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úvodní slovo 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

zasíláme Vám Programovou nabídku Pedagogického centra na 2. pololetí školního roku, která již částečně odráží 

změny, ke kterým naše společnost přistupuje v reakci nejen na složitou dobu koronavirové pandemie, ale hlavně 

jako výsledek diskuse na téma, jak naši činnost a služby zkvalitnit.  Tím nejpodstatnějším je, že omezení možností 

prezenčního vzdělávání se snažíme eliminovat nabídkou distanční formy kurzů, dále chceme být více než dosud 

v úzkém kontaktu se školami, jejich řediteli a pedagogy, aby naše nabídka vycházela především z jejich potřeb. 

Rádi si necháme poradit, jaká témata vzdělávání jsou žádaná či jak můžeme zkvalitnit naši činnost. 

Dovolte, abych Vám některé naše plány a záměry představil podrobněji: 

1. KONSTRUOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE POTŘEB ŠKOL 

Každá škola má již zpracovaný školní akční plán, z kterého vyplývají aktivity pro plnění Šablon II. Nedílnou součástí 

ŠAPu je další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nemůžete však sehnat nějaký seminář či konkrétního lektora, 

schází vzdělávání v určité oblasti úplně? Neumíme vše, ale naše zkušenost na poli dalšího vzdělávání je letitá, 

máme navázané kontakty s řadou odborníků, orientujeme se v problematice… Nabízíme k okamžitému využití 

našich více než 150 platných akreditací, popřípadě na další období (3 měsíce) akreditaci zajistíme. Nabídneme 

toto vzdělávání ostatním školám, nebo zajistíme akci pro Vaši školu na klíč. 

2. ROZŠÍŘENÍ KLIENTELY 

Chceme nabízet vzdělávání nejen základním, středním a mateřským školám, ale také pedagogickým pracovníkům 

výchovných, volnočasových a speciálních zařízení či technických klubů. Jako příklad nabízíme v této programové 

nabídce kurz práce s informačními technologiemi. Kromě toho se chceme ve své nabídce orientovat i na 

nepedagogické pracovníky především v oblasti legislativy. 

3. ZAVÁDĚNÍ DALŠÍCH SLUŽEB 

Mentoring. Tuto formu vzdělávání či spolupráce lze opět uplatnit v rámci projektu Šablony II a PCUL ji může 

nabídnout v oblastech: 

 matematická gramotnost pro učitele prvního stupně ZŠ a mateřských škol, 

 práce s autistickým dítětem pro MŠ a oba stupně ZŠ, výchovné a volnočasové zařízení, 

 projektové řízení ve volnočasových zařízeních. 

Poradenství při 3D tisku učebních pomůcek, didaktické využití 3D tisku v práci s dětmi a žáky. 

Poradenství v oblasti zpracování dat a tvorby kvalifikačních prací učitelů a jejich žáků (především nastavení a 

průběh kvantitativního výzkumu, vyhodnocení dat a interpretace výsledků). 

 

Mgr. Jiří Henzl 

ředitel a pracovník PCUL 
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Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (podle § 22, odst. 1, písm. b)  
zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)  (07010261)  
 

Datum: 02.02.2021 

 

Poplatek: 6 500,00 Kč  

Oblast kurzu:   Pedagogika  

Anotace: 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).  

Frekventanti projdou společnou 48 hod. částí studia a 42 hod. speciální částí-speciálním 
modulem pro asistenta pedagoga, čímž získají kvalifikaci pro asistenta pedagoga. Náslechy 
budou probíhat v dopoledních hodinách: 

1. Základní škola a střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková org.  

2. ZŠ prof. Matějčka (škola pro žáky nejen se SPUCH), Zd. Štěpánka 340 v Mostě.  

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. 

 

Š 
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Anotace: S P E C I Á L N Í Č Á S T S T U D I A - 47 HODIN 
SPECIÁLNÍ MODUL III C: PRO ASISTENTY PEDAGOGŮ 
Základy speciální pedagogiky včetně náslechů – 39 hodin Mgr. Lenka Matějovská, Mgr. Jana 
Hřibovská, náslechy viz výše. 
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 Mgr. Ivana Smeková 
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  

Typ kurzu: cyklický  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 02.02.2021-05.10.2021 (14:00-17:30)  

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

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

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

Poznámka: Vhodné pro Šablony II – personální šablony 
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Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2  
zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  (01010258)  
 

Datum: 05.02.2021 

 

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.: MSMT – 
8887/2019-1-374 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. 23. 
6. (písemná a elektronická podoba (CD). Stáž lze vykonat od 8. 6. do 19. 6. dle vlastního výběru 
ve škole, školském zařízení odpovídající kvalifikační způsobilosti. 

