věku a možností jeho 
posilování.  

3. Zásady efektivní komunikace s dětmi v rámci vymezování hranic.  

4. Možné překážky ze strany dětí i učitele a možnosti jejich překonávání.  

5. Konkrétní činnosti a techniky zaměřené na vymezování hranic, na zavádění rituálů a na spolupráci 
mezi dětmi.  

V rámci semináře bude využíváno skupinové práce, tvorby myšlenkových map, práce s textem, 
brainstormingu, apod.  

Cílem akce je osvojit si vhodné postupy, které podporují zdravý osobnostní vývoj a sociální 
dovedností dětí předškolního věku a jejich adekvátní zapojení do kolektivu. Získat informace a 
konkrétní zkušenosti s možnými překážkami při vymezování hranic v rámci předškolní výchovy. 
Seznámit se a prakticky si vyzkoušet konkrétní techniky a hry, které tyto oblasti stimulují. Součástí 
semináře bude tvorba zásobníku konkrétních námětů, rituálů, her a činností.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ, vychovatelům ŠD, DD, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200m vlevo VŠFS.  

Termíny: 20.03. 2018 (08:30 - 11:45)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP v Kladně, Rodinné poradny ve Slaném,  původním povoláním 
učitelka MŠ, speciální pedagog a  zástupkyně ředitelky SMŠ, od r. 1997 lektorská činnost.)  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Profesní rozvoj pedagoga - komunikace, 
sebereflexe a sebehodnocení   
(07180404)  

Datum: 05.04.2018 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Psychologie  

Anotace: V tomto semináři si účastníci osvojí vhodné metody sebereflexe, které co nejefektivněji přispějí k 
jejich profesnímu růstu a rozvoji. Dokážou je aplikovat v praxi jako základ pro pochopení a uchopení 
problematiky chování žáků a spolupráce s rodinou - komunikace ve dvou rovinách: učitel – rodič, 
učitel - dítě. 

Obeznámí se sebereflexí jako s procesem, v němž se pedagog zamýšlí nad svými znalostmi, 
dovednostmi, hodnotami, postoji a výsledky své práce. 

Fáze a jednotlivé kroky sebereflexe. 

Psychologické aspekty sebereflexe a její úskalí. 

Vzdělanost x moudrost. 

Diskuse, sdílení zkušeností.  

Doporučen: Učitelům MŠ, ZŠ, speciálních škol a asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 05.04. 2018 (09:00 - 14:00)  

Lektoři: PhDr. Jan Svoboda (Psycholog, odborný asistent na Ostravské univerzitě, člen výzkumného týmu 
problematiky dětí a mládeže v ČR, člen Vědecké rady metody Asociačně barvová diagnostika, 
akreditovaný lektor pro ČR a SR, publikační činnost.)  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Klady a zápory hyperaktivity u dětí od útlého 
věku až po dospělost  (07280432)  

Datum: 10.04.2018 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Na semináři budou učitelé seznámeni s etiologií, základními projevy a odlišením syndromu ADHD 
od ADHD s poruchou chování. Jak vypadají projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích 
od narození po dospělost? Řekneme si, jaké jsou silné a slabé stránky hyperaktivních dětí, jak je 
výchovně a výukově vést. Jak je dovést do dospělosti, aby se úspěšně začlenily do běžného života.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelům, asistentům pedagoga, pedagogům volného času.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj č. 
2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte vpravo, 
po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 10.04. 2018 (09:00 - 14:00)  

Lektoři: PaedDr. et. Mgr. Hana Žáčková (Speciální pedagog, psycholog, psychoterapeut. Praxe v základním a 
speciálním školství. Poradenský pracovník, lektor, autor publikací.)  

Poznámka: V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení.  
 

 



 

 

23 

                           
Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Povinná dokumentace a vnitřní předpisy ve škole  
(01080401)  

Datum: 12.04.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Obsah semináře:          

1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2. Vymezení povinné dokumentace školy dle školského zákona. 

3. Vedení povinné dokumentace. 

4. Další dokumentace školy: 

   a. provozní, 

   b. účetní, 

   c. dokumentace k zajištění BOZ žáků, 

   d. dokumentace k zajištění BOZP zaměstnanců, revize, proškolení. 

5. Pravidla a metodika pro tvorbu a aktualizace školního vzdělávacího programu. 

6. Pravidla a metodická doporučení k tvorbě školního řádu. 

7. Co je a co upravuje vnitřní předpis organizace. 

8. Pravidla pro tvorbu vnitřních předpisů, směrnic. 

9. Náležitosti vnitřních předpisů, směrnic. 

10. Účinnost, vydání a seznámení s vnitřními předpisy, směrnicemi. 

11. Kontrolní činnost vedoucího pracovníka v oblasti vedení dokumentace. 

12. Odpovědi na otázky účastníků, diskuze.  

Doporučen: Ředitelům škol a jejich zástupcům, učitelům všech typů a stupňů škol.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 - zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 12.04. 2018 (08:30 - 11:45)  

Lektoři: Mgr. et Mgr. Radek Hach (Česká školní inspekce, Praha, Ústecký inspektorát - školní inspektor, praxe: 
učitel na 1. a 2. stupni ZŠ, zástupce ředitele.)  
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Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Hry pro rozvoj paměti a pozornosti v MŠ  
(02080390)  

Datum: 17.04.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: V semináři se seznámíte s možnostmi prodlužování doby koncentrace pozornosti a posilování paměti 
u dětí předškolního věku. Získáte praktické zkušenosti s konkrétními náměty a činnostmi zaměřenými 
na posilování pozornosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání, zrakové a sluchové paměti a 
vizuomotorické koordinace. Získáte informace také o krátkých relaxačních chvilkách, vhodných 
na zařazení do denního režimu, které rovněž posilují koncentraci pozornosti a paměť dětí. 

Obsah: 

1. Postup přirozeného vývoje pozornosti a paměti u dětí  

2. Možné vnější a vnitřní příčiny komplikací správného vývoje  

3. Vhodný postup a zásady individuální i skupinové práce  

4. Konkrétní činnosti a techniky na zlepšení pozornosti a paměti u dětí předškolního věku  

V rámci semináře bude využíváno skupinové práce, tvorby myšlenkových map, práce s textem, 
brainstormingu, praktického vyzkoušení nabízených aktivit pro děti apod.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ, vychovatelům ŠD, DD, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200m vlevo VŠFS.  

Termíny: 17.04. 2018 (08:30 - 11:45)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP v Kladně, Rodinné poradny ve Slaném,  původním povoláním 
učitelka MŠ, speciální pedagog a  zástupkyně ředitelky SMŠ, od r. 1997 lektorská činnost.)  
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Mgr. Alena Andrejsová 
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                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Jednoduché pokusy ve fyzice  
a další aktivizující metody IV   
(05180434)  

Datum: 23.04.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Fyzika  

Anotace: Volně navazujeme dalším dílem na úspěšné semináře "Jednoduché pokusy ve fyzice a další aktivizující 
metody" I - III, ve kterých jste se seznámili a opět se seznámíte s celou řadou, na materiální vybavení 
nenáročných, ale zároveň originálních a efektivních pokusů, které podnítí zájem žáků o daný předmět. 

Dále se učitelé seznámí s některými snadno dostupnými počítačovými aplikacemi, dobře využitelnými 
v hodinách fyziky. 

Obsah: 

a) Lektor předvede pokusy z fyziky, které lze provádět v běžných hodinách, nejsou potřeba drahé a 
nedostupné pomůcky. Půjde o pokusy z mechaniky, optiky, elektřiny a magnetismu. Některé z nich si 
účastníci sami vyzkouší. 

b) Lektor seznámí s některými počítačovými aplikacemi, které lze používat při výuce fyziky, jsou volně 
dostupné a mají jednoduché uživatelské prostředí. 

c) Diskuse a vzájemné předávání zkušeností.  

Doporučen: Učitelům fyziky ZŠ a víceletých gymnázií.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Majakovského 2343 

Podkrušnohorské gymnázium, učebna matematiky v přízemí vlevo  

Termíny: 23.04. 2018 (13:00 - 16:00)  

Lektoři: Mgr. Ivana Hotová (Učitelka ZŠ a SŠ, externí vysokoškolský pedagog, lektorka.)  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Komunikace s rodiči – společně s rodiči  
(07180433)  

Datum: 24.04.2018 

Poplatek: 800,00 Kč  

Oblast kurzu: Psychologie  

Anotace: Během kurzu se naučíme reagovat na nekonkrétní kritiku tak, abychom neprohlubovali konflikt, 
nedělali věci, které nechceme a zároveň vedli rodiče k jejich dílu odpovědnosti za chování svých dětí. 
Osvojíme si konkrétní principy (používat pátrání po porozumění a popisný jazyk, zvládat acting-outy 
rodičů, konstruktivně zvládat agresivní kritiku rodičů, umět odmítat žádosti o laskavost, zvládat 
manipulaci v komunikaci a další), které snižují počet konfliktů a usnadňují dosahování porozumění v 
komunikaci s rodiči. Kurz mj. pomůže zlepšit naše sebeovládání v konkrétních situacích s rodiči. 
Obsah kurzu je vystavěn na základě poznatků o fungování mozku (práce Davida Rocka), znalostí o 
fungování vztahových signálů v komunikaci (práce Paula Watzlawicka) a poznatků o emocích a jejich 
vlivu na komunikaci (práce Daniela Golemana). Popíšeme konkrétní problematické situace, do 
kterých se dostáváme při komunikacích s rodiči dětí. Seznámíme se základy fungování našeho mozku 
během komunikace, se základními potřebami, které hrají při řešení konkrétních situací s rodiči roli 
(status, samostatnost, propojení, spravedlnost, jistota) a s tím, jaký vliv mají na tyto potřeby vztahové 
signály obsažené v našich větách. Procvičíme se ve vnímání chování, které generuje reakci vyhnutí se 
(koliduje s výše jmenovanými potřebami). Seznámíme se s tím, jak zvládat kritiku, odmítat žádosti o 
laskavost, řešit konflikty, zvládat manipulaci a vést rodiče k odpovědnosti za chování jejich dětí.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům a pedagogům volného času.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 24.04.2018 (09:30-14:30)  

Lektoři: Mgr. Michal Dubec (absolvent FF UK - pedagogika, psychologie, osobnostně -soc. rozvoj, učitel pro SŠ, 
absolvent sociálně - psych. výcviku a videotréninku;  praxe -  učitel ZŠ a SŠ, vysokoškolský pedagog, 
lektor)  

Poznámka: V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení. Na přání lektora je kapacita 
omezena.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Na hudbu trochu jinak (pro žáky 1. a 2. st. ZŠ, ZŠ 
s rozš. výukou HV, ZUŠ, DD, DM) -  9. díl  
(06080405)  

Datum: 26.04.2018 

Poplatek: 660,00 Kč  

Oblast kurzu: Hudební výchova  

Anotace: V semináři se pedagogové formou zážitkové pedagogiky seznámí s řadou netradičních forem výuky za 
pomoci netradičních hudebních nástrojů a pomůcek. Osvojí si činnostní pojetí výuky, způsoby 
skupinové kooperace, metodické postupy vedoucí k osvojení si základních hudebních pojmů, 
poslechu a  celkového rozvoje hudebnosti žáků.  Budou rozvíjet svoji kreativitu a schopnost uplatnit 
získané vědomosti a dovednosti ve své pedagogické praxi. 

 

Muzikanti, co děláte – hráte nebo nehráte? 

Ukázky detailní práce s písní Muzikanti, co děláte po stránce hudební, textové i rytmické. Využití 
prvků dramatické výchovy, práce s Orff instrumentářem. Četba notového záznamu i pro 
nemuzikanty, poslech lidové hudby a nástrojů v ní používaných. 

 

Kámen, nůžky, papír aneb lLdová píseň jako hra     

Ukázky práce s lidovou písní pro starší žáky na principu známé hry. Rytmická a poslechová cvičení, 
cítění frází, práce s dechem a hlasem, folklór jako inspirační zdroj skladatelů vážné hudby. 

 

Kudy cesta do Betléma? 

Předvánoční seminář s méně známými koledami s tematikou cesty a putování za Jezulátkem do 
Betléma pro mladší i starší žáky. Prvky dramatické výchovy, práce s písní a rytmem, využití Orff 
instrumentáře a Boomwhackers.  

Doporučen: Pedagogům 1. st. ZŠ, učitelům HV na 2. st. ZŠ, učitelům  hudebních oborů ZUŠ, vychovatelům DD, DM 
a pedagogům volného času DDM, SVČ se zaměřením na starší žáky.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806/7 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 - zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 26.04. 2018 (08:00 - 13:15)  

Lektoři: Rafaela Drgáčová (učitelka ZUŠ v Jeseníku, krajská metodička HN, členka ČHS, ČOS, absolventka 
mnoha zahraničních kurzů, lektorka, autorka přednášek a koncertů pro Akademii III. věku)  

Poznámka: S sebou: pohodlné oblečení vhodné pro práci na koberci, přezůvky (nejlépe cvičky). 

Jednotlivé díly na sebe nenavazují. Jsou to samostatné jednotky. Pořadí dílů označujeme jen kvůli 
akreditacím. Zúčastnit se může každý pedagog cílové skupiny. Rádi přivítáme nové tváře.  

 

 



 

 

28 

                           
Mgr. Alena Andrejsová 

                          Pionýrů 2806, 434 01, Most 
                          Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Na hudbu trochu jinak (pro děti MŠ a malé 
žáčky) - 8. díl  (02080406)  

Datum: 27.04.2018 

Poplatek: 660,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: V semináři se pedagogové seznámí s řadou netradičních forem výuky za pomoci netradičních 
hudebních nástrojů a pomůcek. Osvojí si činnostní pojetí výuky a způsoby skupinové kooperace 
vedoucí k celkovému rozvoji hudebnosti jak pedagogů, tak i dětí a žáků.  Budou rozvíjet svoji 
kreativitu a schopnost uplatnit získané vědomosti a dovednosti ve své pedagogické praxi. 

 

Zvířátka muzikanti- 2 hod. 

Tři písně skladatele Petra Jistela s tematikou zvířátek a hudebních nástrojů. Práce s Orff 
instrumentářem, Boomwhackers a drumbeny, poslechová cvičení, využití netradičních výukových 
pomůcek, čtení malé nástrojové partitury, asociační cvičení a jazykolamy. 

 

Cestička šlapaná – 2 hod. 

Základní tempová a dynamická označení, práce s písní, rytmické domino, využití  netypických 
výukových pomůcek, poslechová cvičení. 

 

Kudy cesta do Betléma?- 2 hod. 

Předvánoční seminář s méně známými koledami s tematikou cesty a putování za Jezulátkem do 
Betléma pro mladší děti. Prvky dramatické výchovy, práce s písní a rytmem, využití Orff 
instrumentáře a Boomwhackers.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných a 1. tříd ZŠ, vychovatelkám ŠD, DD, pedagogům volného času DDM, SVČ 
se zaměřením na malé děti.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806/7 

Pedagogické centrum , přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 - zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 27.04. 2018 (08:00 - 13:15)  

Lektoři: Rafaela Drgáčová (učitelka ZUŠ v Jeseníku, krajská metodička HN, členka ČHS, ČOS, absolventka 
mnoha zahraničních kurzů, lektorka, autorka přednášek a koncertů pro Akademii III. věku)  

Poznámka: S sebou: pohodlné oblečení vhodné pro práci na koberci, přezůvky (nejlépe cvičky). 

Jednotlivé díly na sebe nenavazují. Jsou to samostatné jednotky. Pořadí dílů označujeme jen kvůli 
akreditacím. Zúčastnit se může každý pedagog cílové skupiny. Rádi přivítáme nové tváře.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Přechod od aritmetiky k algebře, vizualizace 
pojmů a postupů aneb Jak učit matematiku 
méně nadané žáky?  (05080408)  

Datum: 02.05.2018 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Seminář bude zaměřený na usnadnění žákům přechod k algebře, která je hlavně pro slabší žáky 
obtížná. Pozornost bude věnována hlavně slovním úlohám a využití vizualizace při odstraňování 
chybných představ, zobecňování a v řešitelském procesu. 

Vše bude ilustrováno konkrétními ukázkami ze školské praxe.  Budou diskutována hlavně tato 
témata: 

• Rozdíl mezi aritmetikou a algebrou. 

• Algebra jako zobecněná aritmetika. 

• Algebra jako nástroj modelování. 

• Aritmetické a algebraické slovní úlohy, analýza žákovských řešení a některé možnosti diagnostiky a 
odstraňování chybných představ. 

• Ukázky aktivit vhodných k usnadnění přechodu žáků od aritmetiky k algebře. 

