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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dostává se Vám do rukou programová nabídka vzdělávacích akcí naší organizace pro druhé pololetí 
školního roku 2018/2019. Dovolte mi tři poznámky: 

   

• V prvním pololetí školního roku roku 2018/2019 jsme v Ústeckém kraji zorganizovali 66 akcí pro 
1272 učitelů. Šlo o semináře jednorázové, ale také kurzy dlouhodobé a kvalifikační. Pro druhé 
pololetí jsme pro Vás připravili dalších 60 vzdělávacích akcí pro 891 učitelů. 

  

• Novou programovou nabídku a aktuální informace o jednotlivých vzdělávacích akcích získáte od 
našich garantů v Děčíně, Teplicích a v Mostě a také na webových stránkách pcul.cz a na 
facebook.com/pculmost. 

  

• 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. 

  

 

 

                                        Jiří Henzl, ředitel PCUL 
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                          Mgr. Alena Andrejsová 
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                          Tel: 476 744 700, email: most @pcul.cz 

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

MOST 
 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 
2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
(01090355)  

                Datum: 11.01.2019 

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 + asi 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. : MŠMT – 
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., 8:30 – 13:30 h. 

II. MODUL - Financování školy – 24 hod., 8:00 – 13:00 h. 

III. MODUL - Pracovní právo – 30 hod., 8:30 – 13:30 h., 1 x do 15:00 h. (BOZP + PO) 

IV. MODUL - Organizace školy a pedagogického procesu – 24 hod., 9:00 – 14:00 h.  

Odborná praxe (stáž) 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 (stáže), potvrzený ředitelem dané školy (škol. 
zařízení), odevzdá každý účastník studia nejpozději v termínu odevzdání závěrečné práce, tj. 
17. 6. (písemná a elektronická podoba (CD). Stáž lze vykonat od 27. 5. do  14. 6. dle vlastního 
výběru ve škole, školském zařízení odpovídající kvalifikační způsobilosti. 

21. 6. proběhne závěrečná zkouška v čase od 9:00 do 13:00 hod. – pohovor o stáži, obhajoba 
závěrečné práce, ústní teoretická zkouška z 1. – 3. MODULU, 4. MODUL - test.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

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 areálu VŠFS.  

Termíny: 11.01.2019-21.06.2019 (08:30-13:30)  

Lektoři: Ing. Jiří Tyšer (Bývalý ředitel ZŠ a MŠ, SŠ,  bývalý pracovník ÚP v Mostu a Lounech. Poradenská, 
lektorská a publikační činnost.) 

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

Ing. Jan Romaněnko (Bývalý pedagog, dnes osoba odborně způsobilá v prevenci rizik 
(BEPR/017/PREV/2018), bývalý člen Rady vlády pro BOZP, svazový inspektor BOZP při ČMOS 
PŠ,  člen poradního sboru pro BOZP při MŠMT...  Dnes lektorská, poradenská a publikační 
činnost.) 

PaedDr. Pavel Skácelík Ph.D.(Bývalý pedagog, dnes osoba odborně způsobilá pro BOZP a PO 
poskytující služby v této oblasti. Lektorská, poradenská a publikační činnost.) 

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

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

Poznámka: Frekventanti (i samoplátci) obdrží na 1. semináři fakturu, kterou následně proplatí či nechají 
proplatit  organizací. Rozpis výuky obdržíte při zahájení kurzu 
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                          Mgr. Alena Andrejsová 
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Studium pedagogiky (podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona 
č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
(07090354)  

Datum: 15.01.2019 

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. ZŠ prof. Matějčka (škola pro žáky nejen se SPUCH), Zd. Štěpánka 2798 v Mostě - úterý 30. 4.  

2. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková org. - úterý 14. 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.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

 
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.  

Doporučen: Středoškolákům s maturitou a absolventům středního vzdělání 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.  

Termíny: 15.01.2019-25.06.2019 (14:00-17:15)  

Lektoři: Mgr. Jana Hřibovská (Speciální pedagog, učitelka v rehabilitačně-speciální třídě ZŠ 
v Chomutově.) 

Mgr. Lenka Matějovská (Speciální pedagog, vedoucí SPC při ZŠ spec. v Litvínově.) 

Mgr. Iva Smeková (Psycholožka, psychoterapeutka, poradenský pracovník pracoviště v Mostu 
PPP ÚK.)  

Poznámka: Dnem výuky jsou pondělky a úterky - 1:1 + zkouška, která proběhne v úterý 25. 6. - obhajoba 
závěrečné práce, ústní zkouška, předání osvědčení. Přesný rozpis výuky obdržíte na 1. 
semináři. Platba probíhá převodem na účet naší organizace. Všichni frekventanti i samoplátci 
obdrží na 1. semináři fakturu, kterou proplatí či nechají proplatit organizací nejpozději do data 
splatnosti. Kurzovné je nutné uhradit naráz, splátkový kalendář není možný. Zaměstnaní 
samoplátci musí mít souhlas svého zaměstnavatele.  
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                          Tel: 476 744 700, email: most @pcul.cz 

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Jak reagovat na dětskou agresivitu na 1. stupni ZŠ  
(02190359)  

Datum: 22.01.2019 

Poplatek: 0,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: 1. Projevy agresivity v mladším školním věku – jaké chování pozorují sami pedagogové, co je 
pro ně obtížné řešit.  

2. Příčiny agresivního chování dětí – fungování skupinové dynamiky ve třídě, klima třídy, 
nenaplněné potřeby dětí, obtíže v rodinném zázemí, nedostatečné sociální dovednosti dítěte, 
snížení psychické odolnosti dítěte.  

3. Činnosti zaměřené na řešení akutních konfliktních situací ve třídě – zaměřené na praktické 
vyzkoušení možných postupů a jejich účinnosti.  

4. Činnosti zaměřené na prevenci agresivního chování ve třídě rozdělené do základních 
oblastí, které je vhodné posilovat: sebepoznání a zdravé sebevědomí dětí, přiměřená 
ventilace napětí, postup při řešení konfliktů – možnost pokojného řešení, posilování 
spolupráce mezi dětmi a partnerských vztahů (obraz zlosti, co mě rozzlobí, v čem jsem dobrý, 
citové zabarvení hlasu, pojmenovávání emocí, koláže emocí).  

Doporučen: Pedagogům 1. stupně ZŠ, ZŠ spec., asistentům pedagoga a vychovatelům ŠZ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , U Stadionu 1028 

Základní škola  

Termíny: 22.01.2019 (08:00-11:15)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  

Poznámka: Akce na klíč pro 3. ZŠ v Mostě. Nelze se do ní přihlásit.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Kurz primární logopedické prevence.  
Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí  (07290356)  

Datum: 04.02.2019 

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: 04.02.2019-20.05.2019 (14:00-17:00)  

Lektoři: PaedDr. Iva Gregorová (Speciální pedagog, učitelka  na ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostě, lektorská 
činnost.)  

Poznámka: Lekce probíhají vždy v pondělí odpoledne. Náslech v pondělí dopoledne. Termíny: 4., 11., 18., 25. 
února, 4. (dopoledne náslech, odpoledne výuka), 18., 25. března, 1. a 8. dubna. Od 9. 4. 2019 do 
17. 5. 2019 probíhá 20 hod. praxe. Termín závěrečné zkoušky je stanoven na 20. 5. 2019. 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). Dokumenty 
přineste v eurodeskách. Vhodné pro ŠABLONY.  
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                          Pionýr ů 2806, 434 01, Most 
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Začlenění dítěte do prostředí MŠ -  adaptační obtíže   
(02090369)  

Datum: 05.02.2019 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: 1. Shrnutí charakteristik vývoje dítěte předškolního věku. 

2. Průběh adaptace na prostředí MŠ a možná úskalí. 

3. Co přináší vstup do MŠ pro dítě samotné - specifika jednotlivých dětí. 

4. Jak navázat dobrou spolupráci s rodiči.   

5. Jak dítěti adaptaci usnadnit z pozice MŠ a z pozice rodičů. 

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

Doporučen: Pedagogům MŠ, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum  

Termíny: 05.02.2019 (08:30-11:45)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  
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Autismus v praxi – nácvik sociálních dovedností  
(07290376)  

Datum: 06.02.2019 

Poplatek: 690,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: 1. Seznámit se s pojmy: triáda postižení, zejména oblast sociální – oblast vztahů a sociální 
interakce, sociální dovednosti – dovednost vnímat, pochopit a reagovat.  

2. Vliv absence těchto dovedností na život dítěte i okolí, nutnost nácviků sociálních 
konkrétních dovedností (např. zdravení, umět požádat, umět vyjádřit svoji potřebu aj.). 

3. Postup při nacvičování obecně.  

4. Rozbory konkrétních sociálních situací a návrhy možných tradičních i netradičních řešení.  

Doporučen: Pedagogům mateřských škol a základních škol, základních škol speciálních, asistentům 
pedagoga, vychovatelům.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806 

Vysoká škola finanční a správní , učebna bude upřesněna v pozvánce  

Termíny: 06.02.2019 (13:15-16:30)  

Lektoři: Mgr. Zuzana Bartoňová ((PF ZU – učitelství pro 1. st., spec. ped. pro učitele ZŠ/SŠ – etopedie, 
psychopedie. Praxe: učitelka, dobrovolník a zaměstnanec o. s. Centrum dětí a rodičů v Plzni, 
o. s. Motýl – poradce rané péče, iniciátor založení klubu Ulita – klubu pro rodiny s dětmi 
s poruchami autistického spektra.)  

Poznámka: SEMINÁŘ JE JIŽ OBSAZEN. PŠESUNUTO z PODZIMU 2018.  
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Prevence kriminality dětí a mládeže v oblasti 
počítačových a sociálních sítí   
(07490371)  

Datum: 21.02.2019 

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.  

Doporučen: Ředitelům škola a školských zařízení, pedagogům 1. a 2. st. ZŠ, ZŠ spec., gymnázií, SOŠ, SOU, 
preventistům, výchovným poradcům.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806 

Vysoká škola finanční a správní, učebna bude upřesněna v pozvánce.  

Termíny: 21.02.2019 (10:00-14:30)  

Lektoři: Ing. Bc. Aleš Chaloupka (Vyšetřovatel KŘ PČR Pardubice, školitel týmů a lektor DVPP.)  
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Jak nezamrznout u tabule   
(02190360)  

Datum: 27.02.2019 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou 
unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, 
dramatické výchovy, do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, 
spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, 
ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady a 
náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. 
Seminář je inspirací, jak motivovat žáky, jak dosáhnout toho, aby výuka nebyla nudou. 

1.hodina 

Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce matematiky a českého jazyka na prvním stupni 
ZŠ. 

2.hodina 

Aktivity a činnosti ve výuce hudební výchovy na prvním stupni ZŠ. Nejenom pro muzikanty. 

3.hodina 

Vzájemná mezilidská komunikace, odhalení jednoduchých klíčů vedoucích ke zlepšení 
komunikace mezi žáky. 

4.hodina 

Aktivity směřující k respektování společenských a skupinových pravidel. 

5.hodina 

Hry intuitivní pedagogiky, umět být v pohybu a poznávat se v něm.  

Doporučen: Pedagogům 1. st. ZŠ, ZŠ speciálních, 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.  

Termíny: 27.02.2019 (13:00-17:00)  

Lektoři: Mgr. Ivana Janovská (Vystudovala učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální školy. Téměř 20 letá praxe 
na 1. st. ZŠ, vedoucí hudebních kroužků v MŠ a ZŠ, vede pravidelné workshopy na své škole, 
věnuje se lektorské činnosti.)  
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Výtvarná dílna – Jarní a letní inspirace (nové náměty)  
(06190366)  

Datum: 28.02.2019 

Poplatek: 640,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Nabízíme Vám nové inspirace výtvarného zpracování jarního a letního období. 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, 
větvičky, staré boty, kameny apod.) 
3. Netradiční výtvarné materiály (přírodniny, kousky textilií, zbytky rozmanitých papírů apod.)  
4. Netradiční výtvarné nástroje (houbička a drátěnka na nádobí, kartáček, větvička, ruka 
apod.).  
Účastníci si takto vyrobí např.: velikonoční krajinu, rozkvetlý strom, květinu jako dárek 
pro maminky (den matek), dárek pro tatínky (Den otců), pavouka a jiná zvířátka.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. st. ZŠ, 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.  

Termíny: 28.02.2019 (10:00-14:00)  

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

Poznámka: S sebou: Čtvrtka formátu A3 - 5 kusů, jedna vlnitá lepenka formát A3 (nebo dvě různých barev 
formátu A4) – žlutá, červená nebo oranžová, dvě krabičky – různých velikostí (například jedna 
od bonboniéry a druhá od čaje), temperové barvy a sklenička na vodu, nůžky, štětec, 
houbička, drátěnka – 2 kusy, černý fix, lepidlo Herkules, tavná pistole, krepový papír (volit 
odstín jarních barev - zelený, žlutý, oranžový, červený apod., starší květináč nebo hrnec (stačí 
již opotřebovaný), jedna dřevěná tyčka (asi 50 cm, plastový kelímek (od velikého jogurtu), 
polystyrénová koule – podle velikosti kelímku, tácek od masa, menší krabička a menší kelímek 
od jogurtu, kulatý papírový talíř, zbytky látek, vln, knoflíky, stužky (volit jarní a letní barvy), 
větvičky, kamínky a jiné přírodniny, dřevěné kolíčky, barevná peříčka, oranžová a zelená umělá 
tráva-lýko, prstové barvy, průklepový papír -  modrý, zelený, žlutý.    

Doporučení - pracovní oděv.  
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Metodické náměty k výuce anglického jazyka  
(03190379)  

Datum: 07.03.2019 

Poplatek: 2 200,00 Kč  

Oblast kurzu: Anglický jazyk  

Anotace: Vzdělávací program je určen pro učitele anglického jazyka 1. a 2. stupně základní školy, kteří 
se chtějí stát soběstační při přípravách na výuku v hodinách anglického jazyka. 