26. 6. proběhne závěrečná zkouška v čase od 9:00 do 13:00 hod. – pohovor o stáži, obhajoba 
závěrečné práce, ústní teoretická zkouška z 1. – 4. MODULU.  

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. Jiří Henzl  
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Místo konání: Most, Pionýrů 2806/7 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu areálu VŠFS  

Termíny: 05.02.2021-18.06.2021 (08:30-13:30)  

Lektoři: Mgr. Radislava Jiřičková (Zástupkyně ředitele pilotní školy Mělník, lektorská činnost) 

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 Mostu.) 

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.) 

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

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.) 

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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Kurz primární logopedické prevence. Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (07210260)  
 

Datum: 15.02.2021 

 

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. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 15.02.2021-24.05.2021 (14:00-17:00)  

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

Poznámka:  
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Kurz primární logopedické prevence. Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (07210259)  
 

Datum: 16.02.2021 

 

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. Jiří Henzl  

Místo 
konání: 

Ústí nad Labem, České mládeže 230/2 

Fakultní ZŠ, třída 7. B ve 2. patře  

Termíny: 16.02.2021-25.05.2021 (14:00-17:00)  

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

Poznámka:  
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Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. (07010277)  
 

Datum: 06.04.2021 

 

Poplatek: 15 000,00 Kč (7500 Kč za semestr)  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Vzdělávací program Studium pedagogiky pro učitele vychází z podmínek a požadavků 
stanovených v § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a změně některých zákonů, a § 3 odst. 1) a odst. 2) písm. a) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému.  

Vzdělávací program reflektuje nové standardy MŠMT pro studium pedagogiky. 

Je zaměřen na získání odborné kvalifikace pro učitele odborných předmětů, praktického 
vyučování a odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů 
v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky. Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace 
podle §9 odst. 2) písm. d), odst. 3) písm. a), b), c), odst. 5) písm. a), b), §10 odst. 1) písm. a), f), 
g) a h), § 12 písm. c) a §22 odst. 1 písm. a) 3 Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností 
pedagogického pracovníka.  

MODUL I: ZÁ KLÁDY PEDÁGOGIKY Á DIDÁKTIKY (60) 

 Obecná pedagogika (8) 
 Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů (20) 
 Teorie výchovy (14) 
 Základy sociální pedagogiky (18) 

MODUL II: ZÁ KLÁDY PSYCHOLOGIE PRO PEDÁGOGY (60) 

 Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové 
psychologie (20) 

 Vybraná témata z pedagogické psychologie (24) 
 Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga 

(16) 

Modul III: Prakticke  c innosti frekventantu  (12) 

 Ukázky problematiky v praxi (4) 
 Konzultace a vedení kvalifikačních prací (8) 
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Doporučen: Studium je určeno učitelům: 

•  odborných předmětů střední školy (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním 
získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru, který 
odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu), 

•   praktického vyučování (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem 
v akreditovaném studijním programu studijního oboru, ukončeným vyšším odborným vzděláním 
nebo ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, který odpovídá charakteru 
praktického vyučování), 

•   odborného výcviku střední školy (zájemcům s minimálně středním vzděláním s výučním listem 
získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který 
odpovídá charakteru vyučovaného předmětu), 

•   uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři (zájemcům s minimálně středním 
vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu 
konzervatoře, popř. ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, 
který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu), 

•   jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zájemcům s ukončeným vysokoškolským 
vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti 
společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky).  

Typ kurzu: cyklický  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu areálu VŠFS 

Termíny: 06.04.2021-14.12.2021 (13:00-18:30)  

 

Lektoři: Paed.Dr. Ivana Čepičková - Brtnová Ph.D. (Katedra primárního a preprimárního vzdělávání UJEP.) 

PhDr. Iva Wedlichová Ph.D. (Katedra psychologie, UJEP.) 

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

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

Mgr. Jiří Henzl (Středoškolský a vysokoškolský pedagog, ředitel PCUL, ve své odborné praxi se 
věnuje motivaci k matematice a k jejím jednotlivým tématům.) 
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Platná legislativa ve školství. Stravovací služby – systém kritických bodů HACCP  
(07810245)  
  

Datum: 28.01.2021  

Poplatek: 550,00 Kč  

Oblast kurzu: Zdravý životní styl  

Anotace: 
Jedná se o školení praktických požadavků v oblasti bezpečnosti potravin a pokrmů. Přihlásí-li se 
i ředitelé škol a školských zařízení, bude probrána i platná legislativa vztahující se k dané 
problematice.  

Zavést, dodržovat a denně kontrolovat postup na principu HACCP (kritické kontrolní body 
k zajištění bezpečnosti potravin a pokrmů) je povinností všech provozoven stravovacích služeb.  