• Vizualizace při budování pojmů. 

• Vizualizace při ověřování vlastností. 

• Vizualizace při řešení úloh.  

Doporučen: učitelům 2. st. ZŠ, víceletých gymnázií.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum  

Termíny: 02.05. 2018 (13:00 - 17:00)  

Lektoři: Prof. RNDr. Jarmila Novotná,CSc. (MFF UK, PedF UK Praha - katedra matematiky a didaktiky, 
publikační činnost)  

Poznámka: V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Jak vést děti v mateřské škole k sebeovládání a 
odpovědnosti za vlastní chování   
(07180435)  

Datum: 14.05.2018 

Poplatek: 800,00 Kč  

Oblast kurzu: Psychologie  

Anotace: Jak vést děti v mateřské škole k sebeovládání a odpovědnosti za vlastní chování nejen v situacích 
porušování pravidel. Na semináři se účastníci seznámí, jak rozvíjet seberegulaci dětí v mateřské škole 
prostřednictvím komunikace učitelů. Na konkrétních situacích z praxe budou demonstrována 
vztahová poselství vět, které v těchto situacích často padají. Lektor vymezí nejběžnější typy vztahově 
rizikových výroků hodnocení, mentorování, interpretace, které s vysokou pravděpodobností 
vyvolávají u dětí vyhýbavé reakce. Je zde představen koncept primárních sociálních potřeb a potřeby 
jistoty a na jeho základě jsou vyvozeny konkrétní závěry pro konstruktivní řešení uvedených situací 
z praxe. Sběr situací z praxe. Fungování mozku dětí během komunikace. 1) Vztahové signály během 
komunikace. 2) Status, jistota, práce s pravidly. 3) Trénink v konkrétních situacích z praxe. Formulace 
konkrétních doporučení. Pravidla a metody. Diskuse.  

Doporučen: Pedagogům MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 14.05. 2018 (09:30 - 14:30)  

Lektoři: Mgr. Michal Dubec (absolvent FF UK - pedagogika, psychologie, osobnostně -soc. rozvoj, učitel pro SŠ, 
absolvent sociálně - psych. výcviku a videotréninku;  praxe -  učitel ZŠ a SŠ, vysokoškolský pedagog, 
lektor)  

Poznámka: V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Tvoření s dětmi od dvou let – ART GAME  
(06180411)  

Datum: 17.05.2018 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Seminář se zaměřuje na výtvarné činnosti, které zvládnou děti od dvou let, a zohledňuje uplatnění 
poznatků v praxi při práci se skupinami dětí různého věku.  Výtvarné činnosti vycházejí z principů Art 
game (výtvarné hry) při nichž je kladen důraz na průběh tvůrčích činností rozvíjejících smyslové 
vnímání dětí. Jednotlivé hry podporují rozvoj kreativity a schopnosti soustředění s ohledem na 
odlišnosti reprezentačních systémů vnímání. V teoretické části semináře se účastníci dozvědí 
praktické informace o rozdílnostech ve vnímání ovlivňujících soustředění dětí, o pracovních 
postupech a možnostech získání materiálů a pomůcek. V praktické části účastníci zvládnou postupy 
technik devíti konkrétních projektů, při nichž využijí materiály tradiční, jako jsou barevné papíry, 
barvy vhodné pro práci s dětmi, plyšové drátky atd. i materiály méně tradiční, jako jsou kávové filtry, 
brčka a ovoce a zelenina. Osvojí si postupy her podporujících netradiční způsoby malování a 
jednoduchých grafických technik, zručnost, schopnost spolupráce, soustředění, prostorové vnímání a 
fantazii. 

Postup: 

1. Teoretická část – Prezentace, sdělení informací týkajících se vybraných projektů. 

2. Praktická ukázka jednotlivých projektů lektorem.  

3. Praktická část semináře, kdy si každý z účastníků osvojí principy všech devíti art game. 

4. Úklid, diskuse, dotazy. 

Projekty:  

• Barevné tvoření na kávovém filtru. 

• Projekty plné fantazie z nepravidelných tvarů papírů. 

• 3D projekty z brček a plyšových drátků. 

• Náramky a motýlci z brček a plyšových drátků. 

• Malování odstředivou silou. 

• Grafika v krabici. 

• Válečkové vzory. 

• Netradiční razítka – ovoce a zelenina. 

• Čisté malování pro nejmenší.  

Doporučen: Pedagogům mateřských škol, 1. st. základních škol, základních škol speciálních,  základních 
uměleckých škol,  vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, pedagogům pro 
předškolní a mladší školní věk.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200m vlevo VŠFS.  

Termíny: 17.05. 2018 (08:00 - 11:45)  

Lektoři: Karla Hátleová (Lektorská, výtvarná a poradenská činnost.)  

Poznámka: Příprava balíčku s materiálem má hodnotu 170,- Kč. S sebou pracovní oděv. 

V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení.  
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Malované deštníky   
(06180412)  

Datum: 17.05.2018 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Výtvarná dílna je zaměřena na práci s barvami umožňujícími malovat na syntetické materiály. 
Pedagogové se naučí různým technikám zdobení deštníků s ohledem na práci s dětmi různých 
věkových kategorií.  

• Seznámení s materiály, jejich dostupností a přípravou pro práci. 

• Seznámení s bezpečnostními pravidly při práci.  

• Praktická část semináře – barevné tónování, přenášení motivu ze šablony na deštník, malování 
štětci, aplikátory barev, houbičkou, kreditkou, razítkování i malování holýma rukama. Konečné 
ošetření malby.  

• Informace o péči o výrobek. 

• Závěrečné dotazy a výměna zkušeností. 

• Úklid materiálů.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. i  2. st. základních škol, základních škol speciálních,  základních uměleckých škol,  
vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času pro mladší i starší školní věk.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200m vlevo VŠFS.  

Termíny: 17.05. 2018 (13:00 - 16:45)  

Lektoři: Karla Hátleová (Lektorská, výtvarná a poradenská činnost.)  

Poznámka: Příprava balíčku s materiálem má hodnotu 170,- Kč. 

S sebou pracovní oděv. 

V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení. S sebou nejlépe nový, jednobarevný 
deštník. Možnost zakoupení deštníku u lektorky za 200,- Kč - nutné požadavek zapsat do přihlášky.  
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Pohybové aktivity a hry pro nejmenší děti v MŠ  
(02080410)  

Datum: 18.05.2018 

Poplatek: 580,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Náměty na pohybové aktivity vhodné pro nejmladší děti v MŠ. Význam a zákonitosti rozvoje 
motorických, rozumových a senzuálních schopností, posílení sebedůvěry a socializace u dvouletých 
dětí pomocí pohybu. Říkanky s pohybem, chůze v udávaném tempu s doprovodem jednoduchých 
hudebních nástrojů. Pohybové hry ve skupině, cviky ke zvládnutí skoků a skákání, přeskakování, 
aktivity s překážkami. Psychomotorické hry a manipulace s pomůckami - házení lehkých předmětů, 
kroužků, míčů.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ, ZŠ spec., vychovatelům ŠD, DD, pedagogům volného času SVČ, 
DDM.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Komořanská 799 

Mateřská škola  

Termíny: 18.05. 2018 (09:15 - 12:30)  

Lektoři: Marie Homolková (učitelka MŠ, lektorka a cvičitelka jógy)  

Poznámka: S sebou: pohodlný cvičební oděv, vhodnou obuv - nejlépe cvičky, případně ručník či karimatku (není 
to ale nutné, jelikož v učebně je koberec).  

V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení.  
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Čtenářská pregramotnost   
(02080436)  

Datum: 28.05.2018 

Poplatek: 2 600,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Dvoudenní seminář bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti 
čtenářské pregramotnosti především získáním praktických dovedností a postojů potřebných  

k předávání základů předčtenářských dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole. 

1. den:  

- Cíle předškolního vzdělávání v oblasti čtenářské pregramotnosti. 

- Vytváření vztahu ke knize – aktivizační způsoby práce s knihou + zadání úkolu (přinést knihu 
vhodnou pro práci v mateřské škole). 

- Podmínky pro rozvoj čtenářské pregramotnosti. 

- Rozvíjení schopnosti porozumět příběhu 1. část – způsoby kladení otázek směřujících k pochopení 
textu, ukázky knih vhodných pro práci v mateřské škole. 

- Rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní – moje jméno. 

- Divadlo Kamischibai – práce s pohádkovým kufříkem. 

2. den:  

- Diskuze nad donesenými knihami, hledání aktivizačních forem práce. 

- Rozvíjení schopnosti porozumět příběhu 2. část – práce s říkadlem, hledání příběhů v lidových 
říkadlech a písničkách – práce s textem. 

- Rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní – práce s rytmem. 

- Učitelka jako motivační činitel při vytváření vztahu k četbě – rozvoj praktických dovedností v oblasti 
hlasové a výrazové techniky čtení a vyprávění. 

- Četba a vyprávění textu – použití výrazových prostředků, zapojení dětí do četby.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: vícedenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 28.05. 2018 - 29.05. 2018 (09:30 - 16:00)  

Lektoři: Mgr. Hana Švejdová (Učitelka MŠ, metodická, poradenská a publikační činnost, ex. vys. ped., externí 
šk. inspektor.) 

Mgr. Eva Svobodová (Odborný asistent JČU - katedra pedagogiky, bývalá ředitelka MŠ, autorka 
publikací a učebních pomůcek.)  

Poznámka: Vhodné pro ŠABLONY. U akce se nepočítá s přestávkou na oběd. 

V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení. 

S sebou knihu vhodnou pro práci v MŠ.  
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Matematická pregramotnost – metody a formy 
práce s dětmi v MŠ a přípravných třídách ZŠ  
(02080409)  

Datum: 30.05.2018 

Poplatek: 2 000,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: V úvodní části semináře se účastníci seznámí s fyzickým a mentálním vývojem dítěte předškolního 
věku a současným trendem jeho vzdělávání. Pedagogové se seznámí s pojmy z oblasti klíčových 
kompetencí a dílčích cílů RVP PV, které přímo či nepřímo ovlivňují rozvíjející se matematickou 
pregramotnost předškolních dětí.  

V druhé části bude přiblížen význam podpůrných dovedností a faktorů, které ovlivňují v matematice 
výkony dětí: 

- pohyb a jeho úroveň (hrubá a jemná motorika, základní orientace v prostrou,pojmy 
související s uspořádáním prostrou, řazení činností po sobě...); 

- řeč a úroveň jejího rozvoje (porozumění výrazům a jejich významu, pochopení pokynů, 
aktivní používání předložek, popis děje…); 

- sluch (sluchové dovednosti – krátkodobá paměť, vnímání rytmu, pokyn + pohybové 
provedení, vyhledávání ve slyšeném textu...); 

- rozumové předpoklady = znalosti, vědomosti (charakteristiky objektů, kriteria, kategorie, 
zrakové vnímání a rozlišování, paměť, orientace na ploše, orientace v čase, algoritmy 
činností, pochopení souvislostí + vnímání času a posloupností, zvládnutí užití symbolů…); 

- pracovní schopnosti (zájem, zvídavost, chuť překonávat překážky, záměrná koncentrace 
pozornosti, smysl pro povinnost, zodpovědnost, kvalita soustředění, samostatnost, 
respektování pravidel, limitů, podmínek, morální aspekt…); 

Zde bude velká pozornost věnována významu rozvoje řeči ve vztahu k pojmenování a chápání situací 
a následnému vlivu na řešení slovních sdělení a na úlohy s matematickým podtextem.  

 

Přečíslené představy a dovednosti 

- třídění (podle druhu, barvy, velikosti, tvaru, apod.,,co do skupiny nepatří, podle dvou kritérií, 
podle více kritérií, stromy třídění); 

- seskupení (chaos, řádkové modely, model rastru, konfigurace); 

- uspořádání (podle velikosti, výšky, šířky, množství, váhy, rychlosti, vzdálenosti, …podle času, 
seřazení 5 a více prvků, užívání předložek – směry v prostoru,…); 

- přiřazování (podle kriteria vytváří uspořádané dvojice, trojice, čtveřice); 

metody a možnosti: manipulace, kineze, zvuky, graficky. 

 

Číselné představy 

- neurčité vyjádření kvantity (ve vztahu k problému, základní pojmy, pochopení hodnoty, 
množství, základní vztahy, poměr, základní operace); 

- určité vyjádření množství (počet jako množství bez ohledu na vlastnosti, bez ohledu na 
postavení, vzdálenost, …vázat číslovku k různým typům objektů, základní pojmy, vztahy, 
specifické výrazy, jazykové obměny, o jednu více, méně). 
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Aktivity v MŠ vedoucí k základní přípravě pro budoucí užití v geometrii: 

hry a činnosti s tělesy, prostorová představivost = vždy s hmotou + slovní zásoba pro prostor, 
vzájemná poloha, uspořádání, práce s tkaničkami, drátky, modelínou, stavebnicemi,…, kreslení, 
obtahování (sledování křivky), hledání cest a řešení labyrintů (na stole, v prostoru, na papíře), P-L 
orientace, dekompozice – kompozice, dělení materiálu, skládanky, rastry = 2D, mozaiky podle 
plánku, tělesa a objem, symetrie, transformace, zvětšování – zmenšování, … 

 

Největší časový prostor bude věnován praktické části, kdy si účastníci vyzkouší některé činnosti a 
postupy užívané s dětmi v mateřské škole. 

Tato praktická část bude zaměřena na specifické metody práce v oblastech:  

- orientace dítěte v prostoru zorného pole i v prostoru třídy, orientace na ploše,  

- řešení labyrintů v prostorovém i plošném zadání,  

- manipulace s předměty, vyjadřování jejich vlastností ve vztahu k matematice (délka, objem, 
míry, tvary, porovnávání, třídění, apod.),  

- celek a jeho části (analýza, syntéza, dělení a popis...),  

- třídění a pravidla třídění, 

- seskupení a uspořádání předmětů (práce s podmínkou), 

- početnost prvků v souboru, porovnávání počtu (stejně, více, ubírání přidávání),  

- symboly jako znaky vztahující se k matematickým funkcím,  

- rozvoj logické úvahy – uvažování, usuzování (pravdivost výroku, práce s negací, různé 
možnosti řešení, výběr z více nabídek, uspořádávání do systémů a tabulek, hry typu zebra...) 

Představeny budou konkrétní aktivity realizovatelné s běžně dostupným a finančně nenáročným 
materiálem a pomůckami. Z každé oblasti si účastníci vyrobí jednu pomůcku (nebo obdrží přípravu k 
jejímu vyrobení). 

 

V poslední části semináře proběhne praktické seznámení se speciálními stolními a didaktickými 
hrami pro rozvoj myšlení i matematických dovedností, které má lektorka v praxi ověřeny. Hry a 
didaktické aktivity si účastníci vyzkoušejí. 

 

Účastníkům bude v průběhu semináře nabídnuta odborná literatura a seznam webových adres 
prodejců a dodavatelů představených her a pomůcek. Vzájemná diskuze o postupech, možnostech a 
zkušenostech jednotlivých účastníků bude podporována v průběhu celého setkání.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: vícedenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS. Z nádraží tramvaj 
č. 2 -  zastávka Čs. mládeže, tatáž zastávka pro autobus od Loun. Dojdete na svět. křiž., odbočíte 
vpravo, po 200 m vlevo VŠFS.  

Termíny: 30.05. 2018 - 31.05. 2018 (09:00 - 15:30)  

Lektoři: Mgr. Šárka Gabrielová (SPgŠ, UK - management, ředitelka MŠ Ostrov n. O., 30 let praxe v MŠ,  
metodik DVPP, lektorská činnost.)  

Poznámka: Vhodné pro ŠABLONY. V případě požadavku pauzy na oběd se akce prodlouží.  
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TEPLICE 
 

 

Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ  
(02180428)  

Datum: 13.02.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Účastníci získají praktické dovednosti, seznámí se, jak se tvoří projekt, s projektovým vyučováním, 
s novými metodami a formami práce, které budou mít možnost využít ve svých hodinách a 
s konkrétními příklady ze školního prostředí praxe lektorky.  

Obsah semináře 

1. Ukázky pomůcek, které se dají využít v hodinách. 

2. Ukázky některých projektů v hodinách. 

3. Praktické ukázky her.  

4. Propojení učiva do jiných předmětů. 

5. Ukázky her, které jsou na trhu a dají se využít v hodinách. 

6. Vlastní výroba pomůcek do výuky. 

7. Dramatizace v hodinách jako prostředek ve výuce.  

Doporučen: Učitelům 1. stupně ZŠ,  učitelům speciálních škol. 