Součástí metodického vzdělávacího programu je příprava vhodného jazykového prostředí. 
Zaměříme se na to, čeho se vyvarovat, kdy a jak komunikovat v rodném a cizím jazyce. 
Ukážeme si vhodné aktivity vedoucí k efektivním postupům a jejich posloupnost, pravidelně 
se opakující rituály. Metodický vzdělávací program je zaměřený především na rozvoj 
tvořivých aktivit při výuce anglického jazyka s využitím obrazového a zvukového materiálu 
(propojení pohybu, ostatních předmětů jako jsou výtvarná výchova, pracovní činnosti apod., 
práce s obrazovým materiálem, aktualizace učiva dle ročních období, tematicky sjednocené 
hry, příběhy, písničky a říkanky). Dále budou nabídnuty aktivity podporující procvičování 
gramatických jevů zábavnou formou a náměty činností k rozšíření slovní zásoby žáků 
za aktivního přístupu žáků - hry s písmenky, obrázky, didaktickými pomůckami,  hrané 
scénky, říkanky, příběhy, rébusy, křížovky,  doplňování pomocí popisu, spelování, aktivity 
jako například "to be going to", Lie Detector, Listen carefully, Send sing drew sent apod.  
Součástí bude rozbor jednotlivých aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a 
sebereflexe. 
Kurz je rozdělen do dvou dnů a čtyř bloků á 4  vyuč. hod. (v celkovém rozsahu 16 vyuč. hodin) 
podle témat. Součástí všech bloků bude rozbor předváděných aktivit a vzájemné sdílení 
zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe. 
Náplň jednotlivých bloků je následující. 
1. DEN: 
První blok – 4 vyuč. hod. 
První blok je zaměřen na analýzu potřeb jednotlivých věkových skupin s ohledem na jejich 
věkové zvláštnosti, a na základní charakteristiky hodin cizího jazyka, která jsou v souladu se 
zásadami komunikativního vyučování. Veškeré teoretická východiska budou představena 
prostřednictvím zábavných aktivit, které lze adaptovat pro jazykovou výuku a procvičování 
jazyka v různých věkových skupinách (např. myšlenkové mapy, hlavolamy, kvízy, hry 
s písmeny). 
Zaměříme se i na kritéria pro výběr, úpravu a tvorbu materiálů pro mladší a starší žáky a na 
to, jaké aktivity jsou vhodné pro každou věkovou skupinu. V tomto bloku si ukážeme 
například aktivity pro nejmladší školní děti založené na metodě tzv. úplné fyzické odpovědi 
(TPR Total Physical Response), které napomáhají porozumění významu jazykových struktur a 
jejich zapamatování.  
Druhý blok – 4. vyuč. hod. 
Ve druhém bloku si ukážeme, jak správně řídit hodiny cizího jazyka, aby výuka byla efektivní, 
aby žáci byli co nejvíce zapojeni (především prostřednictvím interakce žák-žák v páru či ve 
skupině), a aby byl cizí jazyk používán v co největší míře. Nezbytnou součástí tohoto bloku 
bude příprava a nácvik instrukcí v cizím jazyce (pro párové či skupinové aktivity), které jsou 
náročnější na přesnost a jasnost (pro nácvik budou použity tři různé aktivity: pexeso, hra 
s kartami - tzv. „Go Fish!“ a pohybový diktát – tzv. „Running Dictation“). 
V tomto bloku budou nabídnuty i metody práce se smíšenými třídami (především s různou 
úrovní jazyka) a typy zadání, které jsou vhodné pro takové třídy (včetně aktivit pro zdatnější 
žáky, kteří jsou s úkoly v hodinách obvykle hotovi dříve – tzv. „fast finishers“). 
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Anotace: 2. DEN: 
Třetí blok – 4 vyuč. hod.  
Ve třetím bloku se budeme věnovat metodice výuky jazykových systémů, tedy slovní zásoby, 
gramatiky a funkcí (tzv. functional language), např. vyjádření prosby nebo žádosti, návrhu 
atd. 
Na příkladu hodiny zaměřené na výuku slovní zásoby popisující outdoorové aktivity 
(tzv„Outdoor Activities“) si ukážeme, jaká je správná posloupnost úloh vedoucí 
k zapamatování a osvojení daného lexikálního setu. Součástí bloku budou ukázky aktivit 
s obrazovým materiálem (obrázky, karty) a další komunikativní aktivity (např. „Hot seat“, 
„Guessing Games“, „Test your partner“, „Mingle!“), k procvičení různých jazykových jevů 
pro různé jazykové úrovně. 

Čtvrtý blok – 4 vyuč. hod. 
Čtvrtý blok bude věnován aktivitám rozvíjejícím receptivní a produktivní dovednosti v cizím 
jazyce (tedy čtení a poslechu, mluvení a psaní). V tomto bloku si ukážeme, jak co nejlépe 
pracovat s texty, které jsou běžné učebnicích cizího jazyka, ale také jak pracovat 
s doplňkovými materiály – říkankami, písničkami, příběhy a autentickými materiály. Hlavním 
tématem bloku bude integrace (propojení) všech řečových dovedností v hodině cizího jazyka 
a také využití témat a činností z jiných předmětů (například výtvarné výchovy, pracovní nebo 
hudební výchovy). 
Vzdělávací program bude veden v českém a anglickém jazyce (především praktické ukázky). 
Účastníci budou pracovat ve skupinách i individuálně či ve dvojicích. 
Shrnutí a závěr  

Doporučen: Pedagogům AJ na 1. a 2. st. ZŠ.  

Typ kurzu: cyklický  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806, Pedagogické centrum , přízemní budova v zadním levém rohu zahrady 
areálu VŠFS.  

Termíny: 07.03.2019-11.04.2019 (09:15-16:00)  

Lektoři: Mgr. Jana Čadová (Bývalá učitelka ZŠ, JŠ, fakultní učitelka -  PF UK, MÚVS ČVUT, metodik, 
školitel a lektor Britské rady, Cambridge University Press, členka AMATE. Participace na řadě 
projektů.)  
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Hranice a rituály ve výchově dětí   
(07090362)  

Datum: 20.03.2019 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Seminář se zaměřuje na nastavení hranic a rituálů, které se poslední dobou především 
v rodinné výchově vytrácejí, což se odráží i v náročnosti pedagogické práce.  

• Co znamenají hranice a rituály ve výchově dětí? 

• K čemu jsou hranice dobré? 

• Laskavé, smysluplné a dobře promyšlené limity. 

• Vliv hranic na přirozený vývoj psychiky dítěte. 

• Problémy dětí, které nemají vymezené hranice. 

• Důležitost rituálů ve výchově. 

• Domácí rituály. 

• Separační kroky dítěte. 

• Asertivní komunikace s rodiči vedoucí k dosažení tíženého výsledku (skupinová komunikace 
- námět na třídní schůzky, individuální komunikace).  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, ZŠ speciálních, asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD a 
školských zařízení.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum  

Termíny: 20.03.2019 (13:00-17:00)  

Lektoři: Mgr. Květa Hrbková (Lektorka, psychoterapeutka, kouč, supervizor MŠ, ZŠ, sociálních 
zařízení.)  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Hranice a rituály ve výchově dětí   
(07090361)  

Datum: 20.03.2019 

Poplatek: 0,00 Kč  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Seminář se zaměřuje na nastavení hranic a rituálů, které se poslední dobou především v 
rodinné výchově vytrácejí, což se odráží i v náročnosti pedagogické práce.  

• Co znamenají hranice a rituály ve výchově dětí? 

• K čemu jsou hranice dobré? 

• Laskavé, smysluplné a dobře promyšlené limity. 

• Vliv hranic na přirozený vývoj psychiky dítěte. 

• Problémy dětí, které nemají vymezené hranice. 

• Důležitost rituálů ve výchově. 

• Domácí rituály. 

• Separační kroky dítěte. 

• Asertivní komunikace s rodiči vedoucí k dosažení tíženého výsledku (skupinová komunikace - 
námět na třídní schůzky, individuální komunikace).  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, ZŠ speciálních, asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD a 
školských zařízení.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , U Stadionu 1028 

Základní škola  

Termíny: 20.03.2019 (08:00-11:15)  

Lektoři: Mgr. Květa Hrbková (Lektorka, psychoterapeutka, kouč, supervizor MŠ, ZŠ, sociálních 
zařízení.)  

Poznámka: Akce na klíč pro 3. ZŠ v Mostě. Do akce se nelze přihlásit.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ. Role 
dospělého při vytváření emočně podporujícího prostředí  
(02090372)  

Datum: 21.03.2019 

Poplatek: 1 500,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Seminář upozorní pedagogy na možnosti: 

- jak vytvářet emočně podporující prostředí ve třídě mateřské školy;  

- jak sytit potřebu bezpečí; 

- jak dodávat dětem dostatek pozornosti; 

- jak používat neútočnou popisnou komunikaci. 

Vyzkoušíme si v konkrétních situacích nahradit neefektivní rutinní řešení efektivními a 
respektujícími technikami a budeme hledat způsoby, jak vyjádřit své i negativní emoce tak, 
abychom dětem (a druhým lidem) neublížili, a budeme hledat cesty, jak učit děti vyjadřovat a 
zvládat jejich emoce. 

Přehled témat 

• práce v kruhové formaci, techniky pozitivního vyladění skupiny; 

• ukázka práce s dětmi;  

• vyvození pravidla: Aby nám tu bylo hezky...; 

• reflexe práce s dětmi a pojmenování technik; 

• komunikujeme, aby to nebolelo;  

• empatie a sebeprosazení;  

• jak učit děti poznávat emoce. 

Zhodnocení přínosu semináře.  

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.  

Termíny: 21.03.2019 (09:30-16:00)  

Lektoři: Mgr. Eva Svobodová (Odborný asistent JČU - katedra pedagogiky, bývalá ředitelka MŠ.)  

Poznámka: VHODNÉ PRO ŠABLONY.  Akce je nyní v akreditačním řízení.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Nové trendy ve výuce TV -  pro děti MŠ a 1. 
stupeň ZŠ  (06390358)  

Datum: 26.03.2019 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Tělesná výchova  

Anotace: 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: Učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ, ZŠ speciálních, pedagogům volného času.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Moskevská 13 

ZUŠ  

Termíny: 26.03.2019 (09:00-12:00)  

Lektoři: Jitka Jirušová (FITSTUDIO FAJJN - fyzioterapeutka, trenérka 2. výkonnostního stupně.)  

Poznámka: S sebou pohodlný oděv a obuv na přezutí do tanečního sálu, kde je provedena speciální 
podlahová úprava.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve 
školách a na školních akcích   
(01090368)  

Datum: 28.03.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: 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 a pedagogům všech typů škol a školských zařízení.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806 

Vysoká škola finanční a správní , učebna bude upřesněna v pozvánce.  

Termíny: 28.03.2019 (09:30-13:30)  

Lektoři: JUDr. Helena Vašková (Vedoucí oddělení vzdělávání a organizace školství Odboru školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ Libereckého kraje.)  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Malované deštníky   
(06190378)  

Datum: 09.04.2019 

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.  

Termíny: 09.04.2019 (08:00-11:45)  

Lektoři: Karla Hátleová - Kajjka (Výtvarná, lektorská, poradenská a publikační činnost.)  

Poznámka: Příprava balíčku s materiálem má hodnotu 170,- Kč (je již zahrnuto v ceně). S sebou pracovní 
oděv.  

Příprava balíčku s materiálem má hodnotu 170,- Kč (je již zahrnuto v ceně). S sebou pracovní 
oděv. S sebou nový, jednobarevný deštník.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Tvoření s dětmi od dvou let – ART GAME 
(výtvarné hry - nové náměty)   
(06190377)  

Datum: 09.04.2019 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Seminář se zaměřuje na výtvarné činnosti, které zvládnou děti od dvou let. 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 
schopnost 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 několika 
konkrétních projektů, při nichž využijí materiály tradiční i méně tradiční. Osvojí si postupy her 
podporujících netradiční způsoby malování a jednoduchých grafických technik, dále zručnost, 
schopnost spolupráce, soustředění, prostorového vnímání a rozvoje fantazie.  

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: 

Účastníci si "na vlastní ruce" vyzkouší výrobu senzorických láhví, barvení papírů bublinami, 
krepákem a za pomoci pěny na holení, načerpají nápady jak takové papíry využít pro další 
tvoření, jednoduchým způsobem vytvoří stavebnice pro 3D tvoření, vytvoří obrázky 
malované nití a také obrázky tvořené do fólií a nakonec vytvoří obrázek a la Monet.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 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  

Termíny: 09.04.2019 (13:00-16:45)  

Lektoři: Karla Hátleová - Kajjka (Výtvarná, lektorská, poradenská a publikační činnost.)  

Poznámka: Příprava balíčku s materiálem má hodnotu 170,- Kč (je již zahrnuto v ceně). S sebou pracovní 
oděv, 2 menší čiré plastové láhve, 5 roliček od toaletního papíru a nůžky.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Šetření stížností   
(01090370)  

Datum: 10.04.2019 

Poplatek: 680,00 Kč  
Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: 1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2. Základní pojmy a postupy při šetření stížnosti na úrovni školy: 

a) co je stížnost 

b) přijímání stížností 

c) podávání stížností 

d) šetření stížností 

3. Dokumentace při šetření stížností. 

4. Kompetence osob při šetření stížností. 

5. Výsledky šetření – základní postupy a povinnosti. 

6. Přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

7. Kompetence stanovené orgánům veřejné správy. 

8. Instituce zabývající se stížnostmi. 

9. Typické příklady stížností a postupy při jejich řešení. 

10.  Odpovědi na otázky účastníků, diskuze.  

Doporučen: Ředitelům, zástupcům ředitelů, pověřeným pedagogům ZŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum , přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS.  

Termíny: 10.04.2019 (08:30-11:45)  

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

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Polytechnické vzdělávání v mateřské škole. Pokusy a objevy -  
nedílná součást polytechnického vzdělávání v MŠ a přípravných 
třídách ZŠ  (02090365)  

Datum: 16.04.2019 

Poplatek: 1 500,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Úvod do problematiky a představení obsahu semináře. 