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu)  

Termíny: 13.02. 2018 (14:00 - 17:00)  

Lektoři: Mgr. Kateřina Kubíčková (učitelka ZŠ Povrly, lektorka programu Step by step)  

Poznámka: Druhým garantem je Mgr. Jarmila Dimitrovová.  
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Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku  
(02080367)  

Datum: 16.02.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Vývoj motoriky a grafických dovedností v PV. 

2. Možné obtíže v grafomotorice a jejich příčiny. 

3. Zásady přístupu k dětem s grafomotorickými obtížemi. 

4. Cílené intenzivní cvičení rozvoje grafomotoriky – skupinové, individuální. 

5. Podporující aktivity v rámci běžných činností v MŠ. 

Součástí semináře je seznámení s konkrétními programy s praktickými činnostmi.  

Cílem je seznámit se s možnostmi podpory přirozeného vývoje grafických dovedností u   

dětí PV.     

Získat informace a konkrétní zkušenosti se stimulačními programy zaměřenými na  

odstranění či minimalizaci  grafomotorických obtíží. 

Osvojit si základní zásady přístupu k dětem a uplatňování individuálního přístupu při  

rozpoznávání a dalším rozvíjení předpokladů dítěte v této oblasti.  

Doporučen: Učitelkám MŠ, vychovatelům ŠD, učitelům přípravných tříd.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

MŠ Sukova (vedle botanické zahrady)  

Termíny: 16.02. 2018 (09:00 - 12:00)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP v Kladně, Rodinné poradny ve Slaném,  původním povoláním 
učitelka MŠ, speciální pedagog a  zástupkyně ředitelky SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  

Poznámka: Druhým garantem je Taťána Spodniaková.  
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Hry pro rozvoj paměti a pozornosti na 1. stupni ZŠ  
(02180368)  

Datum: 06.03.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Postup přirozeného vývoje pozornosti a paměti u dětí. 

2. Možné vnější a vnitřní příčiny komplikací správného vývoje. 

3. Vhodný postup a zásady individuální i skupinové práce v rámci výuky. 

4. Konkrétní činnosti a techniky na zlepšení pozornosti a paměti u dětí mladšího školního věku. 

V rámci semináře bude využíváno skupinové práce, tvorby myšlenkových map, práce s textem, 
brainstormingu, praktického vyzkoušení nabízených aktivit pro děti apod. 

Cílem vzdělávací akce je seznámit se a možnostmi prodlužování doby koncentrace pozornosti a 
posilování paměti u dětí mladšího školního věku. Získat praktické zkušenosti s konkrétními náměty a 
činnostmi zaměřenými na posilování pozornosti v rámci výuky. Získat informace také o krátkých 
relaxačních chvilkách, vhodných na zařazení do výuky, které rovněž posilují koncentraci pozornosti a 
paměť dětí.  

Doporučen: Učitelům 1. stupně ZŠ, speciálních škol, vychovatelům ŠD.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu)  

Termíny: 06.03. 2018 (14:00 - 17:00)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP v Kladně, Rodinné poradny ve Slaném,  původním povoláním 
učitelka MŠ, speciální pedagog a  zástupkyně ředitelky SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  

Poznámka: Druhým garantem je Mgr. Jarmila Dimitrovová.  
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Prevence kriminality dětí a mládeže v oblasti 
počítačových a sociálních sítí   
(07480429)  

Datum: 12.03.2018 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Primární prevence  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Seznámení se základními pojmy v oblasti počítačové kriminality. 

2. Odlišnost kriminogenního chování dětí a mladistvých od kriminogenního chování dospělých. 

3. Specifikace počítačové kriminality, současné trendy počítačové kriminality. 

4. Oblast porušování autorského práva v různých oblastech, techniky jeho provádění, co je legální a 
co trestné, co je pouze nemorální. 

5. Role českého trestního práva v oblasti počítačové kriminality. 

6. Hacking, cracking a jiné formy útoků na počítačovou síť.  

7. Oblast počítačových podvodů, podvody na seznamkách. 

8. Kriminogenní chování v oblasti sociálních sítí. 

9. Vydírání na internetu, kyberšikana, stalking. 

10. Oblast klasické kyberkriminality (hackerství, krádeže dat, sledování chování, krádeže identit). 

11. Oblast rizikového chování v sociálních sítích (vydírání, loudění materiálů s důvěrným obsahem, 
nezákonné sdílení důvěrných materiálů). 

12. Oblast rizikového chování na internetu v oblasti autorského práva (filmy, hudba a počítačové 
programy). 

13. Oblast rizikového chování na internetu v oblasti sexuálního chování. 

14. Zabezpečení vlastního počítače proti přístupu třetích osob. 

Cílem je rozeznat rozdíl mezi „správným chováním“ na internetu a chováním nežádoucím 
(trestněprávním).  

Doporučen: Učitelům všech typů a stupňů škol, ředitelům škol a jejich zástupcům, výchovným poradcům.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ Plynárenská (část Prosetice, u PENNY)  

Termíny: 12.03. 2018 (14:00 - 18:00)  

Lektoři: Ing. Bc. Aleš Chaloupka (vyšetřovatel na Krajském ředitelství PČR, školitel týmů)  
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Rozhodování ředitele mateřské školy ve 
správním řízení a mimo správní řízení  
(01080426)  

Datum: 15.03.2018 

Poplatek: 690,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Seminář si klade za cíl seznámit účastníky se specifikami rozhodování ředitele, která se týkají právě 
předškolních zařízení.  

• Základní právní předpisy (zákon č. 500/2004 Sb., zákon 561/2004 Sb.).  

• Princip subsidiarity správního řádu vůči školskému zákonu.  

• Orgány vykonávající státní správu ve školství a jejich kompetence.  

• Základní zásady činnosti správních orgánů a jejich aplikace v oblasti školství.  

• Správní řízení (postup před zahájením, řízení v 1. stupni, založení spisu, účastníci řízení, zastoupení, 
náležitosti rozhodnutí, oprávněná úřední osoba, věcná a m ístní příslušnost).  

• Správní řízení při přijímání dětí do MŠ.  

• Další možnosti použití správního řízení podle školského zákona.  

• Odvolací řízení v oblasti školství, autoremedura.  

• Rozhodnutí v oblasti školství, na která se správní řád nevztahuje.  

• Nejčastější chyby při rozhodování ředitele mateřské školy.  

• Povinnosti zákonných zástupců, doklady potřebné k rozhodnutí.  

• Vyhlášení výsledků o přijetí.  

• Náležitosti správního rozhodnutí při přijetí a nepřijetí.  

• Stanovení kritérií pro přijímání – zákaz diskriminace 

V CENĚ SEMINÁŘE JE OBČERSTVENÍ (bageta, káva,čaj).  

Doporučen: Ředitelům a zástupcům MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu)  

Termíny: 15.03. 2018 (09:00 - 15:00)  

Lektoři: Bc. Jarmila Svobodová (bývalá odborná referentka v oblasti školství - metodik PV KÚ ÚK, nyní vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice)  

Poznámka: Druhým garantem je Taťána Spodniaková.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Výtvarná dílna – Jarní a letní inspirace  
(06180403)  

Datum: 19.03.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Volné pokračování velmi úspěšné první části výtvarné dílny z loňského roku. 

Seminář je koncipován jako praktická dílna a je zaměřen na jarní a letní výtvarné inspirace, ve které si 
účastníci vyzkouší různé výtvarné klasické i experimentální postupy.  

Vytvoříme – netradiční květináč s květinami, netradiční kapsář, velikonoční věnec, dárek pro 
maminky (Svátek matek), jaro u rybníka, sluníčko, netradiční jarní zahrádku…  

Cílem semináře je: 

1) Získat nové zkušenosti při práci s netradičními materiály, podklady, výtvarnými nástroji. 
Účastníci semináře si vyzkouší tvorbu s atypickými materiály- přírodninami, se zbytky papírů, 
textiliemi, s různými nástroji – houbičkami a drátěnkami na nádobí, plastovými zátkami,větičkami, s 
různými podklady – papírem, sklenicí, starou kabelkou nebo botou…    

2) Naučit se nové výtvarné techniky, koláž, empaketáž, kombinovanou malbu, kresbu, techniky 
body-artu.  

3) Rozvíjet fantazii a kreativitu při tvorbě dílek.  

Doporučen: Učitelům ZŠ ( 1.- 6. třída), učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD. 

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ M. Švabinského (vedle stadionu)  

Termíny: 19.03. 2018 (14:00 - 18:00)  

Lektoři: Mgr. Petra Vondrová, Ph.D.(PF Brno - Čj - VV, pedagog denního i dálkového studia Čj a Rj, vedoucí 
sekce českého jazyka, postgraduální studium na Katedře výtvarné výchovy, věnuje se problematice 
předškolního vzdělávání, publikuje v časopisech Předškolní výchova, Informatorium 3-8, Moderní 
vyučování aj., autorka knih Výtvarné techniky pro děti, Výtvarné náměty pro čtvero ročních dob, 
Tvoříme z přírodních materiálů a další, lektorská činnost)  

Poznámka: Přineste si s sebou: 

kelímek na vodu, houbička na nádobí, štětec, kovová drátěnka, stará kroksa (bota i dětská) staré 
kalhoty (vzadu s kapsami), stará kabelka (taška), větvičky z jarní přírody, voskovky, nůžky, temperové 
barvy, barevné krepové papíry i hedvábné – jarní odstíny, lepidlo Herkules, tavná pistole, čtvrtky 
formátu A4 (5 ks), krabička (například od Dolce gusto) nebo od papírových ubrousků, chlupaté drátky, 
staré noviny, krabička od bonboniéry, dřevěné kolíčky – 10 ks,barevná stužka, zbytkové materiály 
(kus pleteniny, kousky látek, knoflíky, stužky, krajky - jarní barvy), jeden menší polystyrénový 
věneček, krabička od kulatého sýra, papírová rulička od papírových utěrek nebo toaletního papíru, 
kousek provázku , plastový kelímek na rozlití latexu. Ostatní materiál bude k dispozici na semináři.  
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Jak na problémové učivo matematiky  
na 1. stupni ZŠ   
(02180427)  

Datum: 20.03.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Seminář je zaměřen na konkrétní úlohy ze školního prostředí. Během semináře se účastníci seznámí s 
konkrétními příklady z praxe lektorky. Prakticky budou řešit a vyhledávat různá řešení a strategie při 
problémových úlohách. Nabízí množství praxí ověřených tipů, námětů, rad, her a postupů pro 
vyučování, aby děti podávaly maximální výkon a ve třídě se vytvořilo příjemné, hravé a nestresové 
klima 

Obsah semináře:  

1. Ukázky pomůcek a her, které se dají využít v matematice.  

2. Ukázka některých prostředí matematiky Hejného, které se využívají v problémovém učení.  

3. Metody, které se využívají v problémovém učení. 

4. Jak zapojit prvky finanční gramotnosti. 

5. Propojení matematiky do jiných předmětů. 

6. Ukázka her, které jsou na trhu a dají se využít v hodinách. 

7. Vlastní výroba pomůcek do výuky matematiky  

Doporučen: Učitelům 1. stupně ZŠ ( i začínajícím), učitelům speciálních škol.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu)  

Termíny: 20.03. 2018 (14:00 - 17:00)  

Lektoři: Mgr. Kateřina Kubíčková (učitelka ZŠ Povrly, lektorka programu Step by step)  

Poznámka: Druhým garantem je Mgr. Jarmila Dimitrovová.  
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Hry pro rozvoj paměti a pozornosti v MŠ  
(02080369)  

Datum: 23.03.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře:  

1. Postup přirozeného vývoje pozornosti a paměti u dětí. 

2. Možné vnější a vnitřní příčiny komplikací správného vývoje. 

3. Vhodný postup a zásady individuální i skupinové práce. 

4. Konkrétní činnosti a techniky na zlepšení pozornosti a paměti u dětí předškolního věku. 

V rámci semináře bude využíváno skupinové práce, tvorby myšlenkových map, práce s textem, 
brainstormingu, praktického vyzkoušení nabízených aktivit pro děti apod. 

Cílem je seznámit se a možnostmi prodlužování doby koncentrace pozornosti a posilování paměti u 
dětí předškolního věku. Získat praktické zkušenosti s konkrétními náměty a činnostmi zaměřenými na 
posilování pozornosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání, zrakové a sluchové paměti a 
vizuomotorické koordinace. Získat informace také o krátkých relaxačních chvilkách, vhodných na 
zařazení do denního režimu, které rovněž posilují koncentraci pozornosti a paměť dětí.  

Doporučen: Učitelkám MŠ, učitelům přípravných tříd ZŠ, vychovatelům ŠD.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

MŠ Sukova (vedle botanické zahrady)  

Termíny: 23.03. 2018 (09:00 -1 2:00)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP v Kladně, Rodinné poradny ve Slaném,  původním povoláním 
učitelka MŠ, speciální pedagog a  zástupkyně ředitelky SMŠ, od r. 1997 lektorská činnost.)  

Poznámka: Druhým garantem je Taťána Spodniaková.  
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Asistent pedagoga ve škole   

(07080418)  

Datum: 27.03.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Účastníci kurzu získají základní znalosti v oblasti tandemové pedagogické práce. Objasněny budou 
asistenční formy, se kterými se v současnosti mohou pedagogičtí pracovníci ve výuce setkat. Základní 
znalosti (charakteristika profese, varianty zřízení pozice asistenta pedagoga, kvalifikace, náplň práce) 
budou rozšířeny o informace z těch částí zákoníku práce, které mají bezprostřední vztah k pracovně 
právním vztahům na těchto pozicích. Účastníci kurzu získají základní přehled o financování asistentů 
pedagoga z rozvojových programů, uvedeny budou i metodická doporučení pro rozdělení kompetencí 
mezi asistenty pedagoga, jejich vedení učiteli a možnosti dalšího vzdělávání. Součástí semináře je 
také uvedení souhrnů z poznatků národních a mezinárodních výzkumů zabývajících se působením 
asistentů pedagoga v pedagogickém procesu.  

Obsah semináře: 

1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2. Formy asistence ve školách – základní charakteristika. 

a. Asistent pedagoga (dále „AP“). 

b. Osobní asistent. 

c. Školní asistent. 

3. Základní rozdíly formami asistence – dopad do pracovně-právních vztahů a chodu školy. 

4. Asistent pedagoga v regionálním školství. 

5. Charakteristika profese AP. 

6. Zřízení pozice AP podle právních předpisů (možné varianty). 

7. Možnosti zaměstnání AP ve škole. 

8. Kvalifikace AP. 

9. Náplň práce AP. 

10. Financování AP – možnosti (včetně rozvojových programů). 

11. Přímá pedagogická činnost AP a práce související. 

12. Rozdělení kompetencí mezi učiteli a AP. 

13. Metodické vedení a další vzdělávání AP. 

14. Možná rizika práce AP. 

15. Výstupy mezinárodních a národních výzkumů. 

16. Odpovědi na otázky účastníků, diskuze.  

Doporučen: Ředitelům škol a jejich zástupcům, učitelům všech typů a stupňů škol, asistentům pedagoga, 
výchovným poradcům. 

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu)  

Termíny: 27.03. 2018 (14:00 - 17:00)  

Lektoři: Mgr. et Mgr. Radek Hach (Česká školní inspekce, Praha, Ústecký inspektorát - školní inspektor, praxe: 
učitel na 1. a 2. stupni  ZŠ, zástupce ředitele.)  

Poznámka: Druhým garantem je Mgr. Bc. Naděžda Köhlerová.  
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Základy finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ  
(05080421)  

Datum: 05.04.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Vzdělávací seminář je zaměřen na možnosti začlenění finančního vzdělávání do výuky na 2. stupni 
základní školy v návaznosti na jeho zavedení do ŠVP. Během semináře se účastníci seznámí se 
standardy finanční gramotnosti i metodickými pokyny k jejich výuce. Vedle teoretického základu 
bude pedagogům nabídnuta možnost vyzkoušet si názorné příklady, které jsou zaměřeny na situace, 
se kterými se mohou setkat oni sami, ale i děti a jejich rodiče v reálném životě. Základní pojmy 
z oblasti finanční gramotnosti, se kterými se musí pedagog naučit pracovat, jsou např. -  peníze, 
banka, platební prostředky, bankovní produkty a služby, spoření, půjčka, atd. 

Základním obsahem vzdělávacího programu bude podpořit následující schopnosti a kompetence 
pedagogů:  

1. Orientovat se v pojmech.  

2. Naučit se vyhledávat informace.  

3. Najít správný zdroj informací.  

4. Pracovat s informacemi z oblasti financí.  

5. Transformace těchto informací pro žáky základních škol.  

6. Příkladové studie pro učitele – názorné pomůcky, metody.  

7. Didaktické zpracování vybraných témat.  

Doporučen: Učitelům 2. stupně ZŠ (občanská výchova, matematika, informatika, rodinná výchova), víceletých 
gymnázií.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ M. Švabinského (vedle stadionu)  

Termíny: 05.04. 2018 (14:00 - 17:00)  

Lektoři: Ing. Radka Mládková (výuka finanční gramotnosti na OA, praxe učitelky na 2. stupni ZŠ, lektorka kurzů 
finanční gramotnosti pro ZŠ)  
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                          Šárka Kořenová 
ZŠ  ul. Maxe Švabinského 1743   

                          Tel: 417 539 809, email: teplice@pcul.cz 
 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Jak vymezit hranice a začlenit rituály do výchovy 
dětí MŠ  (02080370)  

Datum: 06.04.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Vymezení pojmu hranice, pravidla, svoboda, respekt, rituály a autorita v rámci předškolní výchovy. 

2. Stručné shrnutí úrovně vývoje sociálních dovedností dětí předškolního věku a možností jeho 
posilování. 

3. Zásady efektivní komunikace s dětmi v rámci vymezování hranic. 

4. Možné překážky ze strany dětí i učitele a možnosti jejich překonávání. 

5. Konkrétní činnosti a techniky zaměření na vymezování hranic, na zavádění rituálů a na spolupráci 
mezi dětmi. 

V rámci semináře bude využíváno skupinové práce, tvorby myšlenkových map, práce s textem, 
brainstormingu apod. 

Cíl vzdělávací akce: Osvojit si vhodné postupy, které podporují zdravý osobnostní vývoj a sociální 
dovedností dětí předškolního věku a jejich adekvátní zapojení do kolektivu. Získat informace a 
konkrétní zkušenosti s možnými překážkami při vymezování hranic v rámci předškolní výchovy. 
Seznámit se a prakticky si vyzkoušet konkrétní techniky a hry, které tyto oblasti stimulují. Součástí 
semináře bude tvorba zásobníku konkrétních námětů, rituálů, her a činností.  

Doporučen: Učitelkám MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

MŠ Sukova (vedle botanické zahrady)  

Termíny: 06.04. 2018 (09:00 - 12:00)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP v Kladně, Rodinné poradny ve Slaném,  původním povoláním 
učitelka MŠ, speciální pedagog a  zástupkyně ředitelky SMŠ, od r. 1997 lektorská činnost.)  

Poznámka: Druhým garantem je Taťána Spodniaková.  
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                          Šárka Kořenová 
ZŠ  ul. Maxe Švabinského 1743   

                          Tel: 417 539 809, email: teplice@pcul.cz 
 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Jak efektivně používat vizuální techniku v 
hodinách AJ na 2. stupni ZŠ   
(03180397)  

Datum: 11.04.2018 

Poplatek: 620,00 Kč  

Oblast kurzu: Anglický jazyk  

Anotace: Seminář reaguje na aktuální potřeby učitelů cizích jazyků na druhém stupni základní školy a 
příslušných ročníků víceletých gymnázií, především pak učitelů méně zkušených. 

Účastníci programu se seznámí s metodikou výuky pomocí vizuálních prostředků, které nejsou vždy 
součástí učebnice.   

Cílem je napomoci učitelům obohatit jejich hodiny cizího jazyka o vizuální aktivity, které žáky 
podněcují k samostatnému myšlení, mluvní interakci, plynulému projevu a získávání informací v cizím 
jazyce.  

Účastník semináře : 

1. Seznámí se se širokou škálou vizuálních pomůcek, jako jsou obrazové karty a kartičky, obrázky, 
plakáty, video, on-line materiály, které může vhodně zařadit do výuky. 

2. Seznámí se s různými vizuálními technikami, s jejich vlivem na krátkodobou a dlouhodobou paměť 
a v semináři si je vyzkouší. 

3. Vybere a přizpůsobí vhodnou vizuální pomůcku pro děti různých věkových skupin a jazykových 
úrovní a porovná s názory ostatních účastníků. 

4. Dokáže připravit jednoduchou vizuální pomůcku k výuce daného tématu v hodině cizího jazyka.  

5. Seznámí se s technikami práce s videem - odhad budoucího děje, sledování hlavní myšlenky, 
detailu, tiché sledování, zmrazený obraz, apod. 

SEMINÁŘ SE KONÁ NA ZŠ MARŠOVSKÁ.  

Doporučen: Učitelům AJ na 2. stupni ZŠ (i neaprobovaným), víceletých gymnázií. 

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu)  

Termíny: 11.04. 2018 (14:00 - 17:00)  

Lektoři: Mgr. Jana Čadová (fakultní učitelka, školitel Britské rady, lektor projektů MEJA - Jazyky hrou)  
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                          Šárka Kořenová 
ZŠ  ul. Maxe Švabinského 1743   

                          Tel: 417 539 809, email: teplice@pcul.cz 
 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Hry ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ  
(05080396)  

Datum: 12.04.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Hry jsou často považovány pouze za zábavu a málokdy se zdůrazňují jejich výchovné a vzdělávací 
vlivy. Ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivizaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět 
i ke zvýšení pozornosti. Všechny uváděné hry běžně ve škole lektorka hraje a jsou vhodné pro danou 
věkovou skupinu. Jednotlivé hry jsou uspořádány podle tematických plánů učiva matematiky. 

Obsah: 

1. Hra ve výuce jako významná strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí žáků. 

2. Náměty her, které se dají úspěšně použít v hodinách matematiky (šifry a šifrování, malované 
křížovky shikaku, hashi ....) 

3. Výklad pravidel a lehký trénink. 

4. Účastníci si na "vlastní kůži" vyzkoušejí řadu nápaditých praktických činností poskytujících vhodné 
prostředí pro hlubší pochopení daného matematického učiva. 

5. Netradiční motivační činnosti vedoucí ke zlepšení žákovských postojů k matematice a 

k popularizaci matematiky.  

Doporučen: Učitelům 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ M. Švabinského (vedle stadionu)  

Termíny: 12.04. 2018 (14:00 - 17:00)  

Lektoři: Mgr. Alena Vávrová (PF UK Praha -  obor matematika, fyzika, dlouholetá praxe 
učitelky na  FZŠ v Praze, lektorka kurzů následného vzdělávání učitelů při PF UK, 
práce s dětmi v mimoškolní činnosti. Lektorská práce.)  
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                          Šárka Kořenová 
ZŠ  ul. Maxe Švabinského 1743   

                          Tel: 417 539 809, email: teplice@pcul.cz 
 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Povinná dokumentace a vnitřní předpisy ve 
škole  (01080420)  

Datum: 17.04.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Pro účastníky kurzu bude připraven přehled jednak povinné dokumentace, kterou školy vedou 
v souladu se školským zákonem, tak i dalších dokumentů a dokladů, které přímo souvisejí s činností a 
zaměřením vzdělávací instituce. Frekventanti získají základní znalosti v oblasti pravidel pro tvorbu, 
náležitosti a uvedení do „života“ těchto dokumentů. V první části bude seminář zaměřen na dva 
základní dokumenty – školní vzdělávací program a školní řád, druhá část bude věnována vnitřním 
směrnicím a předpisům. Nedílnou součástí bude také činnost vedoucích zaměstnanců v oblasti 
kontroly vedení dokumentace v organizaci.   

Obsah semináře: 

1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2. Vymezení povinné dokumentace školy dle školského zákona. 

3. Vedení povinné dokumentace. 

4. Další dokumentace školy: 

    a. provozní, 

    b. účetní, 

    c. dokumentace k zajištění BOZ žáků, 

    d. dokumentace k zajištění BOZP zaměstnanců, revize, proškolení. 

5. Pravidla a metodika pro tvorbu a aktualizace školního vzdělávacího programu. 

6. Pravidla a metodická doporučení k tvorbě školního řádu. 

7. Co je a co upravuje vnitřní předpis organizace. 

8. Pravidla pro tvorbu vnitřních předpisů, směrnic. 

9. Náležitosti vnitřních předpisů, směrnic. 

10. Účinnost, vydání a seznámení s vnitřními předpisy, směrnicemi. 

11. Kontrolní činnost vedoucího pracovníka v oblasti vedení dokumentace. 

12. Odpovědi na otázky účastníků, diskuze.  

Doporučen: Ředitelům škol a jejich zástupcům.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu)  

Termíny: 17.04. 2018 (09:00 - 12:00)  

Lektoři: Mgr. et Mgr. Radek Hach (Česká školní inspekce, Praha, Ústecký inspektorát - školní inspektor, praxe: 
učitel na 1. a 2. stupni  ZŠ, zástupce ředitele.)  

Poznámka: Druhým garantem je Mgr. Bc. Naděžda Köhlerová.  
 

 



 

 

51 

                           
                          Šárka Kořenová 
ZŠ  ul. Maxe Švabinského 1743   
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a 
studentů ve školách a na školních akcích  
(09180431)  

Datum: 19.04.2018 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Různé  

Anotace: Cílem semináře je poskytnout zejména ředitelům škol a školských zařízení a vedoucím školních akcí, 
ale i pedagogům a ostatním osobám vykonávajícím dohled nad dětmi, žáky a studenty orientaci v 
otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, a to zejména s důrazem na rizikové 
činnosti (lyžování, koupání v přírodě…). Jedná se o problematickou oblast, v níž školy často tápou a 
chybují. 

Obsah semináře: 

1. Obecná právní úprava  - § 29 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, část jedenáctá zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlášky (o 
předškolním vzdělávání, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, o hygienických požadavcích na 
zotavovací akce, o zájmovém vzdělávání… 

2. Vnitřní předpisy školy – jak nastavit systém BOZ. 

3. Dohled (dozor) a jeho výkon, kdo ho může provádět – zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících.  

4. Školní akce, jejich příprava a průběh s důrazem na rizikové činnosti (lyžování, plavání v přírodě…). 

5. Odpovědnost rodičů (za vybavení, technický stav kola, lyží…). 

6. Doprava na školní akce – druhy dopravy a jejich rizika. 

7. Odpovědnost za škodu na zdraví  (kdy dle občanského zákoníku a kdy dle zákoníku práce, trestní 
odpovědnost). 

8. Rozbor případů z praxe - co se opravdu stalo a jaké si z toho vzít ponaučení. 

9. Dotazy a diskuse.  

Doporučen: Ředitelům  škol a školských zařízení a jejich zástupcům, učitelům MŠ, učitelům 1. a 2.  

stupně ZŠ, SŠ, učitelům speciálních škol, vychovatelům DDM, DD, ŠD. 

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ Plynárenská (část Prosetice, u PENNY)  

Termíny: 19.04. 2018 (14:00 - 18:00)  

Lektoři: JUDr. Helena Vašková (vedoucí oddělení organizačního a správního odboru školství, mládeže, 
tělovýchovy a sportu)  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Didaktické hry pro 1. stupeň ZŠ  
(02180402)  

Datum: 23.04.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Vzdělávací seminář představí didaktické hry jako jednu z účinných metod  

vyučovacího procesu a tvořivého vyučování. 

Prezentovány budou různé druhy didaktických her napřič předmětovým spektrem na  

1. stupni základní školy. Zmíněna bude pozice učitele a vliv didaktických her na žáka.  

Prostor bude věnován i fázím didaktických her, jejich účelnému využití. Bližší  

specifikace her umožní účastníkům vytvořit si svůj zásobník her k využití při výuce. 

Obsah semináře: 

A.)   Teoretická část  

1. Vymezení pojmu didaktická hra. 

2. Didaktická hra – výuková metoda. 

3. Didaktická hra jako prostředek podporující rozvoj tvořivosti. 

B). Praktická část 

4. Materiály, využití internetu a sociálních sítí při inspiraci. 

5. Druhy didaktických her a jejich fáze. 

6. Pozice učitele. 

7. Hry s náhodou. 

8. Soutěživé hry. 

9. Kooperativní hry 

10. Improvizační hry. 

11. Tvorba vlastních her. 

12. Vytvoření zásobníku her. 

13. Praktické poznatky a zkušenosti z praxe. 

14. Diskuze.  

Doporučen: Učitelům 1. stupně ZŠ, spec. škol.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu)  

Termíny: 23.04. 2018 (14:00 - 17:00)  

Lektoři: Mgr. Bc. Ivana Kopřivová (učitelka 1. stupně ZŠ, lektorka vzdělávacích programů, spoluautorka 
učebnic)  

Poznámka: Druhým garantem je Mgr. Jarmila Dimitrovová.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Jarní cvičení pro zdraví s prvky jógy   

(02080372)  

Datum: 27.04.2018 

Poplatek: 620,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Přeložený seminář z jara 2017. 

Zařazujeme další z oblíbených seminářů jógy, tentokrát s jarní tématikou. 

Prožitkový seminář zaměřený na rozvoj pohybových dovedností formou účinného, ale málo 
využívaného netradičního cvičení jógy.  

1. Teoretický základ -  základní pozice, dechová cvičení, relaxace - uvolnění a zklidnění, cvičení 
pro správné držení těla a koordinaci L a P hemisféry. 

2. Jóga v příbězích -  každé cvičení bude “zabaleno“ do příběhu. 

Obsah jednoduchých písní a příběhů jako motivace pro cvičení s prvky jógy. 

Cílem je: 

- zlepšovat fyzickou zdatnost, 

- pomoc při psychické vyváženosti, 

- rozvíjet motorické dovednosti, 

- zdokonalovat pohybové návyky, 

- cvičení pro správné držení těla, 

- dechová cvičení hrou.  

ZAČÁTEK SEMINÁŘE JE Z DŮVODU DOJEZDU LEKTORKY AŽ OD 9.45 HODIN.  

Doporučen: Učitelkám MŠ, přípravných tříd ZŠ, spec. škol, vychovatelům ŠD, DD. 

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

MŠ Sukova (vedle botanické zahrady)  

Termíny: 27.04. 2018 (09:45 - 12:45)  

Lektoři: Marie Homolková (učitelka MŠ, lektorka a cvičitelka jógy)  

Poznámka: Přineste si s sebou: pohodlné oblečení a přezutí na cvičení, ručník, deku či karimatku. Druhým 
garantem je Taťána Spodniaková.  

 

 



 

 

54 

                           
                          Šárka Kořenová 
ZŠ  ul. Maxe Švabinského 1743   

                          Tel: 417 539 809, email: teplice@pcul.cz 
 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Nové trendy ve výuce TV -  pro MŠ a 1. stupeň 
ZŠ  (06380398)  

Datum: 15.05.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Tělesná výchova  

  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Seznámení s trendy ve výuce TV, důvod začleňování a praktikování jich v hodinách TV, 
ve sportovních kroužcích základních škol a pohybových aktivitách MŠ. 

2. Pilates, joga, senzomotorická cvičení, balanční cvičení, kompenzační TV – charakteristika. 

3. Volba vhodné pohybové aktivity, formy cvičení a výběr cviků zohledněné věkem. 

4. Fyziologie, stručná anatomie, kineziologický vývoj. 

5. Zásady správného provedení, volba zátěže zohledněná věkem. 

6. Zpestření lekcí pomocí pomůcek, náčiní, her a říkadel. 

7. Praktické ukázky jednotlivých forem. 

Cílem semináře je: 

Zpestřit pohybové aktivity v MŠ a v tělesných výchovách 1. stupně ZŠ. 

Začlenit nové formy cvičení do hodin TV, sportovních kroužků ZŠ. 

Naučit se kompenzovat dysbalance získané z vadného držení těla a nesprávných pohybových 
stereotypů u dětí školního věku. 

Osvojit si správné pohybové návyky a držení těla při běžných denních činnostech.  

Doporučen: Učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům speciálních škol, pedagogům volného času.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ M. Švabinského (vedle stadionu)  

Termíny: 15.05.2018 (14:00-17:00)  

Lektoři: Jitka Jirušová (FITSTUDIO FAJJN - trenérka II. stupně sportovní a fitness aerobik, fyzioterapeutka, 
instruktorka cvičení dětí, lektorská činnost)  

Poznámka: Přineste si podložku na cvičení, pohodlné oblečení a obuv do tělocvičny.  
 

 



 

 

55 

                           
                          Šárka Kořenová 
ZŠ  ul. Maxe Švabinského 1743   
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Nové trendy ve výuce TV -  pro 2. stupeň ZŠ  
(06380399)  

Datum: 24.05.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Tělesná výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Seznámení s trendy ve výuce TV, důvod začleňování a praktikování jich v hodinách TV, ve 
sportovních kroužcích základních škol.  