1. teoretická část: 
• V teoretické části se účastníci seznámí s víceúrovňovým pohledem na polytechnické 
vzdělávání v předškolním věku.  
• Polytechnická gramotnost v kontextu PRV PV, možnosti jejího podporování v předškolním 
věku, návaznost na klíčové kompetence. 
• Podmínky polytechnického vzdělávání, možná rizika (věcná, didaktická). 
• Volba vhodných metod polytechnického vzdělávání. 

2.  praktická část: 
V praktické části se účastníci zaměří na pokusy a experimenty s jednotlivými medii – se 
vzduchem, vodou, světlem, zvukem, magnetismech, potravinovou chemií (pokusy v kuchyni), 
apod. V každém okruhu bude provedeno a objasněno několik demonstračních pokusů, které 
jsou bezpečné a vhodné i pro provádění v dětském kolektivu. Učitelky si některé pokusy 
samy vyzkouší. Pozornost bude věnována vlastní technice provádění pokusů, vlastnostem 
používaných látek a pomůckám, potřebným k provádění pokusů.  

Fyzikální pokusy a experimenty z oblasti statiky, mechaniky, statické elektřiny, magnetismu 
atd. jsou vybrány tak, aby byly jednoduché z hlediska provedení, zároveň však velmi názorné 
z hlediska prezentace zajímavých jevů z oblasti přírodních věd (chemie, fyzika). Učitelé si tak 
budou moci osvojit efektivní metody, nástroje a materiály, které následně ve své 
pedagogické praxi mohou použít pro podporu a rozvoj pozitivního vztahu k přírodě a 
k přírodovědným i technickým disciplínám u dětí. Zdůrazněn bude motivační potenciál 
pokusů pro zvýšení zájmu dětí o přírodu a praktická vazba probíhajících dějů na běžný život.  
Nedílnou součástí semináře bude vzájemná diskuze pedagogů o vlastních zkušenostech 
z oblasti polytechnické výchovy dětí předškolního věku. Prostor bude věnován i možnostem 
dokumentace toho, jak probíhá seznamování dětí s výzkumným problémem i jaké postupy 
děti při řešení problému volí, jak pracují s odchylkou, nezdarem, překážkami. Nabídnuty 
budou ukázky záznamů z praxe MŠ. 
V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se bude 
stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806 

Vysoká škola finanční a správní, učebna bude upřesněna v pozvánce.  

Termíny: 16.04.2019 (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.  Akce je nyní v akreditačním řízení.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Rozvíjíme řeč dětí v mateřské škole 
(02090363)  

Datum: 14.05.2019 

Poplatek: 1 300,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: První blok: 

• systém logopedické péče v ČR; 

• vývoj řeči v PV a podmínky správného vývoje řeči; 

• dítě s narušenou komunikační schopností, nejčastější poruchy řeči; 

• základní pracovní návyky při logopedické prevenci; 

• praktické činnosti na posilování jednotlivých oblastí ovlivňujících přirozený vývoj řeči. 

Druhý blok: 

• jazykové chvilky jako prostředek logoprevence - organizace a složení chvilek; 

• další vhodné edukační aktivity - praktické náměty, činnosti; 

• hry a aktivity podporující mluvní projev v jednotlivých složkách vývoje řeči; 

• spolupráce s rodiči; 

• pedagogická diagnostika verbálních schopností; 

• pomůcky a literatura v logoprevenci.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 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.  

Termíny: 14.05.2019 (09:00-15:30)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  

Poznámka: VHODNÉ PRO ŠABLONY.  Akce je nyní v akreditačním řízení.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Čtenářská gramotnost  
Čtení v 1. třídě – od písmen po čtení s porozuměním   
(02190373)  

Datum: 15.05.2019 

Poplatek: 2 500,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice čtení v 1. třídě a všemu, co se  čtením 
souvisí. 

Časový plán čtení (předčtenářské období, čtení velkých písmen, čtení malých písmen)  0,5 h 

- Společně projdeme časový plán, který je ověřený a zpracovaný na míru novým učebnicím; 
zaměříme se na uzlové body čas. plánu. 

Vzdělávací cíle dle RVP – rozpracování do dílčích cílů v 1. ročníku.                                       0,5 h 

- Prostudujeme, co říká o výuce čtení v 1. období RVP a cíl: ŽÁK ČTE PLYNULE S 
POROZUMĚNÍM PŘIMĚŘENÉ TEXTY  rozfázujeme do 1. – 3. třídy. 

Metody čtení (slabikování, hláskování, splývání), jakou metodu zvolit a proč.                      1 h 

- Na připraveném studijním materiálu prostudujeme všechny uznané metody čtení, jejich 
klady a zápory a budeme hledat odpověď na otázku, jakou metodu čtení v 1. třídě zvolit. 

Metodický postup přípravy na čtení, čtení písmen - slov až po čtení textů.                           2 h 

- Prakticky vyzkoušíme, jak žáky seznámit s novým písmenem, jak přejít ke čtení slabik, celých 
slov a vět. Využijeme nové učebnice čtení a jednotlivé kroky a metodické postupy ukážeme 
na konkrétních cvičeních. 

Jak trénovat porozumění textu – metody práce s textem (ANO-NE, pětilístek, barevné čtení,  
neúplné věty).                                                                                                                                   2 h 

- Uvedené metody vyzkoušíme prakticky a ukážeme si ukázky dětí.                                                                

Ukázky čtení žáků, identifikace chyb, možnosti jejich nápravy.                                                2 h    

- Při poslechu ukázek čtení různým způsobem, různými metodami a v různém období 1. třídy 
získáme informace, co musí učitel při čtení dětí sledovat. Na základě těchto informací se 
pokusíme čtení dětí posoudit z hlediska techniky a budeme hledat možnosti, jak pomoci 
napravit nedostatky.  

Doporučen: Pedagogům 1. stupně ZŠ, 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.  

Termíny: 15.05.2019 (08:30-15:00)  

Lektoři: PaedDr. Hana Mühlhauserová (Bývalá učitelka, zástupkyně ředitelky ZŠ Znojmo, lektorka a 
autorka učebnic.)  

Poznámka: VHODNÉ PRO ŠABLONY.  Akce je nyní v akreditačním řízení.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Čtenářská gramotnost  
Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu písmu  
(02190374)  

Datum: 16.05.2019 

Poplatek: 2 500,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě a všemu, co se psaním 
souvisí. 

Časově-tematický plán psaní (uvolňování ruky, grafomotorické prvky, hůlkové písmo, psací 
písmo);     0,5 h.                                                                                                                                      

 Společně projdeme časový plán psaní, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě učebnic, 
zaměříme se na uzlové body čas. plánu.   

Vzdělávací cíle psaní podle RVP -   0,5 h.                                                                                                  

-  Prostudujeme, co říká o výuce psaní v 1. období RVP a cíle psaní rozfázujeme do 1. – 3. třídy. 

Aktivity k uvolnění ruky, správnému úchopu tužky – pomůcky, problémy a co s nimi -   1,5 h 

- Ukážeme si mnohé aktivity k uvolnění ruky od zápěstí, přes loket, až k rameni. Vyzkoušíme si, 
jak využít PET lahev, proužky krep. papíru, houbičky a modelínu. Zmapujeme problémy, které se 
mohou na začátku 1. třídy v souvislosti s psaním vyskytnout, jak je eliminovat. Předáme 
zkušenosti ohledně psacích pomůcek. 

Posloupnost GF prvků a metodický postup GF výcviku -  1,5 h.                                                        

- Důkladně prostudujeme všechny grafomotorické prvky a jejich uspořádání do čtyř skupin. 
Seznámíme se s možným metodickým postupem při grafomotorickém výcviku. 

Vhodné pomůcky, ukázky GF pracovních listů lektorky i praktické aktivity a náměty  

- spojení s říkadly   - 1,5 h.                                                                                                                         

- Předvedeme a v praxi si vyzkoušíme nové GF listy, na kterých budeme     demonstrovat různé 
aktivity, využití různých materiálů a propojení psaní s říkadly, s pohybem ve prospěch rytmizace, 
plynulosti a uvolnění. 

Metodický postup při nácviku psaní – spojité psací písmo, psací potřeby, písanky;     -    1,5 h                                 

- Projdeme si nové písanky, budeme hledat odpověď na otázku: Čím psát? 

- Vyzkoušíme si postup nácviku psaní od jednotlivých písmen, přes psaní slov, vět, opis a přepis. 

Portfolio žáků, příklady dobré praxe, nahrávky zajímavých aktivit z výuky  -   1 h.                         

- Prohlédneme si vyplněné písanky a práce žáků, upozorníme na podstatné prvky, na možnosti 
hodnocení psaní. 

- Předáme si vlastní zkušenosti.  

Doporučen: Pedagogům 1. stupně ZŠ, 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.  

Termíny: 16.05.2019 (08:30-15:00)  

Lektoři: PaedDr. Hana Mühlhauserová (Bývalá učitelka, zástupkyně ředitelky ZŠ Znojmo, lektorka a 
autorka učebnic.)  

Poznámka: VHODNÉ PRO ŠABLONY.  Akce je nyní v akreditačním řízení.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Prvouka v 1. třídě – od cílů prvouky k tematicky 
integrované a projektové výuce   
(02190375)  

Datum: 17.05.2019 

Poplatek: 2 500,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Metodický seminář zaměřený na komplexní problematiku prvouky v 1. třídě s praktickými 
ukázkami, jak propojit prvouku s dalšími vyučovacími předměty. V průběhu semináře si 
vyzkoušíme mnoho praktických aktivit a shlédneme metodické ukázky přímo z výuky. 
Lektorka bude celou problematiku prvouky prezentovat na nových učebnicích pro 1. ročník z 
nakladatelství HANAMI, které bude možno  na semináři zakoupit. 
Obsah: 
Časově-tematický plán prvouky – měsíční.                                                                            1 h 
- Společně projdeme časový plán prvouky, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě 
učebnic, zaměříme se na tematické propojení čtení a prvouky. 
Vzdělávací cíle prvouky podle RVP, jejich konkretizace pro 1. ročník.                             0,5 h                                                                      
- Prostudujeme, co říká o oboru ČLOVĚK A JEHO SVĚT RVP . 
 
Pojem projektová a tematicky integrovaná výuka.                                                             1  h 
- Proběhne „minilekce“ s cílem objasnit dané pojmy. 
  
Vhodná témata k integraci, aktivity s mezipředmětovými přesahy – časová dotace, konkrétní 
ukázky.                                                                                                                                1,5  h 
- Postupně projdeme jednotlivá témata prvouky v 1. ročníku a budeme k nim hledat 
mezipředmětové vazby. Ukážeme si ukázky z výuky, jak lze některá témata ve stejném čase 
uchopit v rámci čtení, psaní, prvouky a výchov, propojení do projektu. 
 
Praktická ukázka tematické výuky s využitím prezentovaných učebnic, vhodné metody 
(sněhová koule, pětilístky, pozorování, myšl. mapy, sběr přírodnin a práce s nimi)    3 h               
- Na zvoleném tématu z učebnice si vyzkoušíme realizovat celou lekci tematické výuky s 
využitím uvedených metod. 
 
Žákovská portfolia a příklady dobré praxe při tematicky integrované a projektové výuce.                   
           1  h               
- Při ukázkách žákovských prací proběhne diskuse na téma integrovaná a projektová výuka a 
sdílení vlastních zkušeností.  

Doporučen: Pedagogům 1. stupně ZŠ, 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.  

Termíny: 17.05.2019 (08:00-14:30)  

Lektoři: PaedDr. Hana Mühlhauserová (Bývalá učitelka, zástupkyně ředitelky ZŠ Znojmo, lektorka a 
autorka učebnic.)  

Poznámka: VHODNÉ PRO ŠABLONY. Akce je nyní v akreditačním řízení.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Dítě s odloženou školní docházkou v MŠ  
(02090430)  

Datum: 21.05.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Co je to školní zralost a její význam pro školní úspěšnost dítěte.  

2. Jednotlivé oblasti školní zralosti dítěte. 

3. Dítě s odkladem školní docházky a jeho rodiče.  

4. Konkrétní náměty a činnosti rozvíjející jednotlivé oblasti školní zralosti.  

5. Vyzkoušet si konkrétní činnosti a cvičení zaměřené na procvičování jednotlivých oblastí 
školní zralosti tak, aby byla dobře využita doba odkladu školní docházky. 

6. Spolupráce s rodiči, s odborníky, se základní školou.  

Cíl vzdělávací akce je: 

Získat informace o metodách a postupu pedagogické diagnostiky školní zralosti dítěte, 
o specifikách výchovného přístupu k dětem s odkladem školní docházky.  

Doporučen: Pedagogům MŠ a přípravných tříd ZŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum  

Termíny: 21.05.2019 (08:30-11:45)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  

Poznámka: Akce je nyní v akreditačním řízení.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Poezie pro děti a práce s ní v hodinách literární 
výchovy a čtení na 1. stupni ZŠ   
(02190387)  

Datum: 22.05.2019 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Umělecké texty poezie pro děti jsou vhodným východiskem pro porozumění textu. Při 
vyučování v hodinách literární výchovy a čtení na 1. stupni základní školy pracujeme 
v čítankách s vybranými ukázkami našich i světových básníků. Proto je zapotřebí správně 
tyto texty využívat pro osvojení a porozumění textu. V teoretické části bude pozornost 
věnována teoretické problematice poezie. V praktické části kurzu se na konkrétních 
ukázkách účastníci seznámí s literárně výchovnou interpretací uměleckého textu, s formami 
a metodami práce s básní, neopomineme ani nonsens, limerick a další poetické útvary 
v poezii. 

Průběh kurzu 

1. V úvodní teoretické části si účastníci kurzu ověří a doplní své znalosti z teorie verše. 

2. Významní autoři poezie pro děti. 

3. Hodina literární výchovy a čtení a básnický text. 

4. Jak správně využít literárně výchovnou interpretaci při práci s básní.  

Doporučen: Pedagogům 1. st. ZŠ, ZŠ spec.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum , přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS.  