2. Pilates, joga, BOSU, TRX, senzomotorická cvičení, balanční cvičení, kompenzační TV – 
charakteristika. 

3. Volba vhodné pohybové aktivity, formy cvičení a výběr cviků.  

4. Fyziologie, stručná anatomie a volba zátěže.  

5. Zpestření lekcí pomocí pomůcek, náčiní. 

6. Praktické ukázky jednotlivých forem. 

Cíl semináře: 

Začlenit nové formy cvičení do hodin TV, sportovních kroužků základních škol. 

Zpestřit výuku TV jinými pohybovými aktivitami. 

Naučit se kompenzovat dysbalance získané z vadného držení těla a nesprávných pohybových 
stereotypů  u dětí školního věku. 

Osvojit si správné pohybové návyky a držení těla při běžných denních činnostech  

Doporučen: Učitelům 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

ZŠ M. Švabinského (vedle stadiomu)  

Termíny: 24.05. 2018 (14:00 - 17:00)  

Lektoři: Jitka Jirušová (FITSTUDIO FAJJN - trenérka II. stupně sportovní a fitness aerobik, fyzioterapeutka, 
instruktorka cvičení dětí, lektorská činnost)  

Poznámka: Přineste si podložku na cvičení, pohodlné oblečení a obuv do tělocvičny.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

                           
Mgr. Alena Andrejsová 

Pionýrů 2806, 434 01, Most 
Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz                           

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

ÚSTÍ NAD LABEM 
 

Kurz primární logopedické prevence. Podpora 
přirozeného rozvoje řeči dětí - zahájení  
(07280373)  

Datum: 06.02.2018 

Poplatek: 6 000,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Na základě standardu MŠMT v rámci DVPP  zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – 
primární logopedickou prevenci Vám nabízíme 60 hod. kurz, který má 40 hod. dotaci na teoretickou část 
(v rámci teorie bude proveden 1 náslech v dopoledních hodinách) a 20 hod. dotaci na pedagogickou 
praxi + asi 4 hod. na závěrečnou zkoušku. 

Stručný obsah kurzu: 

Teoretická část -  40 hod.: 

Systém logopedické péče. 

Ontogenetický vývoj řeči. 

Fyziologický a narušený vývoj řeči. 

Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči. 

Praktická část –  pedagogická praxe - 20 hod.: 

V průběhu praxe frekventanti aplikují ve své přímé práci s dětmi poznatky získané v teoretické části 
kurzu a vedou záznam o konané praxi.  

Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v rámci 
ukončení studia.  

Ukončení studia: 

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou – písemná, ústní, pohovorem o praxi a rozborem kazuistiky, 
kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti 
logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu 
činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmena c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k 
zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje 
komunikačních schopností a dovedností dětí, na  prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží..  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. st. i 2. st. ZŠ, ZŠ spec., SŠ, případně vychovatelům, kteří se zabývají nebo hodlají 
zabývat prevencí řečové výchovy.  

Typ kurzu: cyklický  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo konání: Ústí nad Labem, České mládeže 230/2 

Fakultní základní škola, učebna bude upřesněna v pozvánce  

Termíny: 06.02. 2018 - 21.05. 2018 (13:45 - 16:45)  

Lektoři: PaedDr. Iva Gregorová (speciální pedagog, učitelka ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostu, lektorská činnost)  
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Mgr. Alena Andrejsová 

Pionýrů 2806, 434 01, Most 
Tel: 476 744 700, email: most@pcul.cz                           

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Poznámka: Platba bude provedena převodem na účet naší organizace. Samoplátci i účastníci organizací obdrží 
fakturu na 1. semináři.  

Dnem výuky je úterý, náslech proběhne ve čtvrtek. Termíny: 6., 13., 20., 27. února; 13., 20., 22. 
(náslech), 27. března, 3. a 10. dubna, od 11. dubna do 18. května bude probíhat 20 hod. praxe; termín 
závěrečné zkoušky je stanoven na pondělí 21. května  2018.  

Frekventanti na 1. seminář donesou vysvědčení (diplom) o pedagogické způsobilosti a souhlas ŘŠ 
s realizací pedagogické praxe (obdržíte s pozvánkou). 

Občerstvení s sebou (pití a svačinu). Děkujeme za pochopení. 

 

Vhodné pro ŠABLONY.  
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DĚČÍN 
 

Školní zralost versus školní připravenost  
(02080384)  

 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: V současné době roste počet odkladů školní docházky. Jde o děti „emočně nezralé“, nebo  

„o školsky nepřipravené“? Na to by účastníci během semináře měli dostat odpovědi. 

Témata: 

- vývojová stádia dítěte do věku 7 let, 

- potřeby k podpoře správného vývoje, 

- typické chování a jednání versus očekávání rodičů a učitelů MŠ, 

- důsledky přetěžování dětí, 

- co a v jaké podobě by mělo zvládat dítě vývojově připravené pro vstup do ZŠ, 

- diskuse a prostor pro řešení případů z praxe.  

Doporučen: Učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga, zájemcům.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Knihovna Děčín  

Termíny:   

Lektoři: PhDr. Jan Svoboda (Psycholog, odborný asistent na Ostravské univerzitě, člen výzkumného týmu 
problematiky dětí a mládeže v ČR, člen Vědecké rady metody Asociačně barvová diagnostika, 
akreditovaný lektor pro ČR a SR, publikační činnost.)  

Poznámka: Předpokládané konání březen, duben 2018.  
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Matematická pregramotnost – metody a formy 
práce s dětmi v MŠ a přípravných třídách ZŠ  
(02080365)  

Datum: 11.01.2018 

Poplatek: 2 300,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: V úvodní části semináře se účastníci seznámí s fyzickým a mentálním vývojem dítěte předškolního 
věku a současným trendem jeho vzdělávání. Pedagogové se seznámí s pojmy z oblasti klíčových 
kompetencí a dílčích cílů RVP PV, které přímo či nepřímo ovlivňují rozvíjející se matematickou 
pregramotnost předškolních dětí.  

 

V druhé části bude přiblížen význam podpůrných dovedností a faktorů, které ovlivňují v matematice 
výkony dětí: 

- pohyb a jeho úroveň (hrubá a jemná motorika, základní orientace v prostrou,pojmy 
související s uspořádáním prostrou, řazení činností po sobě...); 

- řeč a úroveň jejího rozvoje (porozumění výrazům a jejich významu, pochopení pokynů, 
aktivní používání předložek, popis děje…); 

-  (sluchové dovednosti – krátkodobá paměť, vnímání rytmu, pokyn + pohybové provedení, 
vyhledávání ve slyšeném textu...); 

- rozumové předpoklady = znalosti, vědomosti (charakteristiky objektů, kriteria, kategorie, 
zrakové vnímání a rozlišování, paměť, orientace na ploše, orientace v čase, algoritmy 
činností, pochopení souvislostí + vnímání času a posloupností, zvládnutí užití symbolů…); 

- pracovní schopnosti (zájem, zvídavost, chuť překonávat překážky, záměrná koncentrace 
pozornosti, smysl pro povinnost, zodpovědnost, kvalita soustředění, samostatnost, 
respektování pravidel, limitů, podmínek, morální aspekt…); 

Zde bude velká pozornost věnována významu rozvoje řeči ve vztahu k pojmenování a chápání situací 
a následnému vlivu na řešení slovních sdělení a na úlohy s matematickým podtextem.  

 

Přečíslené představy a dovednosti 

- třídění (podle druhu, barvy, velikosti, tvaru, apod.,,co do skupiny nepatří, podle dvou kritérií, 
podle více kritérií, stromy třídění); 

- seskupení (chaos, řádkové modely, model rastru, konfigurace); 

- uspořádání (podle velikosti, výšky, šířky, množství, váhy, rychlosti, vzdálenosti, …podle času, 
seřazení 5 a více prvků, užívání předložek – směry v prostoru,…); 

- přiřazování (podle kriteria vytváří uspořádané dvojice, trojice, čtveřice); 

metody a možnosti: manipulace, kineze, zvuky, graficky. 

 

Číselné představy 

- neurčité vyjádření kvantity (ve vztahu k problému, základní pojmy, pochopení hodnoty, 
množství, základní vztahy, poměr, základní operace); 

- určité vyjádření množství (počet jako množství bez ohledu na vlastnosti, bez ohledu na 
postavení, vzdálenost, …vázat číslovku k různým typům objektů, základní pojmy, vztahy, 
specifické výrazy, jazykové obměny, o jednu více, méně). 
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 Aktivity v MŠ vedoucí k základní přípravě pro budoucí užití v geometrii: 

hry a činnosti s tělesy, prostorová představivost = vždy s hmotou + slovní zásoba pro prostor, 
vzájemná poloha, uspořádání, práce s tkaničkami, drátky, modelínou, stavebnicemi,…, kreslení, 
obtahování (sledování křivky), hledání cest a řešení labyrintů (na stole, v prostoru, na papíře), P-L 
orientace, dekompozice – kompozice, dělení materiálu, skládanky, rastry = 2D, mozaiky podle 
plánku, tělesa a objem, symetrie, transformace, zvětšování – zmenšování, … 

Největší časový prostor bude věnován praktické části, kdy si účastníci vyzkouší některé činnosti a 
postupy užívané s dětmi v mateřské škole. 

Tato praktická část bude zaměřena na specifické metody práce v oblastech:  

- orientace dítěte v prostoru zorného pole i v prostoru třídy, orientace na ploše,  

- řešení labyrintů v prostorovém i plošném zadání,  

- manipulace s předměty, vyjadřování jejich vlastností ve vztahu k matematice (délka, 
objem, míry, tvary, porovnávání, třídění, apod.),  

- celek a jeho části (analýza, syntéza, dělení a popis...),  

- třídění a pravidla třídění, 

- seskupení a uspořádání předmětů (práce s podmínkou), 

- početnost prvků v souboru, porovnávání počtu (stejně, více, ubírání přidávání),  

- symboly jako znaky vztahující se k matematickým funkcím,  

- rozvoj logické úvahy – uvažování, usuzování (pravdivost výroku, práce s negací, různé 
možnosti řešení, výběr z více nabídek, uspořádávání do systémů a tabulek, hry typu 
zebra...) 

Představeny budou konkrétní aktivity realizovatelné s běžně dostupným a finančně nenáročným 
materiálem a pomůckami. Z každé oblasti si účastníci vyrobí jednu pomůcku (nebo obdrží přípravu 
k jejímu vyrobení). 

 

V poslední části semináře proběhne praktické seznámení se speciálními stolními a didaktickými 
hrami pro rozvoj myšlení i matematických dovedností, které má lektorka v praxi ověřeny. Hry a 
didaktické aktivity si účastníci vyzkoušejí. 

 

Účastníkům bude v průběhu semináře nabídnuta odborná literatura a seznam webových adres 
prodejců a dodavatelů představených her a pomůcek. Vzájemná diskuze o postupech, 
možnostech a zkušenostech jednotlivých účastníků bude podporována v průběhu celého setkání. 

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: vícedenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 11.01. 2018 (09:00 - 16:00), 12.01. 2018 (08:00 - 15:00)  

Lektoři: Mgr. Šárka Gabrielová (SPgŠ, UK - management, ředitelka MŠ 
Ostrov n. O., 30 let praxe v MŠ, metodik DVPP, lektorská činnost.)  

Poznámka: Vhodné pro ŠABLONY.  
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Čtenářská pregramotnost – metody a formy 
práce s dětmi v MŠ a přípravných třídách ZŠ  
(02080366)  

Datum: 25.01.2018 

Poplatek: 2 300,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Teoretická část: 1 + 1 + 2 + 2 hodiny:  

Školní dokumenty:   

* legislativní podklady;  

* zakotvení oblasti jazykového rozvoje dítěte v ŠVP a TVP;  

* metodika rozvoje komunikace v dokumentech školy;  

* vzdělání a zkušenosti učitelů;  

* logopedie, logopedický preventista, spolupráce s odborníky, s rodiči;  

* děti s narušenou schopností komunikace, spec. třídy pro tyto děti, logopedické třídy;  

* individuální integrace dítěte se SVP.  

Cíle, obsah, pojmy, individualizované plánování:  

* pojmy z oblasti klíčových kompetencí a dílčích cílů, které přímo či nepřímo ovlivňují rozvíjející se 
čtenářskou pregramotnost předškolních dětí;  

* fyzický a mentální vývoj dítěte předškolního věku, etapy rozvoje dětské řeči ve vztahu 
s pojmenováním a chápáním situací a slovních sdělení (rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby včetně 
porozumění, nevědomé i uvědomělé hry s jazykem);  

* význam dovedností a návyků – pracovní, hygienické, soustředění, volní…  

Sledované roviny jazykové výchovy:  

* slovně významová (lexikálně sémantická) = poznávání, porozumění, chápání instrukcí, pojmenování, 
významově i funkčně správné užívání slov včetně sdělování myšlenek, pocitů, prožitků, událostí,  
užívání nadřazených pojmů...;  

* zvuková (foneticko-fonologická) = výslovnost, fonematický sluch, artikulační obratnost, rozlišování 
1. hlásky, jazykolamy;  

* skladebná (morfologicko-syntaktická) = tvoření vět a souvětí;  

* tvaroslovná (flexivní) = jazykový cit, užívání všech druhů slov, ohýbání slov;  

* pragmatická (stylistická) = dialog, monolog, souvislé vyjadřování, vyžádání informace,   

+ sociální kontext, prvky neverbální komunikace. 

Komunikační formy:  

* mimika, gestikulace, pantomima, vč. znakování batolat;  

* pasivní porozumění;  

* aktivní naslouchání;  

* zvukový/mluvní projev (zvuky, citoslovce, první slova, sousloví, věty, souvětí,…splnění pokynu, 
odpověď, sdělení, dialog, vyprávění, s oporou – bez opory….);  

* grafická komunikace (piktogramy, kreslené pokyny, návody a obrazové instrukce, kalendáře, značky 
písmena a texty, obrázkové čtení, mapy…);  

* haptické formy komunikace, hmatové zkušenosti, Breilovo písmo;  

* práce IT technikou - IT programy;   

* jiné nosiče sdělení (značky, firemní loga, komix, omalovánky, leták, fotografie, noty, obrazové 
návody, SMS, PC text, hra – zvukové instrukce, videonávody…);  

 (stejně jako veškeré předvedené aktivity) jsou ověřeny v praxi s dětmi v běžné třídě mateřské školy.  
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 * cizojazyčné dorozumívání.  

Praktická část:  2 + 2 + 2 + 2 + 2   hodiny:  

Konkrétní specifické metody hry s řečí, práce se slovy:   

* porozumění slovům, větám, příběhům;  

* rytmus -vnímání rytmu a hry s rytmem;  

* zvuky, hry s citoslovci, se zvukomalbou, rýmováním;  

* analyticko-syntetické činnosti - sluchová analýza a syntéza slov, slabiky, diferenciace hlásek, 
hry s řetězením slov;  

* sluchová paměť;   

* hry zaměřené na gramatickou stránku řeči.  

Aktivity vztahující se ke grafickým symbolům, včetně speciálních předčtenářských dovedností, 
symboly a postupy:  

listování, čtení shora dolů, sledování řádky textu, trénink mikroočních pohybů, okénko, hry 
s písmeny, trojice (předmět-obraz-text)…;  

Práce s knihou:  

* fáze při práci s příběhem (před, v průběhu, po, reflexe, další reálie);  

* přijímání, kniha jako zdroj zábavy i poučení;  

* výběr textů, rozbor textu, otázky a úkoly, předvídání a dokončování;  

* opakování četby, interpretace textu, čtení s obrazovým písmem (pro autisty);  

* aplikace na osobní zkušenost;  

* dramatizace textu, vlastní ztvárnění příběhu;  

* tvoření pokračování příběhu, vlastních příběhů a pohádek, divadla;  

* kniha jako předmět zájmu (papír, jeho kvalita, síla, zpracování, hřbet, stránka – list, autor 
textu. Ilustrátor, vazba, lamino, předsádka,…);  

* specifické formy práce s dětským časopisem.  

Společenské hry a rozvoj komunikace:  

* postřeh, slovní zásoba, komentování, synonyma, antonyma, tvoření otázek, tvorba vět a 
příběhů…;  

* Pexeso, Hry v kostce, Hádej kdo?, Kvarteta, řečové a logopedické kostky, Bomba, Aktivity, Hraj 
co chceš, Bingo, Čtveřice obrázků, Kdo jsem?...;  

* výroba herních pomůcek, vytváření pravidel her, modifikace pravidel dle schopností 
konkrétních dětí.  

Zkušenosti, možnosti a formy spolupráce s rodinou a s dalšími aktéry ovlivňující budoucí 
schopnosti a dovednosti vedoucí ke čtenářství dětí:   

* rodiče a členové rodiny;  

* ZŠ, družina, domov důchodců, knihovna, ZUŠ, kulturní dům…;   

* oblíbené knihy, předčítání, divadlo, výstavy, výroba 1. Knížky...;  

* diskuze, sdílení zkušeností.  

Hry, postupy a aktivity si účastníci prakticky vyzkoušejí, ujasní si tak význam teoretických zásad a 
jejich vliv na kvalitu pedagogické práce v praxi.  

Některé nenáročné pomůcky si účastníci sami vyrobí.  

V průběhu semináře bude představena odborná literatura i vybrané didaktické pomůcky, které 

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: vícedenní  
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Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 25.01. 2018 (09:00 - 16:00), 26.01. 2018 (08:00 - 15:00)  

Lektoři: Mgr. Šárka Gabrielová (SPgŠ, UK - management, ředitelka MŠ Ostrov n. O., 30 let praxe 
v MŠ, metodik DVPP, lektorská činnost.)  

Lektoři: Mgr. Šárka Gabrielová (SPgŠ, UK - management, ředitelka MŠ Ostrov n. O., 30 let praxe 
v MŠ, metodik DVPP, lektorská činnost.)  

Poznámka: Vhodné pro ŠABLONY.  
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Přijetí dvouletého dítěte do MŠ a vše, co  
k tomu potřebujete vědět   
(02080358)  

Datum: 05.02.2018 

Poplatek: 4 400,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: 1. Legislativní rámec k problematice dvouletých dětí v MŠ 

1.1. Zákon č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů – novela č. 178/2016 (Školský zákon) 

1.2.  Vyhláška č. 14/2005 – novela k 30. 6. 2016 o předškolním vzdělávání 

1.3. Vyhláška č. 410/2005 – novela č. 343/2009 – o hygienických požadavcích na prostory a 
provozy zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí 

1.4.  Vyhláška č. 107/2005 o školním stravování 

1.5. Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2-3 let v mateřské škole, MŠMT z 1. 9. 
2016 

2. Stručná charakteristika batolecího období   se specifickým zaměřením na dvouleté dítě 

3. Vývoj a význam motorických dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky 

3.1. Zpřesňování vlastního tělového schématu 

3.2. Rozvoj samostatné lokomoce – uspokojování potřeby stimulace 

3.3. Manuální zručnost – manipulace a pokusy o čmárání 

3.4. Konkrétní náměty k rozvoji motorických dovedností (TVP) 

3.4.1. Hrubá motorika 

3.4.2. Rytmické a taneční improvizace 

3.4.3. Praktické dovednosti 

3.4.4. Jemná motorika 

3.4.5. Grafomotorika                                                                       1 .blok: 8 hodin 

 

4. Kognitivní vývoj – vývoj poznávacích procesů 

4.1.       Myšlení – vývoj pojmů 

4.2. Vývoj paměti – paměťové strategie 

4.3.       Vývoj jazykových kompetencí: 

4.3.1. Sémantická složka – rozvoj slovní zásoby 

4.3.2. Gramatická složka – vývoj aktivní řeči 

4.3.3. Zvuková stránka řeči  

4.3.4. Komunikace ve smyslu interakce – pragmatická stránka řeči. Zásady správné komunikace s 
dítětem. 

4.4. Konkrétní náměty k rozvoji poznávacích schopností (TVP) 

4.4.1. Rozvoj hry – hra s různým materiálem, hra s konstruktivním materiálem, napodobivá hra 

4.4.2. Seznamování s běžným životním prostředím 

4.4.3. Seznamování s přírodou 

4.4.4. Seznamování s vlastnostmi předmětů 

4.4.5. Rozvoj vnímání, pozornosti, paměti 

4.4.6. Rozvoj porozumění řeči a aktivní řeči dítěte 

4.4.7. Rozvoj hudebních dovedností dítěte 

4.4.8. Rozvoj počáteční prostorové a časové představy dětí 
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                                                                                                                     2. blok: 8 hodin 

 

5. Emoční vývoj – charakteristické emoční projevy. 

5.1. Konkrétní náměty pro podporu emocionálního vývoje v kolektivu dětí 

6. Socializace dítěte 

6.1. Vztah s matkou a s otcem 

6.2. Chování k cizím lidem 

6.3. Vztah k vrstevníkům 

6.4. Vztah k sourozencům 

6.5. Sociální role 

7. Vývoj dětské osobnosti 

7.1. Sebepojetí batolete 

7.2. Genderová identita 

8. Co by mělo batole zvládnout před nástupem do mateřské školy. 

                                                                                                             3. blok: 8 hodin 

Doporučen: Učitelkám MŠ.  

Typ kurzu: vícedenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 3 

Městská knihovna Děčín  

Termíny: 05.02. 2018 (09:00 - 15:30), 06.02. 2018 (08:00 - 15:00), 07.02. 2018 (08:00 - 15:00)  

Lektoři: PhDr. Zdeňka Kholová (Speciální pedagog, bývalá učitelka a ředitelka MŠ se spec. tř., supervizor MŠ v 
oblasti logopedické péče, dnes soukromá poradenská praxe.)  

Poznámka: Akreditováno jako "Šablona."  
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Společné vzdělávání – inkluze v MŠ   

(02080359)  

Datum: 07.03.2018 

Poplatek: 2 000,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: 1. den (8 hodin)   

1. Pojetí vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole, systém péče o děti 
s přiznanými podpůrnými opatřeními, podmínky vzdělávání dětí se spec. vzdělávacími potřebami, 
vzdělávání dětí nadaných. 

2. Seznámení se základními právními předpisy v rámci inkluze- novela školského zákona, novela 
vyhlášky pro MŠ, vyhláška 27/2016, novela RVP PV. 

3. Úprava vnitřních předpisů MŠ vzhledem k inkluzi- ŠVP, školní řád. 

 

2. den (8 hodin) 

      1.   Podpůrná opatření, jejich význam a rozdělení. 

      2. 1. Stupeň PO - seznámení s plánem pedagogické podpory a  jeho vypracování   vzhledem k 
charakteru speciálních vzdělávacích potřeb. 

     3. Další stupně PO, jejich charakteristika a rozdělení, IPV. 

     4. Výkaznictví v oblasti společného vzdělávání. 

     5. Financování PO.  

Doporučen: Pedagogům MŠ.  

Typ kurzu: vícedenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 3 

Městská knihovna  

Termíny: 07.03. 2018 (09:00 - 15:30), 08.03. 2018 (09:00 - 15:30)  

Lektoři: Mgr. Alena Kroupová (učitelka a ředitelka MŠ, lektorka - implementátorka pro společné vzdělávání)  

Poznámka: Vhodné pro ŠABLONY. U akce se nepočítá s přestávkou na oběd.  
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Hry pro celý rok   

(02080386)  

Datum: 09.03.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Seminář je zaměřen na prezentaci dramatických her a činností, které jsou motivovány ročními 
obdobími (pokrývají celý školní rok). Jsou zde aplikovány nejrůznější metody a techniky dramatické 
výchovy, jako je dramatizace, improvizace, pantomima aj., hry jsou také motivovány nejrůznějšími 
příběhy nebo autorskými říkankami a jsou určeny jak pro prostředí školní třídy, tak je lze aplikovat v 
přírodním prostředí, například na zahradě MŠ nebo na školním hřišti. Tyto hry jsou zaměřeny 
primárně na rozvoj komunikativních kompetencí, prosociálního chování a kooperace mezi dětmi, 
smyslového vnímání a soustředění, netradiční vyjadřovací techniky, kognitivních procesů (vnímání, 
paměť, fantazie, myšlení), respektu a tolerance vůči svým vrstevníkům a okolí a také osvojení si 
sociálních postojů a norem chování. Seminář je rozložen do pěti vyučovacích hodin, kdy každá hodina 
obsahuje cca 4 hry (celkem tedy cca 20 her. Jednotlivé členění hodin je rozloženo následovně: 1. 
hodina - hry pro období září – říjen, 2. hodina - hry pro období listopad – prosinec, 3. hodina - hry pro 
období leden – únor, 4. hodina - hry pro období březen – duben, 5. hodina - hry pro období květen – 
červen.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd a 1. tříd základních škol, vychovatelům a pedagogům volného času 
pro danou věkovou skupinu.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Knihovna Děčín  

Termíny: 09.03. 2018 (09:00 - 13:00)  

Lektoři: Mgr. et. Bc. Michal Novotný (učitel MŠ, lektorská a publikační činnost)  

Poznámka: S sebou pohodlné oblečení, přezůvky - cvičky.  
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Inovace v hudebních aktivitách pro MŠ  
- jaro - léto   
(02080382)  

Datum: 12.03.2018 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: - Účastníci kurzu se seznámí s novými rytmickými, melodickými i netradičními hudebními nástroji, 
které mohou využít s dětmi předškolního věku.  

- Vyzkouší si metodu barevného hraní (zvonky, boomwhackers a čtyrkanálkové harmoniky, kterou 
metodicky zpracovala lektorka a obdrží nové notové záznamy k dalším, tentokrát jarním a letním 
písním. 

- Prakticky si vyzkouší hudební nástroje, které je možné využít i s dětmi mladší tří let.  

- Zajímavé poslechové činnosti, kdy dítě není pouze pasivním účastníkem, ale skladbu tvořivě 
doprovází.  

- Hry s drumbeny a hra s cimbálem. Nácvik hry na Kazoo s nejmladšími a propojeni hry se zpěvem.  

- Nástroje vhodné k muzikoterapii, jejich zapojení do běžného dne v MŠ.  

Doporučen: Učitelkám MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín 1, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 12.03. 2018 (09:00 - 13:00)  

Lektoři: Bc. Pavla Hacková (učitelka MŠ, spolupráce s doc. I. Ašenbrenerovou)  
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Řešení problémů s žáky s rizikovým chováním  
(01080381)  

Datum: 15.03.2018 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Cílem semináře je osvětlit účastníkům příčiny chování jednotlivců a skupin žáků ve škole s rizikovým 
chováním. Jedním z cílů setkání je předložení metod, které si mohou vyučující osvojit pro lepší 
komunikaci s těžko zvladatelnými žáky.  

Obsah semináře: 

     1. Rizikový žák 

a. Žák vyrušující 

b. Žák odmítající pracovat 

c. Žák s vysokou (neomluvenou) absencí 

      2.   Řešení konfliktních situací 

a.   Referenční rámec a logika chování 

b. Příčina konfliktů 

c. Konflikt potřeb 

d. Označení povahy problémů 

e.   Naslouchání druhým 

f.   Zahájení dialogu 

g.   Nalezení uspokojivého řešení 

      3.    Strategie řešení konfliktů 

a.   Vyhýbavé chování 

b.   Přizpůsobení nebo zmírnění problémů 

c.   Nátlak nebo donucení 

d.   Kompromis nebo smlouvání 

e. Vyjednávání nebo vyřešení problémů 

f. Mediace a mediátor 

     4.   Specialisté školy, jejich postavení a účast při řešení problémů 

a. Školní poradenské pracoviště 

b. Výchovný poradce 

c. Školní metodik prevence  

d. Školní psycholog 

e. Školní speciální pedagog 

    5.  Právní rámec 

 a. Komunikace školy se zákonnými zástupci při řešení problémů 

b. Práva a povinnosti školy 

c. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

d. Postupy školy při řešení problémů 

e. Metodická doporučení, doporučené postupy 

f. Zapojení OSPOD, policie a dalších institucí – možnosti a pravomoci 
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Doporučen: Ředitelům škol a jejich zástupcům, učitelům, preventistům a výchovným poradcům všech typů a stupňů 
škol.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Knihovna Děčín  

Termíny: 15.03. 2018 (09:00 - 14:00)  

Lektoři: Mgr. et Mgr. Radek Hach (Česká školní inspekce, Praha, Ústecký inspektorát - školní inspektor, praxe: 
učitel na 1. a 2. stupni  ZŠ, zástupce ředitele.)  
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Jóga s dětmi se Sítou IV. - vytváření sestav  
(02080414)  

Datum: 11.04.2018 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Cílem je prohlubovat základní pravidla cvičení jógy a využít jich v každodenním životě. Naučit se 
několik jógových sestav, které jsou cíleně vytvořené kombinací cvičení, přizpůsobené různým 
věkovým kategoriím dětí předškolního věku a jsou zaměřené na danou problémovou oblast dítěte 
(hyperaktivita, špatné držení těla, agresivita, obezita, nesoustředěnost. 

•  Využití znalostí z předchozích seminářů Jóga s dětmi k jejich prohloubení, zdokonalení a k cílenému 
využití, 

• nácvik jógových sestav, které jsou cíleně vytvořené kombinací cvičení známých z předchozích 
seminářů, přizpůsobení těchto sestav různým věkovým kategoriím dětí v MŠ a na 1. st. ZŠ, 

• seznámení se zaměřením konkrétní jógové sestavy na danou problémovou oblast dítěte 
(hyperaktivita, špatné držení těla, agresivita, obezita, nesoustředěnost…), 

•  relaxace pro děti - výuka, motivační pohádky, 

•  jógové hry se zaměřením na začlenění dětí do kolektivu, spolupráci, zmírnění agresivity, 

• otázky a odpovědi – objasnění konkrétních situací či problémů s nimiž se účastníci semináře 
setkávají při cvičení jógy s dětmi v MŠ a ZŠ.  

Doporučen: Učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ a spec. ZŠ. 

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 11.04. 2018 (09:00 - 12:30)  

Lektoři: Ing. Věra - Síta Rojová  

Poznámka: Pohodlné oblečení s sebou + karimatka nebo ručník.  
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Povinná dokumentace a vnitřní předpisy ve 
škole  (01080424)  

Datum: 18.04.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Obsah semináře:          

1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2. Vymezení povinné dokumentace školy dle školského zákona. 

3. Vedení povinné dokumentace. 

4. Další dokumentace školy: 

   a. provozní, 

   b. účetní, 

   c. dokumentace k zajištění BOZ žáků, 

   d. dokumentace k zajištění BOZP zaměstnanců, revize, proškolení. 

5. Pravidla a metodika pro tvorbu a aktualizace školního vzdělávacího programu. 

6. Pravidla a metodická doporučení k tvorbě školního řádu. 

7. Co je a co upravuje vnitřní předpis organizace. 

8. Pravidla pro tvorbu vnitřních předpisů, směrnic. 

9. Náležitosti vnitřních předpisů, směrnic. 

10. Účinnost, vydání a seznámení s vnitřními předpisy, směrnicemi. 

11. Kontrolní činnost vedoucího pracovníka v oblasti vedení dokumentace. 

12. Odpovědi na otázky účastníků, diskuze.  

Doporučen: Ředitelům škol a jejich zástupcům, učitelům všech typů a stupňů škol.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Knihovna  

Termíny: 18.04. 2018 (09:00 - 14:00)  

Lektoři: Mgr. et Mgr. Radek Hach (Česká školní inspekce, Praha, Ústecký inspektorát - školní inspektor, praxe: 
učitel na 1. a 2. stupni  ZŠ, zástupce ředitele.)  
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Jak vymezit hranice a začlenit rituály  
do výchovy dětí MŠ   
(02080392)  

Datum: 24.04.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Cílem akce je osvojit si vhodné postupy, které podporují zdravý osobnostní vývoj a sociální 
dovedností dětí předškolního věku a jejich adekvátní zapojení do kolektivu. Získat informace a 
konkrétní zkušenosti s možnými překážkami při vymezování hranic v rámci předškolní výchovy. 
Seznámit se a prakticky si vyzkoušet konkrétní techniky a hry, které tyto oblasti stimulují. Součástí 
semináře bude tvorba zásobníku konkrétních námětů, rituálů, her a činností. 

Obsah semináře: 

1. Vymezení pojmu hranice, pravidla, svoboda, respekt, rituály a autorita v rámci předškolní výchovy. 

2. Stručné shrnutí úrovně vývoje sociálních dovedností dětí předškolního věku a možností jeho 
posilování. 

3. Zásady efektivní komunikace s dětmi v rámci vymezování hranic. 

4. Možné překážky ze strany dětí i učitele a možnosti jejich překonávání. 

5. Konkrétní činnosti a techniky zaměření na vymezování hranic, na zavádění rituálů a na spolupráci 
mezi dětmi. 

V rámci semináře bude využíváno skupinové práce, tvorby myšlenkových map, práce s textem, 
brainstormingu apod.  