Termíny: 22.05.2019 (13:00-16:00)  

Lektoři: PaedDr. et. Mgr. Blanka Janáčková (Odborná asistentka KPR UJEP v Ústí nad Labem. 
Specializuje se na problematiku literatury pro děti a mládež a didaktiku literární výchovy. 
Byla řešitelkou a spoluřešitelkou mnoha grantů a projektů, věnuje se lektorské činnosti.)  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Inkluze = Individualizace v praxi mateřské školy  
(02090391)  

Datum: 23.05.2019 

Poplatek: 1 500,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: „Stopka vykukuje, tak s ní zazvoň, v každém jablíčku je malá jabloň…“ (Daniel Hevier) 
A s dětmi je to stejné, z každého človíčka vyroste velký člověk. Nikdy nebudou dva lidé úplně 
stejní, nikdy nebude jako bytost jeden víc a druhý méně. Stejně jako se jablko nesrovnává 
s hruškou, nelze srovnávat ani dva lidi. Nelze srovnávat jejich tempo vývoje ani jejich výkony 
a formálně tyto hodnotit. 
A proto je v současném pojetí vzdělávání předškolních dětí INDIVIDUALIZACE jeho 
nezanedbatelnou součástí, která je stále aktuálnější. Proto by měl být každý předškolní 
pedagog způsobilý a kompetentní i v oblasti individualizace vzdělávání dětí na základě nejen 
jejich vývojových, ale současně i individuálních a specifických potřeb. 
Jak ale na to v praxi, když pracujeme s 28dětmi na třídách? 
 INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ  - bude zaměřeno prioritně na následující oblasti: 
• Jak postupovat u každého dítěte od začátku: Poznat, Pozorovat, Přijmout, Pomoci, 
Posunout. 
• Vývojová psychologie zachycující postupná stadia vývoje a jejich odlišnosti, kdy hledat 
pomoc odborníka. 
• Diagnostika dítěte a hodnocení jeho individuálních pokroků, osobní limity každého dítěte. 
• Volba vhodných metod a přístupů při vzdělávání předškolních dětí – „vzdělávání na míru“. 
• Jak v praxi přizpůsobovat vzdělávání rozdílným možnostem a potřebám dětí. 
• Pedagogika Franze Ketta a její přínos pro individualizované vzdělávání dětí. 
• Prožitkové, kooperativní, problémové, situační učení, pohyb, rytmus, rituál jako příležitost 
pro vzdělávání předškolních dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 
• Respektující komunikace a přístup k dítěti. 
• Plánování činností s konkrétním cílem a výstupem, evaluace vzdělávání. 
• Multikultura v českém předškolním vzdělávání.  

Doporučen: Pedagogům MŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum  

Termíny: 23.05.2019 (09:30-16:00)  

Lektoři: Mgr. Hana Švejdová (Bývalá učitelka a vedoucí učitelka MŠ, metodik předškolní pedagogiky, 
autorka metodických listů, článků a publikací, lektorka, konzultant a poradce v oblasti PV.)  

Poznámka: V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení. Komise zasedá 9. 2. 
Vhodné pro ŠABLONY.  
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                          Mgr. Alena Andrejsová 

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

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

BOZP a PO pro školy a školská zařízení  
(01090386)  

Datum: 30.05.2019 

Poplatek: 1 600,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Školení k BOZP rozšířené o problematiku PO. Základní směrnice a nařízení k BOZP platná na 
pracovištích a mimo ně. Změny v Zákoníku práce a v ostatních právních předpisech. Změny 
v souvislosti s aplikací evropských směrnic do našeho práva.  

BOZP:  

a) Kontrolní orgány 

b) Odpovědnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců 

c) Prověrky BOZP 

d) Pracovní a školní úrazy a právní odpovědnost škol a školských zařízení 

e) Školení zaměstnanců a poučení žáků 

f) Osobní ochranné pracovní prostředky 

g) Prevence rizik 

h) Zdravotnická legislativa - pracovně lékařské služby, požadavky na zdravotní 
způsobilost, lékařské prohlídky, kategorizace prací, lékařské posudky, dohled na pracovištích. 

PO: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů), vyhláška MV č. 
246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, video - praktická ukázka.  

Doporučen: Vedoucím zaměstnancům z řad ředitelů, zástupců ředitele, vedoucím vychovatelům.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Alena Andrejsová  

Místo 
konání: 

Most , Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum , přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS.  

Termíny: 30.05.2019 (08:00-16:15)  

Lektoři: Ing. Jan Romaněnko (Bývalý pedagog, dnes osoba odborně způsobilá v prevenci rizik 
(BEPR/017/PREV/2018), bývalý člen Rady vlády pro BOZP, svazový inspektor BOZP při ČMOS 
PŠ,  člen poradního sboru pro BOZP při MŠMT...  Dnes lektorská, poradenská a publikační 
činnost.) 

PaedDr. Pavel Skácelík Ph.D.(Bývalý pedagog, dnes osoba odborně způsobilá pro BOZP a PO 
poskytující služby v této oblasti. Lektorská, poradenská a publikační činnost.)  

Poznámka: V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení. Komise zasedá 9. 2.  
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                          Šárka Ko řenová 
ZŠ  ul. Maxe Švabinského 1743   

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

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

 

TEPLICE 
 
 

Problémové chování u dětí v MŠ  (02090381)  Datum: 15.02.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Co je to „zlobení“ dítěte a jeho možné příčiny.  

2. Pedagogická diagnostika dítěte zaměřená na problémové chování.  

3. Konkrétní náměty a činnosti zaměřené na řešení aktuální krizové situace.  

4. Konkrétní náměty a činnosti zaměřené na prevenci problémového chování.  

5. Vhodné změny v rámci mateřské školy.  

6. Možnosti a postup spolupráce s rodiči, s odborníky.  

7. Posílit své sociální a komunikační schopnosti a výchovné kompetence. 

Součástí semináře bude mapování možností při řešení problematických situací dle námětů 
účastnic a praktické vyzkoušení možných postupů se zpětnou vazbou o jejich účinnosti. 

V semináři budou využity techniky skupinové práce, práce ve dvojicích, brainstorming, 
diskuse a situační učení. 

Cíl vzdělávací akce: 

Získat informace o metodách a postupu pedagogické diagnostiky dítěte předškolního věku 
v souvislosti s jeho chováním, citovým prožívání a sociálními dovednostmi.Cílem semináře 
bude vytvořit prostor pro sdílení obtížné situace, pro diskusi a vyzkoušení možných postupů.  

Doporučen: učitelkám MŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

MŠ Sukova (vedle botanické zahrady)  

Termíny: 15.02.2019 (09:00-12:00)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  

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

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

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Začínáme s genetickou metodou čtení  
(02190388)  

Datum: 19.02.2019 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Účastníci se seznámí s genetickou metodou čtení jako jednou ze strategií pro 

výuku prvopočátečního čtení a psaní na ZŠ. 

Obsah semináře: 

1. Pedagogové se seznámí se s konkrétními postupy, jak vyučovat touto metodou, 
s nabídkou 

učebnic, knih a vhodných textů pro výuku čtení genetickou metodou. 

2. Vyzkouší si též různé aktivity a hry rozvíjející elementární čtení. 

3. Společnou diskusí budou porovnávat metodu analyticko-syntetickou, metodu 

genetickou, metodu globálního čtení. 

4. Seminář bude doplněn o ukázky, portfolia dětí, čtenářská portfolia, deníky, 

ukázky hodin a příprav z osobní zkušenosti lektorky. 

5. Účastníci si mohou prohlédnout a vyzkoušet pomůcky, které ve vyučování 

používá lektorka. 

6.  Seznámí se s metodikou, naučí se vytvářet pracovní listy pro žáky, získají přehled 
o knihách, literatuře a pomůckách, které mohou využít ve své práci  

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

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu - Trnovany)  

Termíny: 19.02.2019 (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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ZŠ  ul. Maxe Švabinského 1743   

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

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Jak pracovat s únavou, stresem a syndromem 
vyhoření u učitelů  (07190382)  

Datum: 05.03.2019 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: Psychologie  

Anotace: Obsah semináře:  

1. Co je to syndrom vyhoření a jak vzniká. 

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

3. Doplňování rejstříku základních strategií při zvládání konfliktních situací. 

4. Možnosti posilování vnitřních zdrojů, relaxace.  

5. Možností zvládání únavy, vnitřního napětí, emocí. 

6. Tvorba osobního postupu v rámci prevence syndromu vyhoření. 

Součástí semináře bude vytváření osobního postupu při uvolňování napětí a prevenci 
syndromu vyhoření. 

Cílem je: 

Seznámit se s možnostmi předcházení syndromu vyhoření a s možnými strategiemi zvládání 
konfliktních situací a účinné komunikace. 

Získat informace o způsobu posilování vnitřních zdrojů, o práci s vlastním tělem, s emocemi a 
s únavou, s různými druhy relaxace.  

Doporučen: učitelům všech typů a stupňů škol  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ M. Švabinského (vedle stadionu)  

Termíny: 05.03.2019 (14:00-17:00)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Tvořivá dílna - Výtvarné zpracování staniolu  
a víček od mléčných výrobků   
(06190392)  

Datum: 12.03.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Seminář je zaměřen na výtvarné zpracování víček nejen od jogurtů, ale i dalších mléčných 
výrobků, staniolu od čokolád, kdy z tohoto materiálu je možno vytvořit zajímavé objekty, 
které ještě chvíli najdou využití, než skončí ve tříděném odpadu. Minimální ekonomická 
náročnost a tvorba objektů, které ještě mohou potěšit a ukázat zručnost tvůrců. 

Práce s tímto materiálem je jednoduchá a ekonomicky nenáročná, tím vhodná pro všechny 
věkové kategorie s následným využitím jako je přání, výzdoba na Velikonoce, Vánoce, 
na ekologické výstavy… 

Vlastní práce: 

1) Velikonoční výzdoba 

2) Ozdoby na vánoční stromek, nebo přání 

3) Stavíme hrad, pevnost, palác nebo dům 

4) Obloha plná hvězd a planet 

5) Nádobí do kuchyně, auto, nebo brouk 

6) Medaile  

Doporučen: učitelům ZŠ, spec. škol, MŠ, vychovatelům ŠD, DDM  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ M.Švabinského (vedle stadionu)  

Termíny: 12.03.2019 (14:00-17:00)  

Lektoři: Květuše Belanová (Absolventka SŠUŘ Praha, lektorka výtvarných uměleckých řemesel a 
kurzů kresby a kompozice v ZUŠ a DDM Ostrov nad Ohří.)  

Poznámka: Pomůcky: Všechna možná víčka od mléčných výrobků, staniol od čokolád, lepidlo Herkules 
nebo jiné, centropen černý tenký, obyčejná tužka č.2, čtvrtky A4 bílé a jedna A4 černá, nitě, 
tupá silnější jehla, nůžky ostré, barevné čtvrtky, barevný papír tenký a zbytky jakéhokoliv 
tužšího papíru.  
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ZŠ  ul. Maxe Švabinského 1743   
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Přechod od aritmetiky k algebře, vizualizace pojmů a 
postupů aneb Jak učit matematiku méně nadané žáky   
(05090395)  

Datum: 13.03.2019 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Seminář bude zaměřený na to, jak usnadnit 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. 

Obsah semináře: 

1. Rozdíl mezi aritmetikou a algebrou. 

2. Algebra jako zobecněná aritmetika. 

3. Algebra jako nástroj modelování. 

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

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

6. Vizualizace při budování pojmů. 

7. Vizualizace při ověřování vlastností. 

8. Vizualizace při řešení úloh.  

Doporučen: učitelům 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ M. Švabinského (vedle stadionu)  

Termíny: 13.03.2019 (14:00-17:30)  

Lektoři: Prof. RNDr. Jarmila Novotná ,CSc.(MFF UK , PedF UK Praha - katedra matematiky a didaktiky, 
publikační činnost.)  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Hodnocení vyučovací hodiny  (01090397)   Datum: 19.03.2019

Poplatek: 690,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2. Hodnocení v pedagogické praxi – legislativní rámec. 

3. Typy hodnocení. 

4. Kritéria a nástroje hodnocení. 

5. Sebehodnocení  

6. Příprava vyučovací hodiny. 

7. Hodnocení vyučovací hodiny z pohledu: 

    a. žáka 

    b. učitele 

    c. ředitele školy 

8. Hospitační činnost: 

    a.struktura hospitace 

    b.příprava hospitační činnosti 

    c.průběh hospitace 

    d.pohospitační činnosti 

    e.chyby a nedostatky hospitací 

    f. vzájemné hospitace 

9. Hodnocení vyučovací hodiny z pohledu ČŠI: 

    a.kriteriální rámec 

    b.hospitační činnost ředitele školy  

Doporučen: ředitelům škol a jejich zástupcům  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu - Trnovany)  

Termíny: 19.03.2019 (09:00-12:15)  

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

Poznámka: Druhým garantem je Mgr. Bc. Naděžda Köhlerová.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Hrajeme si ve vlastivědě   
(02190389)  

Datum: 26.03.2019 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Tento seminář nabízí různé metody aktivního učení, které rozvíjejí u žáků, 

dovednost učit se a myslet, tvořit, poznávat, zkoumat, objevovat, diskutovat nad problémy- 

činnostní učení, kooperace, skupinová práce. Nabízí ověřené tipy, hry a postupy při 
vyučování, aby děti podávaly maximální výkon a ve třídě se vytvořilo se hravé a nestresové 
klima. 

2. Je zaměřen na vlastivědné hrátky, kvízy i na dějiny zprostředkované pomocí dramatických 
her. 

3. Během tohoto semináře si účastníci projdou projektem, který je věnován 

metodám a formám práce a ukazuje, jak se dá propojit učivo vlastivědy i do jiných hodin. 

4. Účastníci se seznámí i s pomůckami, které si lektorka do svých hodin sama vyrábí.  

5. Seznámí se i s výukou vlastivědy v programu „Začít spolu “. 

6. V semináři bude ukázka knih, www.stránek, které se dají zařadit do výuky.  

Doporučen: učitelům 1. stupně ZŠ ( 3. – 5. třída), učitelům speciálních škol  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu - Trnovany)  

Termíny: 26.03.2019 (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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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Rozvíjení  sociálních dovedností  
a prosociálního chování u dětí v MŠ   
(02090383)  

Datum: 29.03.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Vývoj sociálních kompetencí a prosociálního chování u dětí předškolního věku. 