Doporučen: Učitelkám MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 24.04. 2018 (09:00 - 12:30)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP v Kladně, Rodinné poradny ve Slaném,  původním povoláním 
učitelka MŠ, speciální pedagog a  zástupkyně ředitelky SMŠ, od r. 1997 lektorská činnost.)  
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Jak zvládat stresové situace  
v pedagogické profesi   
(07180394)  

Datum: 24.04.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Psychologie  

Anotace: Obsah semináře:  

1. Co je to stres a jeho vliv na syndrom vyhoření u učitelů. 

2. Zjišťování osobních způsobů zvládání konfliktů a stresových situací – moje silné a slabé stránky. 

3. Doplňování rejstříku základních strategií při zvládání konfliktních a stresových situací. 

4. Možnosti posilování vnitřních zdrojů, relaxace.  

5. Možností zvládání stresových situací. 

6. Tvorba osobního postupu v rámci prevence syndromu vyhoření. 

Cíl vzdělávací akce je seznámit se s možnostmi předcházení syndromu vyhoření. Osvojit si možné 
strategiemi zvládání konfliktních a stresových situací a způsob účinné komunikace. Získat informace 
o způsobu posilování vnitřních zdrojů, o práci s vlastním tělem,emocemi,únavou a s různými druhy 
relaxace. Součástí semináře bude vytváření osobního postupu při uvolňování napětí a prevenci 
syndromu vyhoření  

Doporučen: Učitelům všech typů a stupňů škol, učitelům MŠ, vychovatelům ŠD.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 24.04. 2018 (13:00 - 16:30)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP v Kladně, Rodinné poradny ve Slaném,  původním povoláním 
učitelka MŠ, speciální pedagog a  zástupkyně ředitelky SMŠ, od r. 1997 lektorská činnost.)  
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Klikyháky třesky plesky,  
hrát si budem spolu česky   
(02080437)  

Datum: 27.04.2018 

Poplatek: 760,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Praktický seminář nabízející ukázku naplňování RVPPV přímo prostřednictvím konkrétních činností 

a jejich analýzu v souvislosti s plánováním a evaluací vzdělávací nabídky v praxi MŠ. 

Seminář propojený s praktickou dílnou, má dvě části: 

1. bude věnována realizaci činností určených dětem v MŠ. 

2. bude zaměřena na analýzu a rozbor konkrétních činností s ohledem na cílové kategorie a jejich  

naplňování v podobě konkrétních výstupů dětí, současně pak s ohledem na plánování obsahu 
vzdělávání (činností) v rámci integrovaných bloků a jejich evaluaci. 

Preferováno je prožitkové a situační učení.  

Doporučen: Učitelkám MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 27.04. 2018 (08:30 - 15:00)  

Lektoři: Mgr. Hana Švejdová (Učitelka MŠ, metodická, poradenská a publikační činnost, ex. vys. ped., externí šk. 
inspektor.)  

Poznámka: S sebou vhodné oblečení pro práci na koberci, přezůvky - nejlépe cvičky, blok s pevnou podložkou a 
psací potřeby.  
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Rozvoj matematických představ  
v předškolním věku   
(02080430)  

Datum: 15.05.2018 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: 3. Kognitivní vývoj dítěte od 3 do 6 let, fáze poznávacích přístupů. 

4. Předčíselné představy – soubor schopností a dovedností. 

5. Prostorové představy – vývojové škály prostorového vnímání, metody, konkrétní náměty, pracovní 
listy. 

6. Matematické dovednosti:  

7. Porovnávání, pojmy, vztahy (kvantifikátory: všechny, žádné, některé apod.), vlastnosti předmětů. 

8. Třídění, tvoření skupin. 

9. Řazení, uspořádání. 

10. Tvary, pojmenování tvarů. 

11. Číselné představy – názorné představy o čísle – množství, orientace v číselné řadě, operace s čísly. 

12. Důsledky oslabení specifických matematických schopností a dovedností. 

Každý okruh je prakticky zpracován, zahrnuje vývojové škály jednotlivých schopností a dovedností, 
metodickou posloupnost konkrétních činností, nabídku námětů, didaktických her, pracovních listů.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných a 1. tříd ZŠ, asistentům pedagoga. 

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 3 

Městská knihovna  

Termíny: 15.05. 2018 (09:00 - 14:30)  

Lektoři: PhDr. Zdeňka Kholová (Speciální pedagog, bývalá učitelka a ředitelka MŠ se spec. tř., supervizor MŠ v 
oblasti logopedické péče, dnes soukromá poradenská praxe.)  
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Tvoření s dětmi od dvou let – ART GAME  
(06180416)  

Datum: 18.05.2018 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Seminář se zaměřuje na výtvarné činnosti, které zvládnou děti od dvou let, a zohledňuje uplatnění 
poznatků v praxi při práci se skupinami dětí různého věku.  Výtvarné činnosti vycházejí z principů Art 
game (výtvarné hry) při nichž je kladen důraz na průběh tvůrčích činností rozvíjejících smyslové 
vnímání dětí. Jednotlivé hry podporují rozvoj kreativity a schopnosti soustředění s ohledem na 
odlišnosti reprezentačních systémů vnímání. V teoretické části semináře se účastníci dozvědí 
praktické informace o rozdílnostech ve vnímání ovlivňujících soustředění dětí, o pracovních 
postupech a možnostech získání materiálů a pomůcek. V praktické části účastníci zvládnou postupy 
technik devíti konkrétních projektů, při nichž využijí materiály tradiční, jako jsou barevné papíry, 
barvy vhodné pro práci s dětmi, plyšové drátky atd. i materiály méně tradiční, jako jsou kávové filtry, 
brčka a ovoce a zelenina. Osvojí si postupy her podporujících netradiční způsoby malování a 
jednoduchých grafických technik, zručnost, schopnost spolupráce, soustředění, prostorové vnímání a 
fantazii. 

Postup: 

1. Teoretická část – Prezentace, sdělení informací týkajících se vybraných projektů. 

2. Praktická ukázka jednotlivých projektů lektorem.  

3. Praktická část semináře, kdy si každý z účastníků osvojí principy všech devíti art game. 

4. Úklid, diskuse, dotazy. 

 

Projekty:  

• Barevné tvoření na kávovém filtru. 

• Projekty plné fantazie z nepravidelných tvarů papírů. 

• 3D projekty z brček a plyšových drátků. 

• Náramky a motýlci z brček a plyšových drátků. 

• Malování odstředivou silou. 

• Grafika v krabici. 

• Válečkové vzory. 

• Netradiční razítka – ovoce a zelenina. 

• Čisté malování pro nejmenší.  

Doporučen: Pedagogům mateřských škol, 1. st. základních škol, základních škol speciálních,  základních 
uměleckých škol,  vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, pedagogům pro 
předškolní a mladší školní věk.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 18.05. 2018 (09:00 - 13:00)  

Lektoři: Karla Hátleová (Lektorská, výtvarná a poradenská činnost.)  

Poznámka: Příprava balíčku s materiálem má hodnotu 170,- Kč. S sebou pracovní oděv. 

V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení.  
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Tvořivá dramatika v předškolním věku  
(02080422)  

Datum: 25.05.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Pedagogové se v lekci seznámí s významem tvořivé dramatiky pro práci s děti PV. Osvojí si strukturu 
lekce, metody a techniky DV na konkrétních příkladech her podporující správné sociální - prosociální 
chování, kooperaci, potlačující agresivitu, apod.  

Stručný obsah: 

• Význam tvořivé dramatiky pro děti PV. 

• Struktura dramatické lekce. 

• Metody a techniky DV s příklady her. 

• Druhy her. 

• Hry členěné dle vzdělávacího obsahu. 

• Zajímavé odkazy.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd a 1. tříd základních škol, vychovatelům a pedagogům volného času 
pro danou věkovou skupinu.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna , velký sál  

Termíny: 25.05. 2018 (09:00 - 14:00)  

Lektoři: Mgr. et. Bc. Michal Novotný (učitel MŠ, lektorská a publikační činnost)  

Poznámka: S sebou pohodlné oblečení, přezůvky - cvičky.  
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Asertivní řešení konfliktů III.   
(07180379)  

Datum: 30.05.2018 

Poplatek: 800,00 Kč  

Oblast kurzu: Psychologie  

Anotace: Tímto seminářem navazujeme na předchozí akce a dovednosti prohlubujeme a zdokonalujeme. 

Komunikace mezi lidmi se vztahuje nejen k rovině rozumové, ale také k rovině emocionální. Té se 
dotýká zejména mimoslovní projev. Jaký vliv bude mít to, co říkáme, záleží také na tom, jak to říkáme. 

Co patří do základních složek asertivního chování: 

1. Výraz v obličeji a mimika. 

2  Pohled a oční kontakt. 

3. Mluva těla. 

4. Vokální klíče. 

5. Doteky. 

6. Načasování reakce 

7. Obsah a forma sdělení. 

8. Osobní upravenost. 

Jednoduché asertivní reakce: 

1. Reakce zpětnou vazbou. 

2. Vyjádření a přijetí komplimentu. 

3. Asertivní presistence – její metody – asertivní NE, gramofonová deska. 

4. Umění požádat o laskavost. 

5. Technika otevřených dveří – souhlasu. 

6. Negativní dotazování. 

7. Negativní aserce. 

Konverzační dovednost jako jeden z aspektů asertivity. Umění začít, udržovat a ukončit rozhovor. 
Mluvit otevřeně a umožnit to i partnerovi. 

Základem asertivní komunikace je „Aktivní naslouchání“ a následné vedení asertivní komunikace.  

Osvojení si asertivních dovedností lze přirovnat k dovednosti řídit auto. Nejsou to samy  

o sobě ani "dobré" ani "špatné" dovednosti, jde hlavně o to v praxi jich využít. Takže  

si užijeme také jejich nácvik a rozebrání některých kazuistik.  

 

Doporučen: Učitelům MŠ, ZŠ a speciálních škol, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga, učitelům  
SŠ a SOU.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 3 

Městská knihovna Děčín, učebna č. 3, 2. patro naproti výtahu  

Termíny: 30.05. 2018 (10:00 - 14:00)  

Lektoři: Mgr. Květuše Hrbková  
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Školní zralost versus školní připravenost  
(02080385)  

 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: V současné době roste počet odkladů školní docházky. Jde o děti „emočně nezralé“, nebo  

„o školsky nepřipravené“? Na to by účastníci během semináře měli dostat odpovědi. 

Témata: 

- vývojová stádia dítěte do věku 7 let, 

- potřeby k podpoře správného vývoje, 

- typické chování a jednání versus očekávání rodičů a učitelů MŠ, 

- důsledky přetěžování dětí, 

- co a v jaké podobě by mělo zvládat dítě vývojově připravené pro vstup do ZŠ, 

- diskuse a prostor pro řešení případů z praxe.  

Doporučen: Učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga, zájemcům.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny:   

Lektoři: PhDr. Jan Svoboda (Psycholog, odborný asistent na Ostravské univerzitě, člen výzkumného 
týmu problematiky dětí a mládeže v ČR, člen Vědecké rady metody Asociačně barvová 
diagnostika, akreditovaný lektor pro ČR a SR, publikační činnost.)  

Poznámka: Předpokládané konání březen, duben 2018.  
 

 



 

 

81 

                           
Hana Aubrechtová 

ul. 28. října 998/29, 405 01  Děčín 
tel: 776 721 246, email: pc.decin@volny.cz 

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Jak vymezit hranice a začlenit rituály  
do výchovy dětí MŠ   
(02080393)  

Datum: 13.03.2018 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Cílem akce je osvojit si vhodné postupy, které podporují zdravý osobnostní vývoj a sociální 
dovedností dětí předškolního věku a jejich adekvátní zapojení do kolektivu. Získat informace a 
konkrétní zkušenosti s možnými překážkami při vymezování hranic v rámci předškolní výchovy. 
Seznámit se a prakticky si vyzkoušet konkrétní techniky a hry, které tyto oblasti stimulují. Součástí 
semináře bude tvorba zásobníku konkrétních námětů, rituálů, her a činností. 

Obsah semináře: 

1. Vymezení pojmu hranice, pravidla, svoboda, respekt, rituály a autorita v rámci předškolní 
výchovy. 

2. Stručné shrnutí úrovně vývoje sociálních dovedností dětí předškolního věku a možností jeho 
posilování. 

3. Zásady efektivní komunikace s dětmi v rámci vymezování hranic. 

4. Možné překážky ze strany dětí i učitele a možnosti jejich překonávání. 

5. Konkrétní činnosti a techniky zaměření na vymezování hranic, na zavádění rituálů a na spolupráci 
mezi dětmi. 

V rámci semináře bude využíváno skupinové práce, tvorby myšlenkových map, práce s textem, 
brainstormingu apod.  

Doporučen: Učitelkám MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 13.03. 2018 (09:00 - 12:30)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP v Kladně, Rodinné poradny ve Slaném,  původním 
povoláním učitelka MŠ, speciální pedagog a  zástupkyně ředitelky SMŠ, od r. 1997 lektorská 
činnost.)  
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ul. 28. října 998/29, 405 01  Děčín 
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Inovace v hudebních aktivitách pro MŠ - 
Podzimní a zimní čas   
(02080383)  

Datum: 26.03.2018 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Cílem akce je seznámit účastníky semináře s využitím nových a netradičních hudebních nástrojů 
využitelných v MŠ. Cílem je také propojení hudebních aktivit s ostatními oblastmi vzdělávání  dětí 
předškolního věku i s ohledem na děti mladší tří let. 

- Účastníci kurzu se seznámí s novými rytmickými, melodickými i netradičními hudebními nástroji, 
které mohou využít s dětmi předškolního věku.  

- Vyzkouší si metodu barevného hraní (zvonky, boomwhackers a čtyrkanálkové harmoniky), kterou 
metodicky zpracovala lektorka a obdrží nové notové záznamy k dalším, tentokrát s tématem 
podzimní a zimní čas, koledy. 

- Prakticky si vyzkouší hudební  nástroje, které je možné využít i s dětmi mladší tří let.  

- Zajímavé poslechové činnosti, kdy dítě není pouze pasivním účastníkem, ale skladbu tvořivě 
doprovází.  

- Hry s drumbeny a hra s cimbálem. Nácvik hry na Kazoo s nejmladšími a propojeni hry se zpěvem.  

- Nástroje vhodné k muzikoterapii, jejich zapojení do běžného dne v MŠ.  

Doporučen: Učitelkám MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 26.03. 2018 (09:00 - 13:00)  

Lektoři: Bc. Pavla Hacková (učitelka MŠ, spolupráce s doc. I. Ašenbrenerovou)  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Rozvoj matematických představ  
v předškolním věku   
(02080419)  

Datum: 28.03.2018 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: 3. Kognitivní vývoj dítěte od 3 do 6 let, fáze poznávacích přístupů. 

4. Předčíselné představy – soubor schopností a dovedností. 

5. Prostorové představy – vývojové škály prostorového vnímání, metody, konkrétní náměty, 
pracovní listy. 

6. Matematické dovednosti:  

7. Porovnávání, pojmy, vztahy (kvantifikátory: všechny, žádné, některé apod.), vlastnosti předmětů. 

8. Třídění, tvoření skupin. 

9. Řazení, uspořádání. 

10. Tvary, pojmenování tvarů. 

11. Číselné představy – názorné představy o čísle – množství, orientace v číselné řadě, operace 
s čísly. 

12. Důsledky oslabení specifických matematických schopností a dovedností. 

Každý okruh je prakticky zpracován, zahrnuje vývojové škály jednotlivých schopností a dovedností, 
metodickou posloupnost konkrétních činností, nabídku námětů, didaktických her, pracovních listů.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných a 1. tříd ZŠ, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 28.03. 2018 (09:00 - 14:30)  

Lektoři: PhDr. Zdeňka Kholová (Speciální pedagog, bývalá učitelka a ředitelka MŠ se spec. tř., supervizor MŠ 
v oblasti logopedické péče, dnes soukromá poradenská praxe.)  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Tvořivá dramatika v předškolním věku  
(02080423)  

Datum: 06.04.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Pedagogové se v lekci seznámí s významem tvořivé dramatiky pro práci s děti PV. Osvojí si strukturu 
lekce, metody a techniky DV na konkrétních příkladech her podporující správné sociální - prosociální 
chování, kooperaci, potlačující agresivitu, apod.  

Stručný obsah: 

• Význam tvořivé dramatiky pro děti PV. 

• Struktura dramatické lekce. 

• Metody a techniky DV s příklady her. 

• Druhy her. 

• Hry členěné dle vzdělávacího obsahu. 