2. Vliv a význam sociálních dovednosti učitelek MŠ na vývoj dítěte.  

3. Konkrétní činnosti a techniky posilující vývoj sociálních dovedností a prosociálního chování 
dětí. 

4. Možnosti stimulace jednotlivých forem sociálního učení u dětí (odezírání, nápodoba, 
zpevňování a pozitivní očekávání). 

5. Seznámit se s možnostmi rozvíjení dovedností jako je empatie, porozumění vlastním 
prožitkům, emocím a  jejich vyjadřování, vyjadřování respektu a ocenění, soulad verbálních a 
neverbálních signálů, strategie řešení konfliktů,  komunikace s dospělými i dětmi,  prosociální 
chování. 

Cílem je získat informace o významu jednotlivých sociálních dovedností učitelek MŠ a  

o důležitosti  přímého vzoru pro sociální vývoj dětí.  

Doporučen: učitelkám MŠ, učitelům přípravných tříd ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

MŠ Sukova (vedle botanické zahrady)  

Termíny: 29.03.2019 (09:00-12:00)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  

Poznámka: Druhým garantem je Taťána Spodniaková.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Nápady pro dětské ruce – polytechnické vzdělávání v MŠ  
(02090390)  

Datum: 02.04.2019 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Seminář je zaměřený na začlenění polytechnického vzdělávání do plánování v MŠ. Účastníci 
se seznámí s oblastmi polytechnického vzdělávání v mateřské škole, s úlohou učitelky. 

Obsah semináře. 

1.  V úvodní teoretické části si vydefinujeme pojem polytechnického vzdělávání.   

2. Zaměříme se také na konkrétní možnosti seznamování dětí s různorodými materiály a 
nabídneme věkově přiměřené aktivity, během kterých mohou děti i méně běžné materiály 
zpracovávat. 

3. Účastníci získají zásobník aktivit pro práci s netradičními materiály jako jsou plastové 
kelímky, krabice od trvanlivého mléka, hliníková fólie, papírové ruličky, drátky, polystyren, 
kůže, piliny. Seznámí se s technikou sypané batiky. 

4. Dále budou mít účastníci možnost zhodnotit, nakolik jsou sami schopni poskytnout dětem 
dostatek prostoru pro jejich samostatné činnosti tak, aby do jejich práce zasahovali jen 
v míře nezbytně nutné. 

5. V druhé části si  účastníci  sami vyrobí několik výrobků z rozličných materiálů (přáníčko, 
sněhovou vločku, dárkovou taštičku, foukadlo, ) 

PŘINESTE SI S SEBOU: NŮŽKY, TUŽKU, PRAVÍTKO, 2 KRABICE OD TRVANLIVÉHO MLÉKA 

Z DŮVODU TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ SE AKCE KONÁ NA ZŠ MARŠOVSKÁ.  

Doporučen: učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kaufladu- Trnovany)  

Termíny: 02.04.2019 (14:00-17:00)  

Lektoři: Bc. Vlasta Kaiserová (Ředitelka MŠ v Sokolově, spolupracující lektorka s  Bc. Š. Gabrielovou.)  

Poznámka: Druhým garantem je Taťána Spodniaková.  
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Dítě s odloženou školní docházkou v MŠ  
(02090384)  

Datum: 05.04.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Co je to školní zralost a její význam pro školní úspěšnost dítěte.  

2. Jednotlivé oblasti školní zralosti dítěte. 

3. Dítě s odkladem školní docházky a jeho rodiče.  

4. Konkrétní náměty a činnosti rozvíjející jednotlivé oblasti školní zralosti.  

5. Vyzkoušet si konkrétní činnosti a cvičení zaměřené na procvičování jednotlivých oblastí 
školní zralosti tak, aby byla dobře využita doba odkladu školní docházky. 

6. Spolupráce s rodiči, s odborníky, se základní školou.  

Cíl vzdělávací akce je: 

Získat informace o metodách a postupu pedagogické diagnostiky školní zralosti dítěte, 
o specifikách výchovného přístupu k dětem s odkladem školní docházky  

Doporučen: učitelkám MŠ, učitelům přípravných tříd ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

MŠ Sukova (vedle botanické zahrady)  

Termíny: 05.04.2019 (09:00-12:00)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  

Poznámka: Druhým garantem je Taťána Spodniaková.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Výuka žáků – cizinců na 1. stupni ZŠ   
(02190400)  

Datum: 08.04.2019 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Obsah semináře: 

1.Úvod do problematiky (možnosti vzdělávání žáků-cizinců v ČR podle nejaktuálnější 
legislativy včetně jejich klasifikace.). 

2. Metodická doporučení pro práci s žáky-cizinci, ukázky práce s učebními materiály 
v jazykových a literárních hodinách, využití výstupů projektů věnovaných multikulturní 
výchově a začleňování žáků-cizinců do 1. stupně českých základních škol. 

3. Sociokulturní aspekty při výuce žáků-cizinců (využití e-learningového kurzu k dalšímu 
vzdělávání pedagogů s názvem Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských 
zařízení, informace a sociokulturní údaje o zemích, z nichž k nám cizinci nejčastěji přicházejí, 
odlišné chování žáků-cizinců ve školní třídě). 

4. Přehled učebnic a dalších materiálů a pomůcek pro žáky-cizince na 1. stupni ZŠ. 

Proškolení učitelů by mělo přispět k řešení sociologicko-pedagogicko-komunikačního 
problému, jímž jsou řečové bariéry a nízká úroveň komunikace v češtině žáků-imigrantů, 
a tím zlepšit jejich předpoklady k dalšímu vzdělávání ve všech ostatních vyučovacích 
předmětech. 

Cílem je: 

Seznámit učitele se zásadami výuky češtiny jako cizího jazyka, s metodami, způsoby a 
prostředky, které vedou ke zvyšování řečové kompetence žáků-cizinců. 

Doporučit učebnice, pracovní sešity a další pomůcky a materiály vhodné pro žáky- cizince.  

Doporučen: učitelům 1. stupně ZŠ, spec.škol, speciálním pedagogům  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu - Trnovany)  

Termíny: 08.04.2019 (14:00-17:45)  

Lektoři: Doc.PaedDr. Jaromíra Šindelářová ,CSc.(Docentka na katedře bohemistiky a preprimárního a 
primárního vzdělávání na PF UJEP, Ústav pro jazyk český AV ČR obor: český jazyk, 
specializace: onomastika, doc. na téma Profesionalita pedagoga při integraci a vzdělávání 
žáků - cizinců v češtině jako jejich druhém jazyce, přednášející na tuzemských a zahraničních 
konferencích, publikační činnost.)  

Poznámka: Druhým garantem je Mgr. Jarmila Dimitrovová.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Šetření stížností ve škole  (01090398)  Datum: 16.04.2019 

Poplatek: 690,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Účastníci kurzu získají základní znalosti jak postupovat a na co se připravit, pokud je na školu 
podána stížnost. Objasněny budou základní pojmy vztahující se k tématu stížností, stejně 
jako doporučené postupy při jejich šetření. Uvedena bude dokumentace, která může 
souviset se šetřením stížností na školách a povinnosti při jejím zpracování vyplývající 
z podstaty věci. Nastíněny budou nutné kroky, které jsou nedílnou součástí úspěšného řešení 
vzniklých problémů a postupů zamezujících opakování nedostatků. Účastníci kurzu získají 
základní přehled o kompetencích orgánů veřejné správy a institucí zabývajícími se stížnostmi. 
Součástí semináře je také přehled typických příkladů stížností a návrhů řešení nebo 
doporučených postupů při jejich šetření.   

Obsah semináře: 

1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2. Základní pojmy a postupy při šetření stížnosti na úrovni školy: 

a) co je stížnost 

b) přijímání stížností 

c) podávání stížností 

d) šetření stížností 

3. Dokumentace při šetření stížností. 

4. Kompetence osob při šetření stížností. 

5. Výsledky šetření – základní postupy a povinnosti. 

6. Přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

7. Kompetence stanovené orgánům veřejné správy. 

8. Instituce zabývající se stížnostmi. 

9. Typické příklady stížností a postupy při jejich řešení. 

10. Odpovědi na otázky účastníků, diskuze.  

Doporučen: ředitelům a zástupcům ZŠ a víceletých gymnázií  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu - Trnovany)  

Termíny: 16.04.2019 (09:00-12:15)  

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

Poznámka: Druhým garantem je Mgr. Bc. Naděžda Köhlerová.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Jóga v příbězích – inspirujeme se náměty z dětských knih  
(02090399)  

Datum: 26.04.2019 

Poplatek: 580,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Zařazujeme další z oblíbených seminářů, zaměřený na rozvoj pohybových dovedností formou 
účinného, ale málo využívaného netradičního cvičení jógy, tentokrát inspirovaném náměty 
z dětských knih. 

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

2. Využití námětů z dětských knih k pohybovým aktivitám, ke cvičení s prvky jógy a 
k relaxačním hrám. 

- využití pohybu k neverbální komunikaci 

- prostřednictvím hraní rolí objevovat různé způsoby, jak uvolnit svoje tělo 

- pohybovými a relaxačními aktivitami vést děti ke správnému držení těla, empatickému 
vnímání druhých a dodržování pravidel 

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: 26.04.2019 (09:45-12:45)  

Lektoři: Marie Homolková (Učitelka MŠ, 34 let praxe, z toho se 15 let věnuje cvičení jógy s dětmi a 
společnému cvičení dětí a rodičů.)  

Poznámka: Přineste si s sebou: pohodlné oblečení a přezutí na cvičení, ručník, deku či karimatku. 
Druhým garantem je Taťána Spodniaková.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Výchovný poradce   
(07590396)  

Datum: 14.05.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Výchovní poradci  

Anotace: Cílem je seznámit frekventanty s pojetím výchovného poradenství. Obsahem jsou cíle, 
podmínky a prostředky poradenství, stejně jako objasnění úlohy výchovného poradce 
v systému školského poradenského týmu. Účastníci kurzu získají základní znalosti v oblastech 
specializačních činností, které vykonává výchovný poradce, včetně vedení dokumentace a 
spolupráce s odborníky. Nastíněny budou nejčastější okruhy řešených problémů v praxi 
poradenského pracovníka, včetně rizik z činnosti vyplývajících. Prostor bude dán i pro dotazy 
účastníků a společnou diskuzi.  

Osnova:  

1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu.  

2. Charakteristika pozice a kvalifikace výchovného poradce.  

3. Poradenství, poradenský systém, úloha poradenského pracovníka.  

4. Poradenské metody a strategie, poradenská činnost pro žáky, zákonné zástupce žáků a 
pedagogy.  

5. Školní poradenské pracoviště – role výchovného poradce.  

6. Oblasti specializačních činností výchovného poradce.  

7. Kariérové poradenství – specifika činnosti.  

8. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – specifika činnosti.  

9. Vedení dokumentace výchovného poradce.  

10. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími odborníky.  

11. Okruhy nejčastěji řešených problémů při práci výchovného poradce.  

12. Možná rizika při práci výchovného poradce.  

13. Odpovědi na otázky účastníků, diskuze.  

Doporučen: učitelům ve funkci VP či aspirujících na tuto funkci v ZŠ, SŠ, ZŠ spec.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu - Trnovany)  

Termíny: 14.05.2019 (14:00-17:00)  

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

Poznámka: Druhým garantem je Mgr. Jarmila Dimitrovová.  
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Pozitivní klima ve třídě MŠ – jak podpořit a formovat  
(02090385)  

Datum: 17.05.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1.  Specifika a zákonitosti skupinové  dynamiky dětí předškolního věku. 

2. Možnosti zjišťování klima ve třídě - jednoduché sociometrické činnosti, vhodné 
pro předškolní věk. 

3. Konkrétní činnosti podporující pozitivní sociální klima, spolupráci a vztahy mezi dětmi. 

4. Postup při řešení konfliktu. 

5. Konkrétní náměty a hry podporující přátelské chování u dětí a jak tuto dovednost 
posilovat. 

Cílem semináře je: 

Osvojit si základní zásady efektivní komunikace a způsobů překonávání překážek 
v komunikaci.  Získat informace a praktické zkušenosti s používáním konkrétních technik a 
činností podporujících spolupráci a komunikaci dětí ve třídě  

Doporučen: učitelkám MŠ, učitelům přípravných tříd ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

MŠ Sukova (vedle botanické zahrady)  

Termíny: 17.05.2019 (09:00-12:00)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  

Poznámka: Druhým garantem je Taťána Spodniaková.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Zdravé cvičení - Sestava podle L. Mojžíšové  
(06390394)  

Datum: 22.05.2019 

Poplatek: 690,00 Kč  

Oblast kurzu: Tělesná výchova  

Anotace: Tato sestava umožňuje celkovou regeneraci  páteře, slouží  jako  prevence nebo k odstranění 
funkčních  poruch  páteře. 

Cviky pomáhají udržovat správné postavení páteře, při cvičení sestavy se naučíme správně 
zaujmout výchozí  polohu jednotlivých cviků a dozvíme se, které svaly cvik procvičuje, jakých 
chyb se cvičenci  při  provádění  konkrétního cviku mohou dopouštět, a naučíme se 
správnému dýchání během provádění cviků. 

Obsah semináře: 

1.V  první  části -  rozbor korektivních, posilovacích, protahovacích i koordinačních cviků 
sestavy, která  je zaměřena na posílení šíjových, mezilopatkových, mezižeberních, 
hýžďových, břišních, zádových svalů a na protažení zadních šíjových, prsních, zádových 
v oblasti beder a na uvolnění kloubů kyčlí a svalů v oblasti pánve. 

2. V druhé části – cvičební praxe si účastníci  zacvičí  sestavu jako celek a tím  si ověří  účinek 
tohoto cvičení na svém těle. Na závěr bude prostor pro dotazy a jejich praktické řešení. 

Cílem semináře  je seznámit učitele se sestavou cviků upravenou pro děti a naučit se ji 
správně používat.  

Doporučen: učitelům MŠ, ZŠ, speciálních škol, vychovatelům ŠD  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ M. Švabinského (vedle stadionu)  

Termíny: 22.05.2019 (14:00-17:00)  

Lektoři: Eva Otavová (Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy s akreditací MŠMT ČR, cvičitelka II. třídy 
rytmické gymnastiky, lektorka tělovýchovných kurzů, spolupráce se Zdravotním ústavem 
v Liberci, držitelka diplomu vzorný cvičitel. Absolventka mezinárodního certifikovaného kurzu  
Trénování paměti.)  

Poznámka: Přineste si s sebou pohodlné oblečení, karimatku a obuv do tělocvičny.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Písničky a příběhy ve výuce AJ na 1. stupni ZŠ  
(02190393)  

Datum: 23.05.2019 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Písničky a příběhy jsou velmi vhodné k hravému a nenásilnému nácviku výslovnosti, 
rozšiřování a procvičování slovní zásoby, ale i gramatiky. Dají se použít při speciálních 
událostech – Vánoce, Velikonoce, narozeniny.  

Obsah semináře: 

1. Interaktivní techniky, které lze využít při práci s příběhy a písničkami ve výuce angličtiny 
žáků prvního stupně. 

2. Zdroje, které lze využít pro vyhledání vhodných učebních materiálů. 

3. Aplikace do hodin AJ v hodinách, jak vyhledat vhodné písničky a příběhy. 

4. Jak posoudit, zda písnička či příběh a aktivity s nimi spojené jsou přínosné pro žáky a jak 

v případě potřeby písničku, příběh upravit dle potřeb žáků (různé styly učení, úroveň znalosti 
angličtiny).  

Doporučen: učitelům 1. stupně ZŠ, speciálních škol  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo 
konání: 

Teplice 

ZŠ Maršovská (u Kauflandu - Trnovany)  

Termíny: 23.05.2019 (14:00-17:00)  

Lektoři: Mgr. Markéta Nedvědová (PF UK, učitelka AJ, školitel - metodik AMATE, lektorská činnost.)  

Poznámka: Druhým garantem je Mgr. Jarmila Dimitrovová.  
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ÚSTÍ NAD LABEM 
 
Kurz primární logopedické prevence.  
Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí   
(07290357)  

Datum: 05.02.2019 

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  
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Termíny: 05.02.2019-27.05.2019 (13:45-16:45)  

Lektoři: PaedDr. Iva Gregorová (Speciální pedagog, učitelka  na ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostě, lektorská 
činnost.)  

Poznámka: Lekce probíhají vždy v úterý odpoledne. Náslech v pondělí dopoledne. Termíny: 5., 12., 19., 26. 
února, 4., 18. (dopoledne náslech), 19., 26. března, 2. a 9. dubna. Od 10. 4. 2019 do 24. 5. 
2019 probíhá 20 hod. praxe. Termín závěrečné zkoušky je stanoven na pondělí 27. 5. 2019. 
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). 
Dokumenty přineste v eurodeskách. Občerstvení s sebou (pití a svačinu).  

Vhodné pro ŠABLONY.  
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DĚČÍN 
 
 

Hranice a rituály ve výchově dětí   
(07090401)  

Datum: 14.02.2019 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Seminář se zaměřuje na nastavení hranic a rituálů, které se poslední dobou především 
v rodinné výchově vytrácejí, což se odráží i v náročnosti pedagogické práce.  

• Co znamenají hranice a rituály ve výchově dětí? 

• K čemu jsou hranice dobré? 

• Laskavé, smysluplné a dobře promyšlené limity. 

• Vliv hranic na přirozený vývoj psychiky dítěte. 

• Problémy dětí, které nemají vymezené hranice. 

• Důležitost rituálů ve výchově. 

• Domácí rituály. 

• Separační kroky dítěte. 

• Asertivní komunikace s rodiči vedoucí k dosažení tíženého výsledku (skupinová komunikace 
- námět na třídní schůzky, individuální komunikace).  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, ZŠ speciálních, asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD a 
školských zařízení.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 14.02.2019 (10:00-14:00)  

Lektoři: Mgr. Květa Hrbková (Lektorka, psychoterapeutka, kouč, supervizor MŠ, ZŠ, sociálních 
zařízení.)  
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Šetření stížností ve škole   
(01090414)  

Datum: 06.03.2019 

Poplatek: 690,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Účastníci kurzu získají základní znalosti jak postupovat a na co se připravit, pokud je na školu 
podána stížnost. Objasněny budou základní pojmy vztahující se k tématu stížností, stejně jako 
doporučené postupy při jejich šetření. Uvedena bude dokumentace, která může souviset se 
šetřením stížností na školách a povinnosti při jejím zpracování vyplývající z podstaty věci. 
Nastíněny budou nutné kroky, které jsou nedílnou součástí úspěšného řešení vzniklých 
problémů a postupů zamezujících opakování nedostatků. Účastníci kurzu získají základní 
přehled o kompetencích orgánů veřejné správy a institucí zabývajícími se stížnostmi. Součástí 
semináře je také přehled typických příkladů stížností a návrhů řešení nebo doporučených 
postupů při jejich šetření.   

Obsah semináře: 

1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2. Základní pojmy a postupy při šetření stížnosti na úrovni školy: 

a) co je stížnost 

b) přijímání stížností 

c) podávání stížností 

d) šetření stížností 

3. Dokumentace při šetření stížností. 

4. Kompetence osob při šetření stížností. 

5. Výsledky šetření – základní postupy a povinnosti. 

6. Přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

7. Kompetence stanovené orgánům veřejné správy. 

8. Instituce zabývající se stížnostmi. 

9. Typické příklady stížností a postupy při jejich řešení. 

10. Odpovědi na otázky účastníků, diskuze.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 06.03.2019 (09:00-12:30)  

Lektoři: Mgr. et Mgr. Radek Hach (Ředitel ZŠ a MŠ, dříve Česká školní inspekce Praha, Ústecký 
inspektorát - školní inspektor, externí vyučující na UJEP, praxe: učitel na 1. a 2. stupni ZŠ, 
zástupce ředitele.)  
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Tvořivá dílna  
- Výtvarné zpracování staniolu a víček od mléčných výrobků  
(06190406)  

Datum: 14.03.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Seminář je zaměřen na výtvarné zpracování víček nejen od jogurtů, ale i dalších mléčných 
výrobků, staniolu od čokolád, kdy z tohoto materiálu je možno vytvořit zajímavé objekty, 
které ještě chvíli najdou využití, než skončí ve tříděném odpadu. Minimální ekonomická 
náročnost a tvorba objektů, které ještě mohou potěšit a ukázat zručnost tvůrců. 

Práce s tímto materiálem je jednoduchá a ekonomicky nenáročná, tím vhodná pro všechny 
věkové kategorie s následným využitím jako je přání, výzdoba na Velikonoce, Vánoce, 
na ekologické výstavy… 

Vlastní práce: 

1) Velikonoční výzdoba 

2) Ozdoby na vánoční stromek, nebo přání 

3) Stavíme hrad, pevnost, palác nebo dům 

4) Obloha plná hvězd a planet 

5) Nádobí do kuchyně, auto, nebo brouk 

6) Medaile  

Doporučen: Učitelům ZŠ, Spec. ZŠ, MŠ, vychovatelům ŠD, DDM  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Komenského náměstí 622/3 

Základní škola  

Termíny: 14.03.2019 (13:30-16:30)  

Lektoři: Květuše Belanová (Absolventka SŠUŘ Praha, lektorka výtvarných uměleckých řemesel a kurzů 
kresby a kompozice v ZUŠ a DDM Ostrov nad Ohří.)  

Poznámka: Pomůcky: Všechna možná víčka od mléčných výrobků, staniol od čokolád, lepidlo Herkules 
nebo jiné, centropen černý tenký, obyčejná tužka č.2, čtvrtky A4 bílé a jedna A4 černá, nitě, 
tupá silnější jehla, nůžky ostré, barevné čtvrtky, barevný papír tenký a zbytky jakéhokoliv 
tužšího papíru  
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Efektivní komunikace s dětmi  
- od příkazů a zákazů k důvěře a spolupráci  
(07290416)  

Datum: 20.03.2019 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Cílem semináře je zamyslet se nad způsobem komunikace dospělých (rodičů, pedagogů) 
s dětmi. Uvědomit si převzaté rodičovské modely komunikace. Posunout komunikaci 
usměrňování a řízení dítěte k pravé podstatě komunikace ve smyslu latinského communicatio 
tj. vzájemné spojování, sdělování (sdílení). 

Seminář nabídne seznámení s novými metodami komunikace, vedoucími k vzájemné důvěře, 
sebedůvěře dítěte a jeho ochotě spolupracovat.  

• Řešení konfliktu jinak než potrestáním (jak pokárat, ale netrestat) 

• Řešení problému v krocích 

• Jak respektovat potřeby a pocity dítěte 

• Jak získat spolupráci dítěte 

• Jak podpořit jeho samostatnost  

Doporučen: Učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ a Spec.ZŠ, vychovatelům ŠZ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 20.03.2019 (09:00-13:00)  

Lektoři: PhDr. Zdeňka Kholová  
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Jak nezamrznout u tabule   
(02190408)  

Datum: 27.03.2019 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou 
unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, 
dramatické výchovy, do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá 
radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování 
žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, 
nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním 
stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky, jak dosáhnout toho, aby výuka nebyla 
nudou. 

1.hodina 

Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce matematiky a českého jazyka na prvním stupni 
ZŠ. 

2.hodina 

Aktivity a činnosti ve výuce hudební výchovy na prvním stupni ZŠ. Nejenom pro muzikanty. 

3.hodina 

Vzájemná mezilidská komunikace, odhalení jednoduchých klíčů vedoucích ke zlepšení 
komunikace mezi žáky. 

4.hodina 

Aktivity směřující k respektování společenských a skupinových pravidel. 

5.hodina 

Hry intuitivní pedagogiky, umět být v pohybu a poznávat se v něm.  

Doporučen: Pedagogům 1. st. ZŠ, ZŠ speciálních, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 27.03.2019 (13:00-17:00)  

Lektoři: Mgr. Ivana Janovská (Vystudovala učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální školy. Téměř 20 letá praxe 
na 1. st. ZŠ, vedoucí hudebních kroužků  v MŠ a ZŠ,  vede pravidelné workshopy na své škole, 
věnuje se lektorské činnosti.)  
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Začínáme s genetickou metodou čtení  
(02190428)  

Datum: 02.04.2019 

Poplatek: 680,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Účastníci se seznámí s genetickou metodou čtení jako jednou ze strategií pro 

výuku prvopočátečního čtení a psaní na ZŠ. 

Obsah semináře: 

1. Pedagogové se seznámí se s konkrétními postupy, jak vyučovat touto metodou, s nabídkou 

učebnic, knih a vhodných textů pro výuku čtení genetickou metodou. 

2. Vyzkouší si též různé aktivity a hry rozvíjející elementární čtení. 

3. Společnou diskusí budou porovnávat metodu analyticko-syntetickou, metodu 

genetickou, metodu globálního čtení. 

4. Seminář bude doplněn o ukázky, portfolia dětí, čtenářská portfolia, deníky, 

ukázky hodin a příprav z osobní zkušenosti lektorky. 

5. Účastníci si mohou prohlédnout a vyzkoušet pomůcky, které ve vyučování 

používá lektorka. 

6.  Seznámí se s metodikou, naučí se vytvářet pracovní listy pro žáky, získají přehled o 
knihách, literatuře a pomůckách, které mohou využít ve své práci  

Doporučen: Učitelům 1. stupně ZŠ a Spec.ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Komenského náměstí 622/3 

Základní škola  

Termíny: 02.04.2019 (13:30-16:30)  

Lektoři: Mgr. Kateřina Kubíčková (Učitelka ZŠ Povrly, lektorka programu Step by step.)  
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Strategie výuky dětí s PAS   
(07290418)  

Datum: 03.04.2019 

Poplatek: 950,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Každé dítě s diagnózou PAS je jedinečné. Vzhledem k různorodosti symptomatiky neexistuje 
jediná metoda, terapie, styl výchovy a výuky, způsob vzdělávání. Cílem vzdělávacího 
programu je pomoci učitelům s ohledem na  vyskytující se  příznaky PAS u konkrétního dítěte, 
hledat  nové metody, přístupy k dětem. Nebát se zkoušet, obměňovat postupy a na základě 
vývojového posouzení funkčních oblastí každého dítěte vytvořit IVP, který bude „ušitý na 
míru“ pro každé dítě. Respektování jinakosti dítěte a vhodný přístup v intervenci jsou 
základním předpokladem úspěšného zapojení dětí s PAS do procesu běžného vzdělávání. 

• Vymezení pojmu PAS - poruchy autistického spektra.  - 0,50 hod. 

• Popis jednotlivých poruch v rámci PAS. Různorodost symptomatiky – výchozí bod 
k plánování výuky a formulaci očekávaných výkonů dítěte.  - 2,00 hod. 

• Posloupnost cílů v modalitách učení: napodobování, motorika, percepce, kognitivní 
dovednosti verbální i neverbální, jazykové schopnosti. Praktické náměty pro nižší i vyšší 
úroveň vyučovacích cílů. Ukázky IVP.  - 2,00 hod. 

• Usměrňování chování – přístupy k dětem s PAS: TEACCH program, ABA – aplikovaná 
behaviorální analýza, KBT – kognitivně behaviorální terapie, Son-Rise program. Nácvik 
sociálních dovedností. Metody vytvoření nového způsobu chování: učení podle vzoru, 
formování, hraní rolí. Metody ke změně existujícího chování: žetonový systém, zastavení 
myšlenek.  - 3,00 hod. 

• Výhody a nevýhody integrace dětí s PAS. 0,50   hod.  

Doporučen: Učitelkám MŠ, přípravných tříd, 1. stupně ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 03.04.2019 (09:00-15:00)  

Lektoři: PhDr. Zdeňka Kholová  

Poznámka: VHODNÉ PRO ŠABLONY. Akce je nyní v akreditačním řízení.  
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Tvoření s dětmi od dvou let  
– ART GAME (výtvarné hry 2 - nové náměty)  
(06190410)  

Datum: 10.04.2019 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Seminář se zaměřuje na výtvarné činnosti, které zvládnou děti od dvou let. 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, 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.  