• Zajímavé odkazy.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd a 1. tříd základních škol, vychovatelům a pedagogům volného času 
pro danou věkovou skupinu.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Tylova 1239/16 

Český červený kříž, tělocvična - 3. patro  

Termíny: 06.04. 2018 (09:00 - 14:00)  

Lektoři: Mgr. et. Bc. Michal Novotný (učitel MŠ, lektorská a publikační činnost)  

Poznámka: S sebou pohodlné oblečení, přezůvky - cvičky.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Jóga s dětmi se Sítou IV. - vytváření sestav  
(02080415)  

Datum: 10.04.2018 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Cílem je prohlubovat základní pravidla cvičení jógy a využít jich v každodenním životě. Naučit se 
několik jógových sestav, které jsou cíleně vytvořené kombinací cvičení, přizpůsobené různým 
věkovým kategoriím dětí předškolního věku a jsou zaměřené na danou problémovou oblast 
dítěte (hyperaktivita, špatné držení těla, agresivita, obezita, nesoustředěnost. 

• Využití znalostí z předchozích seminářů Jóga s dětmi k jejich prohloubení, zdokonalení a 
k cílenému využití, 

• nácvik jógových sestav, které jsou cíleně vytvořené kombinací cvičení známých z předchozích 
seminářů, přizpůsobení těchto sestav různým věkovým kategoriím dětí v MŠ a na 1. st. ZŠ, 

• seznámení se zaměřením konkrétní jógové sestavy na danou problémovou oblast dítěte 
(hyperaktivita, špatné držení těla, agresivita, obezita, nesoustředěnost…), 

•  relaxace pro děti - výuka, motivační pohádky, 

•  jógové hry se zaměřením na začlenění dětí do kolektivu, spolupráci, zmírnění agresivity, 

• otázky a odpovědi – objasnění konkrétních situací či problémů s nimiž se účastníci semináře 
setkávají při cvičení jógy s dětmi v MŠ a ZŠ.  

Doporučen: Učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ a spec ZŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Tylova 1239/16 

Český červený kříž - tělocvična  

Termíny: 10.04. 2018 (14:00 - 17:00)  

Lektoři: Ing. Věra - Síta Rojová  

Poznámka: Pohodlné oblečení s sebou + karimatka nebo ručník na lehnutí.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Asertivní řešení konfliktů III.   
(07180380)  

Datum: 13.04.2018 

Poplatek: 800,00 Kč  

Oblast kurzu: Psychologie  

Anotace: Tímto seminářem navazujeme na předchozí akce a dovednosti prohlubujeme a zdokonalujeme. 

Komunikace mezi lidmi se vztahuje nejen k rovině rozumové, ale také k rovině emocionální. Té se 
dotýká zejména mimoslovní projev. Jaký vliv bude mít to, co říkáme, záleží také na tom, jak to 
říkáme. 

Co patří do základních složek asertivního chování: 

1. Výraz v obličeji a mimika. 

2. Pohled a oční kontakt. 

3. Mluva těla. 

4. Vokální klíče. 

5. Doteky. 

6. Načasování reakce. 

7. Obsah a forma sdělení. 

8. Osobní upravenost. 

 

Jednoduché asertivní reakce: 

1. Reakce zpětnou vazbou. 

2. Vyjádření a přijetí komplimentu. 

3. Asertivní presistence – její metody – asertivní NE, gramofonová deska. 

4. Umění požádat o laskavost. 

5. Technika otevřených dveří – souhlasu. 

6. Negativní dotazování. 

7. Negativní aserce. 

  

Konverzační dovednost jako jeden z aspektů asertivity. Umění začít, udržovat a ukončit rozhovor. 
Mluvit otevřeně a umožnit to i partnerovi. 

Základem asertivní komunikace je „Aktivní naslouchání“ a následné vedení asertivní komunikace.  

 

Osvojení si asertivních dovedností lze přirovnat k dovednosti řídit auto. Nejsou to samy  

o sobě ani "dobré" ani "špatné" dovednosti, jde hlavně o to v praxi jich využít. Takže  

si užijeme také jejich nácvik a rozebrání některých kazuistik.  

Doporučen: Učitelům MŠ, ZŠ a speciálních škol, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga, 
učitelům SŠ a SOU.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 13.04. 2018 (10:00 - 14:00)  

Lektoři: Mgr. Květuše Hrbková  

   
 



 

 

87 

                           
Hana Aubrechtová 

ul. 28. října 998/29, 405 01  Děčín 
tel: 776 721 246, email: pc.decin@volny.cz 

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Postup učitele MŠ při uplatňování  
podpůrných opatření   
(02080413)  

Datum: 17.04.2018 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Učitelé MŠ získají kompetence pro profesní úkony související s poskytováním podpůrných opatření 
1. – 5. stupně dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

* Školská legislativa upravující společné vzdělávání.  

* Přehled podpůrných opatření.  

* Pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická diagnostika v prostředí MŠ, navržení a 
koordinace konkrétních intervenčních opatření v mateřské škole.  

* Podpůrná opatření 1. stupně – přehled, specifika, postupy při poskytování.  

* PLPP (plán pedagogické podpory), tvorba, realizace, vyhodnocení, význam.  

* Příklady postupů vytváření podpůrných opatření 1. stupně.  

* Podpůrná opatření 2. – 5. stupně – přehled, specifika, postupy při poskytování.  

* IVP (individuální vzdělávací plán), tvorba, realizace, vyhodnocení, význam.  

* Financování podpůrných opatření.  

Doporučen: Pedagogům MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 17.04. 2018 (09:00 - 14:00)  

Lektoři: Mgr. Alena Kroupová (učitelka a ředitelka MŠ, lektorka - implementátorka pro společné vzdělávání)  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Povinná dokumentace  
a vnitřní předpisy ve škole   
(01080425)  

Datum: 25.04.2018 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Obsah semináře:          

1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2. Vymezení povinné dokumentace školy dle školského zákona. 

3. Vedení povinné dokumentace. 

4. Další dokumentace školy: 

   a. provozní, 

   b. účetní, 

   c. dokumentace k zajištění BOZ žáků, 

   d. dokumentace k zajištění BOZP zaměstnanců, revize, proškolení. 

5. Pravidla a metodika pro tvorbu a aktualizace školního vzdělávacího programu. 

6. Pravidla a metodická doporučení k tvorbě školního řádu. 

7. Co je a co upravuje vnitřní předpis organizace. 

8. Pravidla pro tvorbu vnitřních předpisů, směrnic. 

9. Náležitosti vnitřních předpisů, směrnic. 

10. Účinnost, vydání a seznámení s vnitřními předpisy, směrnicemi. 

11. Kontrolní činnost vedoucího pracovníka v oblasti vedení dokumentace. 

12. Odpovědi na otázky účastníků, diskuze.  

Doporučen: Ředitelům škol a jejich zástupcům, učitelům všech typů a stupňů škol.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 25.04. 2018 (09:00 - 14:00)  

Lektoři: Mgr. et Mgr. Radek Hach (Česká školní inspekce, Praha, Ústecký inspektorát - školní inspektor, praxe: 
učitel na 1. a 2. stupni  ZŠ, zástupce ředitele.)  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Klikyháky třesky plesky, 
 hrát si budem spolu česky   
(02080438)  

Datum: 26.04.2018 

Poplatek: 760,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Praktický seminář nabízející ukázku naplňování RVPPV přímo prostřednictvím konkrétních činností 

a jejich analýzu v souvislosti s plánováním a evaluací vzdělávací nabídky v praxi MŠ. 

Seminář propojený s praktickou dílnou, má dvě části: 

1. bude věnována realizaci činností určených dětem v MŠ, 

2. bude zaměřena na analýzu a rozbor konkrétních činností s ohledem na cílové kategorie a jejich  

naplňování v podobě konkrétních výstupů dětí, současně pak s ohledem na plánování obsahu 
vzdělávání (činností) v rámci integrovaných bloků a jejich evaluaci. 

Preferováno je prožitkové a situační učení.  

Doporučen: Učitelkám MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 26.04. 2018 (09:30 - 16:00)  

Lektoři: Mgr. Hana Švejdová (Učitelka MŠ, metodická, poradenská a publikační činnost, ex. vys. ped., externí 
šk. inspektor.)  

Poznámka: S sebou vhodné oblečení pro práci na koberci, přezůvky - nejlépe cvičky, blok s pevnou podložkou a 
psací potřeby.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Preventivní logopedické chvilky v MŠ 
(přípravných třídách ZŠ)   
(02080395)  

Datum: 11.05.2018 

Poplatek: 620,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Obohacení rejstříku logopedických aktivit, respektujících předpokládaný artikulační vývoj dítěte.  

2. Plánování a struktura logopedických chvilek – dechová, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel. 

3. Jednoduchá grafomotorika a rozvoj jemné motoriky.  

4. Praktické vyzkoušení vybraných cvičení z praxe, výměna zkušeností z preventivní praxe, zásobník 
činností k jednotlivým oblastem. 

5. Konkrétní  činnosti a hry zaměřené na podporu vývoje řeči v jednotlivých jazykových rovinách. 

Cílem je získat informace o přirozeném vývoji řeči, o důležitosti podpory vývoje v jednotlivých 
jazykových rovinách a případných poruchách vývoje řeči v předškolním věku. Účastnice se také 
seznámí s možnostmi  struktury  logopedických chvilek a jejich obsahovou náplní. Seznámí se 
s konkrétními činnostmi a náměty k samotné  realizaci  chvilek a s hrami posilujícími mluvní projev 
dětí.  

Doporučen: Učitelkám MŠ, učitelům přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 11.05. 2018 (09:00 - 12:30)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP v Kladně, Rodinné poradny ve Slaném,  původním 
povoláním učitelka MŠ, speciální pedagog a  zástupkyně ředitelky SMŠ, od r. 1997 lektorská 
činnost.)  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Malované deštníky   
(06180417)  

Datum: 16.05.2018 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Výtvarná dílna je zaměřena na práci s barvami umožňujícími malovat na syntetické materiály. 
Pedagogové se naučí různým technikám zdobení deštníků s ohledem na práci s dětmi různých 
věkových kategorií.  

• Seznámení s materiály, jejich dostupností a přípravou pro práci. 

• Seznámení s bezpečnostními pravidly při práci.  

• Praktická část semináře – barevné tónování, přenášení motivu ze šablony na deštník, malování 
štětci, aplikátory barev, houbičkou, kreditkou, razítkování i malování holýma rukama. Konečné 
ošetření malby.  

• Informace o péči o výrobek. 

• Závěrečné dotazy a výměna zkušeností. 

• Úklid materiálů.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. i  2. st. základních škol, základních škol speciálních,  základních uměleckých škol,  
vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času pro mladší i starší školní věk.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 16.05. 2018 (13:30 - 17:00)  

Lektoři: Karla Hátleová (Lektorská, výtvarná a poradenská činnost.)  

Poznámka: Příprava balíčku s materiálem má hodnotu 170,- Kč. 

S sebou pracovní oděv. 

V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení. S sebou nejlépe nový, 
jednobarevný deštník. Možnost zakoupení deštníku u lektorky za 200,- Kč.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Matematická pregramotnost – metody a formy 
práce s dětmi v MŠ a přípravných třídách ZŠ  
(02080363)  

Datum: 21.05.2018 

Poplatek: 2 300,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: V úvodní části semináře se účastníci seznámí s fyzickým a mentálním vývojem dítěte předškolního 
věku a současným trendem jeho vzdělávání. Pedagogové se seznámí s pojmy z oblasti klíčových 
kompetencí a dílčích cílů RVP PV, které přímo či nepřímo ovlivňují rozvíjející se matematickou 
pregramotnost předškolních dětí.  

 

V druhé části bude přiblížen význam podpůrných dovedností a faktorů, které ovlivňují v matematice 
výkony dětí: 

- pohyb a jeho úroveň (hrubá a jemná motorika, základní orientace v prostrou,pojmy 
související s uspořádáním prostrou, řazení činností po sobě...); 

- řeč a úroveň jejího rozvoje (porozumění výrazům a jejich významu, pochopení pokynů, 
aktivní používání předložek, popis děje…); 

- sluch (sluchové dovednosti – krátkodobá paměť, vnímání rytmu, pokyn + pohybové 
provedení, vyhledávání ve slyšeném textu...); 

- rozumové předpoklady = znalosti, vědomosti (charakteristiky objektů, kriteria, kategorie, 
zrakové vnímání a rozlišování, paměť, orientace na ploše, orientace v čase, algoritmy 
činností, pochopení souvislostí + vnímání času a posloupností, zvládnutí užití symbolů…); 

- pracovní schopnosti (zájem, zvídavost, chuť překonávat překážky, záměrná koncentrace 
pozornosti, smysl pro povinnost, zodpovědnost, kvalita soustředění, samostatnost, 
respektování pravidel, limitů, podmínek, morální aspekt…); 

Zde bude velká pozornost věnována významu rozvoje řeči ve vztahu k pojmenování a chápání 
situací a následnému vlivu na řešení slovních sdělení a na úlohy s matematickým podtextem.  

 

Přečíslené představy a dovednosti 

- třídění (podle druhu, barvy, velikosti, tvaru, apod., co do skupiny nepatří, podle dvou 
kritérií, podle více kritérií, stromy třídění); 

- seskupení (chaos, řádkové modely, model rastru, konfigurace); 

- uspořádání (podle velikosti, výšky, šířky, množství, váhy, rychlosti, vzdálenosti, …podle času, 
seřazení 5 a více prvků, užívání předložek – směry v prostoru…); 

- přiřazování (podle kriteria vytváří uspořádané dvojice, trojice, čtveřice); 

metody a možnosti: manipulace, kineze, zvuky, graficky. 

 

Číselné představy 

- neurčité vyjádření kvantity (ve vztahu k problému, základní pojmy, pochopení hodnoty, 
množství, základní vztahy, poměr, základní operace); 

- určité vyjádření množství (počet jako množství bez ohledu na vlastnosti, bez ohledu na 
postavení, vzdálenost, …vázat číslovku k různým typům objektů, základní pojmy, vztahy, 
specifické výrazy, jazykové obměny, o jednu více, méně). 
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 Aktivity v MŠ vedoucí k základní přípravě pro budoucí užití v geometrii: 

 hry a činnosti s tělesy, prostorová představivost = vždy s hmotou + slovní zásoba pro prostor, 
vzájemná poloha, uspořádání, práce s tkaničkami, drátky, modelínou, stavebnicemi…, kreslení, 
obtahování (sledování křivky), hledání cest a řešení labyrintů (na stole, v prostoru, na papíře), P-L 
orientace, dekompozice – kompozice, dělení materiálu, skládanky, rastry = 2D, mozaiky podle plánku, 
tělesa a objem, symetrie, transformace, zvětšování – zmenšování… 

 

Největší časový prostor bude věnován praktické části, kdy si účastníci vyzkouší některé činnosti a 
postupy užívané s dětmi v mateřské škole. 

Tato praktická část bude zaměřena na specifické metody práce v oblastech:  

- orientace dítěte v prostoru zorného pole i v prostoru třídy, orientace na ploše,  

- řešení labyrintů v prostorovém i plošném zadání,  

- manipulace s předměty, vyjadřování jejich vlastností ve vztahu k matematice (délka, objem, 
míry, tvary, porovnávání, třídění, apod.),  

- celek a jeho části (analýza, syntéza, dělení a popis,..),  

- třídění a pravidla třídění, 

-  a uspořádání předmětů (práce s podmínkou), 

- početnost prvků v souboru, porovnávání počtu (stejně, více, ubírání přidávání),  

- symboly jako znaky vztahující se k matematickým funkcím,  

- rozvoj logické úvahy – uvažování, usuzování (pravdivost výroku, práce s negací, různé 
možnosti řešení, výběr z více nabídek, uspořádávání do systémů a tabulek, hry typu zebra,...) 

Představeny budou konkrétní aktivity realizovatelné s běžně dostupným a finančně nenáročným 
materiálem a pomůckami. Z každé oblasti si účastníci vyrobí jednu pomůcku (nebo obdrží přípravu k 
jejímu vyrobení). 

 

V poslední části semináře proběhne praktické seznámení se speciálními stolními a didaktickými hrami 
pro rozvoj myšlení i matematických dovedností, které má lektorka v praxi ověřeny. Hry a didaktické 
aktivity si účastníci vyzkoušejí. 

 

Účastníkům bude v průběhu semináře nabídnuta odborná literatura a seznam webových adres 
prodejců a dodavatelů představených her a pomůcek. Vzájemná diskuze o postupech, možnostech a 
zkušenostech jednotlivých účastníků bude podporována v průběhu celého setkání. 

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: vícedenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 21.05. 2018 (09:00 - 16:00), 22.05. 2018 (09:00 - 16:00)  

Lektoři: Mgr. Šárka Gabrielová (SPgŠ, UK - management, ředitelka MŠ Ostrov n. O., 30 let praxe v MŠ,  
metodik DVPP, lektorská činnost.)  

Poznámka: Vhodné pro ŠABLONY.  

   
 

 

 