 

 

Doporučen: Pedagogům MŠ, 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: 10.04.2019 (09:00-12:30)  

Lektoři: Karla Hátleová - Kajjka (Výtvarná, lektorská, poradenská a publikační činnost.)  

Poznámka: Příprava balíčku s materiálem má hodnotu 170,- Kč (je již zahrnuto v ceně). S sebou pracovní 
oděv.  
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Textilní květy a dekorace z nich jako dárek  
(06190424)  

Datum: 10.04.2019 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Seminář je zaměřen na zvládnutí výroby textilních květů jednoduchou technikou, vhodnou 
pro práci s dětmi. Účastníci se v teoretické části semináře seznámí s možnostmi využití látek 
k výrobě krásných dekorací a dárků. Dozvědí se postupy výroby a získají množství informací a 
inspirace k využití květů jako šperků, obrázků a dalších dekorací a dárků. V praktické části si 
pak každý účastník vyrobí textilní květinovou dekoraci. Zvládne tak několik způsobů výroby 
květin.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. st.ZŠ a ZŠ speciálních, ZUŠ, vychovatelům ŠZ, pedagogům volného času  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 10.04.2019 (13:00-16:00)  

Lektoři: Karla Hátleová - Kajjka (Výtvarná, lektorská, poradenská a publikační činnost.)  

Poznámka: Příprava balíčku s materiálem má hodnotu 170,- Kč (je již zahrnuto v ceně). S sebou pracovní 
oděv.  
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Základy dětského aerobiku pro děti MŠ a 1. 
stupně ZŠ  (06390426)  

Datum: 11.04.2019 

Poplatek: 600,00 Kč  

Oblast kurzu: Tělesná výchova  

Anotace: Seminář je určený všem pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí zpestřit předškolní sportovní 
a pohybovou průpravu dětí aerobikem, anebo začlenit dětský aerobik do hodin TV a kroužků 
na prvním stupni základních škol.  

Obsah semináře: 

1. Aerobik definice, věkové skupiny. 

2. Kompenzační cvičení běžná i formou hry s cílem získávat návyky pro správné držení těla. 

3. Zpestření lekcí s náčiním a nářadím, hry a říkadla. 

4. Průpravná a doplňková cvičení na rozvoj všestrannosti, bezpečnost. 

5. Ukázka dětského aerobiku, práce ve skupinách anebo dvojicích.  

Doporučen: Učitelkám MŠ a 1. stupně ZŠ, Spec. ZŠ, pedagogům volného času  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín 1 , Maroldova 1279/2 

FitstudioFAJJN  

Termíny: 11.04.2019 (09:00-12:00)  

Lektoři: Jitka Jirušová (FITSTUDIO FAJJN - fyzioterapeutka, trenérka 2. výkonnostního stupně.)  

Poznámka: S sebou pohodlný oděv a obuv do tělocvičny  
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Čtenářská gramotnost. Psaní v 1. třídě  
– od čáry k psacímu písmu   
(02190423)  

Datum: 13.05.2019 

Poplatek: 2 500,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě a všemu, co se psaním 
souvisí. 

Časově-tematický plán psaní (uvolňování ruky, grafomotorické prvky, hůlkové písmo, psací 
písmo);     0,5 h.                                                                                                                                      

 Společně projdeme časový plán psaní, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě učebnic, 
zaměříme se na uzlové body čas. plánu.   

Vzdělávací cíle psaní podle RVP  -  0,5 h.                                                                                                  

-  Prostudujeme, co říká o výuce psaní v 1. období RVP a cíle psaní rozfázujeme do 1. – 3. třídy. 

Aktivity k uvolnění ruky, správnému úchopu tužky – pomůcky, problémy a co s nimi   -  1,5 h. 

- Ukážeme si mnohé aktivity k uvolnění ruky od zápěstí, přes loket, až k rameni. Vyzkoušíme si, 
jak využít PET lahev, proužky krep. papíru, houbičky a modelínu. Zmapujeme problémy, které se 
mohou na začátku 1. třídy v souvislosti s psaním vyskytnout, jak je eliminovat. Předáme 
zkušenosti ohledně psacích pomůcek. 

Posloupnost GF prvků a metodický postup GF výcviku  - 1,5 h.                                                        

- Důkladně prostudujeme všechny grafomotorické prvky a jejich uspořádání do čtyř skupin. 
Seznámíme se s možným metodickým postupem při grafomotorickém výcviku. 

Vhodné pomůcky, ukázky GF pracovních listů lektorky i praktické aktivity a náměty  

- spojení s říkadly   -  1,5 h.                                                                                                                         

- Předvedeme a v praxi si vyzkoušíme nové GF listy, na kterých budeme demonstrovat různé 
aktivity, využití různých materiálů a propojení psaní s říkadly, s pohybem ve prospěch rytmizace, 
plynulosti a uvolnění.        

Metodický postup při nácviku psaní – spojité psací písmo, psací potřeby, písanky;      -   1,5 h                                 

- Projdeme si nové písanky, budeme hledat odpověď na otázku: Čím psát? 

- Vyzkoušíme si postup nácviku psaní od jednotlivých písmen, přes psaní slov, vět, opis a přepis. 

Portfolio žáků, příklady dobré praxe, nahrávky zajímavých aktivit z výuky  -   1 h.                         

- Prohlédneme si vyplněné písanky a práce žáků, upozorníme na podstatné prvky, na možnosti 
hodnocení psaní. 

- Předáme si vlastní zkušenosti.  

Doporučen: Pedagogům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 13.05.2019 (08:30-15:00)  

Lektoři: PaedDr. Hana Mühlhauserová (Bývalá učitelka, zástupkyně ředitelky ZŠ Znojmo, lektorka a 
autorka učebnic.)  

Poznámka: VHODNÉ PRO ŠABLONY.  Akce je nyní v akreditačním řízení.  
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Prvouka v 1. třídě  
– od cílů prvouky k tematicky integrované a projektové výuce  
(02190422)  

Datum: 14.05.2019 

Poplatek: 2 500,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Metodický seminář zaměřený na komplexní problematiku prvouky v 1. třídě s praktickými 
ukázkami, jak propojit prvouku s dalšími vyučovacími předměty. V průběhu semináře si 
vyzkoušíme mnoho praktických aktivit a shlédneme metodické ukázky přímo z výuky. 
Lektorka bude celou problematiku prvouky prezentovat na nových učebnicích pro 1. ročník 
z nakladatelství HANAMI, které bude možno  na semináři zakoupit. 

Obsah: 

Časově-tematický plán prvouky - měsíční                -                                                            1 h. 

- Společně projdeme časový plán prvouky, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě 
učebnic, zaměříme se na tematické propojení čtení a prvouky. 

Vzdělávací cíle prvouky podle RVP, jejich konkretizace pro 1. ročník      -                       0,5 h.                                                                      

- Prostudujeme, co říká o oboru ČLOVĚK A JEHO SVĚT RVP . 

Pojem projektová a tematicky integrovaná výuka          -                                                   1  h. 

- Proběhne „minilekce“ s cílem objasnit dané pojmy. 

Vhodná témata k integraci, aktivity s mezipředmětovými přesahy – časová dotace, konkrétní 
ukázky                                                                                          -                                      1,5  h. 

- Postupně projdeme jednotlivá témata prvouky v 1. ročníku a budeme k nim hledat 
mezipředmětové vazby. Ukážeme si ukázky z výuky, jak lze některá témata ve stejném čase 
uchopit v rámci čtení, psaní, prvouky a výchov, propojení do projektu. 

Praktická ukázka tematické výuky s využitím prezentovaných učebnic, vhodné metody 
(sněhová koule, pětilístky, pozorování, myšl. mapy, sběr přírodnin a práce s nimi)  -  3 h.              

- Na zvoleném tématu z učebnice si vyzkoušíme realizovat celou lekci tematické výuky 
s využitím uvedených metod. 

Žákovská portfolia a příklady dobré praxe při tematicky integrované a projektové výuce.                   
           -1  h.               

- Při ukázkách žákovských prací proběhne diskuse na téma integrovaná  a projektová výuka a 
sdílení vlastních zkušeností.  

Doporučen: Pedagogům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 14.05.2019 (08:30-15:00)  

Lektoři: PaedDr. Hana Mühlhauserová (Bývalá učitelka, zástupkyně ředitelky ZŠ Znojmo, lektorka a 
autorka učebnic.)  

Poznámka: VHODNÉ PRO ŠABLONY. Akce je nyní v akreditačním řízení.  
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Klady a zápory hyperaktivity u dětí od útlého 
věku až po dospělost  (07290412)  

Datum: 23.05.2019 

Poplatek: 730,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Na semináři budou učitelé přední odbornicí na tuto problematiku 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, Spec.ZŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, asistentům pedagoga, pedagogům 
volného času  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 23.05.2019 (09:00-14:00)  

Lektoři: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková  
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Jak reagovat na dětskou agresivitu v MŠ   
(02090403)  

Datum: 28.05.2019 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře:  

1. Příčiny agresivního chování – nenaplněné potřeby, obtíže v rodinném zázemí, 
nedostatečné sociální dovednosti dítěte, snížení psychické odolnosti dítěte, apod.  

2. Projevy agresivity v předškolním věku – s jakými projevy se sami účastníci nejčastěji 
potkávají, které jsou pro ně náročné na zvládání.  

3. Vhodné reakce učitele na agresivní chování dětí – zaměřené na konkrétní zkušenosti 
účastníků.  

4. Činnosti zaměřené na předcházení agresivnímu chování ve skupině dětí předškolního věku 
– rozdělené do oblastí: podpora zdravého sebevědomí dětí, poznávání podnětů k agresivitě, 
přiměřená ventilace napětí, podpora spolupráce mezi dětmi a způsoby řešení konfliktů. 
Každá oblast bude zastoupena konkrétními aktivitami, které si účastníci opět sami vyzkouší 
(kostky emocí, setřásání zlosti, pojmenovávání emocí, přechod přes „vodu“).  

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

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 28.05.2019 (09:00-12:00)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  
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Dítě s odloženou školní docházkou v MŠ  
(02090420)  

Datum: 28.05.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Co je to školní zralost a její význam pro školní úspěšnost dítěte.  

2. Jednotlivé oblasti školní zralosti dítěte. 

3. Dítě s odkladem školní docházky a jeho rodiče.  

4. Konkrétní náměty a činnosti rozvíjející jednotlivé oblasti školní zralosti.  

5. Vyzkoušet si konkrétní činnosti a cvičení zaměřené na procvičování jednotlivých oblastí 
školní zralosti tak, aby byla dobře využita doba odkladu školní docházky. 

6. Spolupráce s rodiči, s odborníky, se základní školou.  

Cíl vzdělávací akce je: 

Získat informace o metodách a postupu pedagogické diagnostiky školní zralosti dítěte, 
o specifikách výchovného přístupu k dětem s odkladem školní docházky.  

Doporučen: Učitelkám MŠ, učitelům přípravných tříd ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Děčín , Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 28.05.2019 (12:30-15:30)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  
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Jak mě vidí dítě a co z toho vyplývá   
(02090405)  

Datum: bude upřesněno  

Poplatek: 800,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře:  

Seznámit se se specifiky vývojových stupňů dětí a z nich vyplývajících požadavků na přístup 
pedagoga k dítěti. Uvědomit si vliv klimatu ve třídě (školce) na psychiku dítěte a co všechno 
přispívá k pozitivní atmosféře. 

Dvouleté dítě v mateřské škole a nejen to. Základem klimatu ve školce je vyladěnost 
kolektivu, ve třídě pak vyladěnost obou učitelek. Zvyky, stereotypy, rituály - cvičení, 
technika komentování (tedy jak vést dialog s dvouletým dítětem, aby mě akceptovalo a já jej 
rozvíjel(a) - technika "Dobré ve špatném", která je použitelná pro učitelky osobně, ale 
hlavně pro děti po úrazech, traumatech, rozvodech atd. Seminář nabídne účastníkům vyjma 
informací také vedení k úvaze, proč reagují děti na konkrétní osobu tak, jak reagují. Co je 
možné změnit a co je nutné jednoduše přijmout. Vývojové stupně u dětí a z nich vyplývající 
požadavky na přístup učitele" - formy, metody - co si právě onen vývojový stupeň žádá. 

„Jak motivovat nemotivovaného", "Fáze procesu změny", "Dynamika vývoje třídy" a 
"Osobnost učitele - sebereflexe a sebepotvrzování".  

Doporučen: učitelkám MŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: Bude upřesněno 

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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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Efektivní komunikace s dětmi - od příkazů a 
zákazů k důvěře a spolupráci  (07090417)  

Datum: 19.03.2019 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Cílem semináře je zamyslet se nad způsobem komunikace dospělých (rodičů, pedagogů) 
s dětmi. Uvědomit si převzaté rodičovské modely komunikace. Posunout komunikaci 
usměrňování a řízení dítěte k pravé podstatě komunikace ve smyslu latinského communicatio 
tj. vzájemné spojování, sdělování (sdílení). 

Seminář nabídne seznámení s novými metodami komunikace, vedoucími k vzájemné důvěře, 
sebedůvěře dítěte a jeho ochotě spolupracovat.  

• Řešení konfliktu jinak než potrestáním (jak pokárat, ale netrestat). 

• Řešení problému v krocích. 

• Jak respektovat potřeby a pocity dítěte. 

• Jak získat spolupráci dítěte. 

• Jak podpořit jeho samostatnost.  

Doporučen: Učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ a Spec.ZŠ, vychovatelům ŠZ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 19.03.2019 (09:00-13:00)  

Lektoři: PhDr. Zdeňka Kholová  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Hranice a rituály ve výchově dětí   
(07090402)  

Datum: 21.03.2019 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Seminář se zaměřuje na nastavení hranic a rituálů, které se poslední dobou především 
v rodinné výchově vytrácejí, což se odráží i v náročnosti pedagogické práce.  

• Co znamenají hranice a rituály ve výchově dětí? 

• K čemu jsou hranice dobré? 

• Laskavé, smysluplné a dobře promyšlené limity. 

• Vliv hranic na přirozený vývoj psychiky dítěte. 

• Problémy dětí, které nemají vymezené hranice. 

• Důležitost rituálů ve výchově. 

• Domácí rituály. 

• Separační kroky dítěte. 

• Asertivní komunikace s rodiči vedoucí k dosažení tíženého výsledku (skupinová komunikace 
- námět na třídní schůzky, individuální komunikace).  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, ZŠ speciálních, asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD a 
školských zařízení.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 21.03.2019 (10:00-14:00)  

Lektoři: Mgr. Květa Hrbková (Lektorka, psychoterapeutka, kouč, supervizor MŠ, ZŠ, sociálních 
zařízení.)  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Strategie výuky dětí s PAS   
(07290419)  

Datum: 04.04.2019 

Poplatek: 950,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Každé dítě s diagnózou Poruchy autistického spektra je jedinečné. Vzhledem k různorodosti 
symptomatiky neexistuje jediná metoda, terapie, styl výchovy a výuky, způsob vzdělávání. 
Cílem vzdělávacího programu je pomoci učitelům s ohledem na  vyskytující se  příznaky PAS 
u konkrétního dítěte, hledat nové metody, přístupy k dětem. Nebát se zkoušet, obměňovat 
postupy a na základě vývojového posouzení funkčních oblastí každého dítěte vytvořit IVP, 
který bude „ušitý na míru“ pro každé dítě. Respektování jinakosti dítěte a vhodný přístup 
v intervenci jsou základním předpokladem úspěšného zapojení dětí s PAS do procesu 
běžného vzdělávání. 

• Vymezení pojmu PAS - poruchy autistického spektra. -  0,50 hod. 

• Popis jednotlivých poruch v rámci PAS. Různorodost symptomatiky – výchozí bod 
k plánování výuky a formulaci očekávaných výkonů dítěte.   - 2,00 hod. 

• Posloupnost cílů v modalitách učení: napodobování, motorika, percepce, kognitivní 
dovednosti verbální i neverbální, jazykové schopnosti. Praktické náměty pro nižší i vyšší 
úroveň vyučovacích cílů. Ukázky IVP.  2,00 hod. 

• Usměrňování chování – přístupy k dětem s PAS: TEACCH program, ABA – aplikovaná 
behaviorální analýza, KBT – kognitivně behaviorální terapie, Son-Rise program. Nácvik 
sociálních dovedností. Metody vytvoření nového způsobu chování: učení podle vzoru, 
formování, hraní rolí. Metody ke změně existujícího chování: žetonový systém, zastavení 
myšlenek. 3,00 hod. 

• Výhody a nevýhody integrace dětí s PAS. 0,30   hod.  

Doporučen: Učitelkám MŠ, přípravných tříd a 1. stupně ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 04.04.2019 (09:00-15:00)  

Lektoři: PhDr. Zdeňka Kholová  

Poznámka: VHODNÉ PRO ŠABLONY. Akce je nyní v akreditačním řízení.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Tvoření s dětmi od dvou let  
– ART GAME (výtvarné hry 2 - nové náměty)  
(06190411)  

Datum: 16.04.2019 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Seminář se zaměřuje na výtvarné činnosti, které zvládnou děti od dvou let. 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, 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.  

 

Doporučen: Pedagogům MŠ, 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: 

Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 16.04.2019 (09:00-12:30)  

Lektoři: Karla Hátleová - Kajjka (Výtvarná, lektorská, poradenská a publikační činnost.)  

Poznámka: Příprava balíčku s materiálem má hodnotu 170,- Kč (je již zahrnuto v ceně). S sebou pracovní 
oděv.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Textilní květy a dekorace z nich jako dárek  
(06190425)  

Datum: 16.04.2019 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Seminář je zaměřen na zvládnutí výroby textilních květů jednoduchou technikou, vhodnou 
pro práci s dětmi. Účastníci se v teoretické části semináře seznámí s možnostmi využití látek 
k výrobě krásných dekorací a dárků. Dozvědí se postupy výroby a získají množství informací a 
inspirace k využití květů jako šperků, obrázků a dalších dekorací a dárků. V praktické části si 
pak každý účastník vyrobí textilní květinovou dekoraci. Zvládne tak několik způsobů výroby 
květin.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. st.ZŠ a ZŠ speciálních, ZUŠ, vychovatelům ŠZ, pedagogům volného času  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 16.04.2019 (13:30-17:00)  

Lektoři: Karla Hátleová - Kajjka (Výtvarná, lektorská, poradenská a publikační činnost.)  

Poznámka: Příprava balíčku s materiálem má hodnotu 170,- Kč (je již zahrnuto v ceně). S sebou pracovní 
oděv.  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Šetření stížností ve škole   
(01090415)  

Datum: 24.04.2019 

Poplatek: 690,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Účastníci kurzu získají základní znalosti jak postupovat a na co se připravit, pokud je na školu 
podána stížnost. Objasněny budou základní pojmy vztahující se k tématu stížností, stejně jako 
doporučené postupy při jejich šetření. Uvedena bude dokumentace, která může souviset se 
šetřením stížností na školách a povinnosti při jejím zpracování vyplývající z podstaty věci. 
Nastíněny budou nutné kroky, které jsou nedílnou součástí úspěšného řešení vzniklých 
problémů a postupů zamezujících opakování nedostatků. Účastníci kurzu získají základní 
přehled o kompetencích orgánů veřejné správy a institucí zabývajícími se stížnostmi. Součástí 
semináře je také přehled typických příkladů stížností a návrhů řešení nebo doporučených 
postupů při jejich šetření.   

Obsah semináře: 

1. Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2. Základní pojmy a postupy při šetření stížnosti na úrovni školy: 

a) co je stížnost 

b) přijímání stížností 

c) podávání stížností 

d) šetření stížností 

3. Dokumentace při šetření stížností. 

4. Kompetence osob při šetření stížností. 

5. Výsledky šetření – základní postupy a povinnosti. 

6. Přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

7. Kompetence stanovené orgánům veřejné správy. 

8. Instituce zabývající se stížnostmi. 

9. Typické příklady stížností a postupy při jejich řešení. 

10. Odpovědi na otázky účastníků, diskuze.  

Doporučen: Ředitelům, zástupcům ředitelů, pověřeným pedagogům ZŠ. 

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 24.04.2019 (09:00-12:30)  

Lektoři: Mgr.et Mgr. Radek Hach (Ředitel ZŠ a MŠ, dříve Česká školní inspekce Praha, Ústecký 
inspektorát - školní inspektor, externí vyučující na UJEP, praxe: učitel na 1. a 2. stupni ZŠ, 
zástupce ředitele.)  
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Jak reagovat na dětskou agresivitu v MŠ  
(02090404)  

Datum: 26.04.2019 

Poplatek: 650,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře:  

1. Příčiny agresivního chování – nenaplněné potřeby, obtíže v rodinném zázemí, 
nedostatečné sociální dovednosti dítěte, snížení psychické odolnosti dítěte, apod.  

2. Projevy agresivity v předškolním věku – s jakými projevy se sami účastníci nejčastěji 
potkávají, které jsou pro ně náročné na zvládání.  

3. Vhodné reakce učitele na agresivní chování dětí – zaměřené na konkrétní zkušenosti 
účastníků.  

4. Činnosti zaměřené na předcházení agresivnímu chování ve skupině dětí předškolního věku 
– rozdělené do oblastí: podpora zdravého sebevědomí dětí, poznávání podnětů k agresivitě, 
přiměřená ventilace napětí, podpora spolupráce mezi dětmi a způsoby řešení konfliktů. 
Každá oblast bude zastoupena konkrétními aktivitami, které si účastníci opět sami vyzkouší 
(kostky emocí, setřásání zlosti, pojmenovávání emocí, přechod přes „vodu“).  

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

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 26.04.2019 (09:00-12:00)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  
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Dítě s odloženou školní docházkou v MŠ  
(02090421)  

Datum: 26.04.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Co je to školní zralost a její význam pro školní úspěšnost dítěte.  

2. Jednotlivé oblasti školní zralosti dítěte. 

3. Dítě s odkladem školní docházky a jeho rodiče.  

4. Konkrétní náměty a činnosti rozvíjející jednotlivé oblasti školní zralosti.  

5. Vyzkoušet si konkrétní činnosti a cvičení zaměřené na procvičování jednotlivých oblastí 
školní zralosti tak, aby byla dobře využita doba odkladu školní docházky. 

6. Spolupráce s rodiči, s odborníky, se základní školou.  

Cíl vzdělávací akce je: 

Získat informace o metodách a postupu pedagogické diagnostiky školní zralosti dítěte, 
o specifikách výchovného přístupu k dětem s odkladem školní docházky.  

Doporučen: Učitelkám MŠ, učitelům přípravných tříd ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 26.04.2019 (12:30-15:30)  

Lektoři: PhDr. Kateřina Pešková (Spec. ped. PPP, původním povoláním učitelka MŠ, zástupkyně 
ředitelky SMŠ, spec. ped. SMŠ, od. r. 1997 lektorská činnost.)  
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Klady a zápory hyperaktivity u dětí  
od útlého věku až po dospělost   
(07290413)  

Datum: 30.04.2019 

Poplatek: 730,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Na semináři budou učitelé přední odbornicí na tuto problematiku 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, Spec.ZŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, asistentům pedagoga, pedagogům 
volného času  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 30.04.2019 (09:00-14:00)  

Lektoři: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková  
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PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, za řízeni pro další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Tvořivá dílna - Výtvarné zpracování staniolu  
a víček od mléčných výrobků   
(06190407)  

Datum: 09.05.2019 

Poplatek: 670,00 Kč  

Oblast kurzu: Výtvarná výchova  

Anotace: Seminář je zaměřen na výtvarné zpracování víček nejen od jogurtů, ale i dalších mléčných 
výrobků, staniolu od čokolád, kdy z tohoto materiálu je možno vytvořit zajímavé objekty, 
které ještě chvíli najdou využití, než skončí ve tříděném odpadu. Minimální ekonomická 
náročnost a tvorba objektů, které ještě mohou potěšit a ukázat zručnost tvůrců. 

Práce s tímto materiálem je jednoduchá a ekonomicky nenáročná, tím vhodná pro všechny 
věkové kategorie s následným využitím jako je přání, výzdoba na Velikonoce, Vánoce, 
na ekologické výstavy… 

Vlastní práce: 

1) Velikonoční výzdoba 

2) Ozdoby na vánoční stromek, nebo přání 

3) Stavíme hrad, pevnost, palác nebo dům 

4) Obloha plná hvězd a planet 

5) Nádobí do kuchyně, auto, nebo brouk 

6) Medaile  

Doporučen: Učitelům ZŠ, Spec. ZŠ, MŠ, vychovatelům ŠD, DDM  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 09.05.2019 (13:30-16:30)  

Lektoři: Květuše Belanová (Absolventka SŠUŘ Praha, lektorka výtvarných uměleckých řemesel a kurzů 
kresby a kompozice v ZUŠ a DDM Ostrov nad Ohří.)  

Poznámka: Pomůcky: Všechna možná víčka od mléčných výrobků, staniol od čokolád, lepidlo Herkules 
nebo jiné, centropen černý tenký, obyčejná tužka č. 2, čtvrtky A4 bílé a jedna A4 černá, nitě, 
tupá silnější jehla, nůžky ostré, barevné čtvrtky, barevný papír tenký a zbytky jakéhokoliv 
tužšího papíru  
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Základy dětského aerobiku pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ  
(06390427)  

Datum: 16.05.2019 

Poplatek: 600,00 Kč  

Oblast kurzu: Tělesná výchova  

Anotace: Seminář je určený všem pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí zpestřit předškolní sportovní 
a pohybovou průpravu dětí aerobikem, anebo začlenit dětský aerobik do hodin TV a kroužků 
na prvním stupni základních škol.  

Obsah semináře: 

1. Aerobik definice, věkové skupiny. 

2. Kompenzační cvičení běžná i formou hry s cílem získávat návyky pro správné držení těla. 

3. Zpestření lekcí s náčiním a nářadím, hry a říkadla. 

4. Průpravná a doplňková cvičení na rozvoj všestrannosti, bezpečnost. 

5. Ukázka dětského aerobiku, práce ve skupinách anebo dvojicích.  

Doporučen: Učitelkám MŠ a 1. stupně ZŠ, Spec. ZŠ, pedagogům volného času  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Litoměřice 

bude upřesněno podle zájmu  

Termíny: 16.05.2019 (09:00-12:00)  

Lektoři: Jitka Jirušová (FITSTUDIO FAJJN - fyzioterapeutka, trenérka 2. výkonnostního stupně.)  

Poznámka: S sebou pohodlný oděv a obuv do tělocvičny  
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Jak nezamrznout u tabule   
(02190409)  

Datum: 22.05.2019 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou 
unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, 
dramatické výchovy, do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá 
radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování 
žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, 
nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním 
stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky, jak dosáhnout toho, aby výuka nebyla 
nudou. 

1.hodina 

Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce matematiky a českého jazyka na prvním stupni 
ZŠ. 

2.hodina 

Aktivity a činnosti ve výuce hudební výchovy na prvním stupni ZŠ. Nejenom pro muzikanty. 

3.hodina 

Vzájemná mezilidská komunikace, odhalení jednoduchých klíčů vedoucích ke zlepšení 
komunikace mezi žáky. 

4.hodina 

Aktivity směřující k respektování společenských a skupinových pravidel. 

5.hodina 

Hry intuitivní pedagogiky, umět být v pohybu a poznávat se v něm.  

Doporučen: Pedagogům 1. st. ZŠ, ZŠ speciálních, asistentům pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo 
konání: 

Litoměřice , Na Valech 53 

Základní škola  

Termíny: 22.05.2019 (13:00-17:00)  

Lektoři: Mgr. Ivana Janovská (Vystudovala učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální školy. Téměř 20 letá praxe 
na 1. st. ZŠ, vedoucí hudebních kroužků  v MŠ a ZŠ,  vede pravidelné workshopy na své škole, 
věnuje se lektorské činnosti.)  

 

 
 
 

 
 

 