· Konkrétní typ zvoleného postupu na principu HACCP (příručka jakosti, základní povinnosti 
a úplný HACCP) je dán rozsahem činnosti (velikostí zařízení stravovacích služeb, počtem porcí, 
počtem druhů jídel) a tím, pro jakou skupinu strávníků je služba určena.  

· Pro školská zařízení se jedná o tzv. HACCP úplný, tedy nejvyššího typu, nejsložitější 
a nejnáročnější a nejvíce sledovaný komisí Evropské unie pro bezpečnost potravin DG SANCO 
vzhledem k rizikovosti dětské skupiny, která je stravována.  

· Za zpracování postupu pro každé školské zařízení zodpovídá jeho statutární zástupce, tedy 
ředitel, který si pro účely HACCP jmenuje komisi spolupracovníků, kteří mu budou při tomto 
nápomocni, avšak v žádném případě nemůže ředitel jako statutární zástupce školy delegovat 
zodpovědnost za legislativní správnost postupu HACCP k zajištění bezpečnosti pokrmů 
na někoho ze svých podřízených. Naopak je povinen zajistit, aby systém HACCP fungoval na 
všech úrovních stravovacího procesu, od vedoucí po uklízečku.  

Školení aktuálních praktických požadavků v oblasti zajištění bezpečnosti potravin a pokrmů 
a plnění systému HACCP, jehož nedílnou součástí je mimo mnoho dalších aspektů i správná 
hygienická praxe při výrobě pokrmů (dodržování všech právem upravených výrobních postupů 
a požadavků a uplatnění technických, technologických a hygienických pravidel, odpovídajících 
obecně uznávanému vědeckému poznání pro dosažení zdravotně nezávadných výrobků).  

- Hygienické požadavky na provozovny a zařízení.  

- Požadavky na suroviny.  

- Požadavky na bezpečné zacházení s potravinami.  

- Kontaminace potravin.  

- Bezpečné nakládání s odpadem.  

- Bezpečné postupy regulace škůdců.  

- Sanitace.  

- Zdravotní stav zaměstnanců.  

- Osobní hygiena.  

- Školení zaměstnanců.  
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Doporučen: Řídícím ped. pracovníkům všech typů a stupňů škol, školských zařízení a dále vedoucím ŠJ, 
vedoucím kuchařkám, kuchařkám a pomocnému personálu ŠJ a strav. zařízení pro děti a dorost  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806,  

Vysoká škola finanční a správní  

Termíny: 28.01.2021 (14:00-18:00)  

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

Poznámka: Akreditace platí pouze pro řídící pedagogické pracovníky. MŠMT neuděluje akreditace 
pro nepedagogické pracovníky. Akce nemůže být hrazena u pracovníků ŠJ z prostředků DVPP.  
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Hravě v hlavě aneb Metody a formy efektivní práce ve výuce na ZŠ (02110264)  

 

Datum: 01.02.2021 

 

Poplatek: 1 200,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Náplní semináře je soubor her a činností, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle 
a vypnou unavenou hlavu. Formou prožitkové pedagogiky seznámí učitele s efektivními postupy 
a náměty, které otevírají ve vyučování radost, spontánnost, hravost, kreativitu a soustředění. 
Skrze vlastní pohyb zapalují myšlení, cítění a tělesnost jako jeden celek.  Seminář je inspirací, jak 
pracovat s nadšením a nevyhořet. Všechny náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí 
bezprostředně z praxe. 

Obsah: 

1. hodina 

Hra jako důležitý prvek výchovně-vzdělávacího procesu 

- teoretické ukotvení, vliv pohybu na výchovně – vzdělávací proces, prožitek jako cesta k trvalému 
zapamatování si, herní efektivita 

2.hodina 

Aktivizační  hry a činnosti zaměřené na koncentraci a pozornost  

- telegrafování, magické číslo, povel pimprle  

3. hodina 

Rozvoj intuice skrze pohyb, umění být v pohybu a poznávat se v něm 

- balancování s gumou, pohybová vlna, kruhová vlna, zamrznutí, sportovní tichá pošta 

4. hodina 

Činnosti zaměřené na kreativitu, umění komunikace, spolupráce, schopnost diskuse, v níž umí 
člověk naslouchat druhým i vysvětlit a prosadit své stanovisko 

- komunikační bingo, inzerát, argumentační hry  

5. hodina 

Aktivity směřující k respektování společenských a skupinových pravidel 

- kouzelná hůlka, pavučina přátelství, očistná koupel, osobní vzkaz 

6. hodina 

Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce českého jazyka 

- křížovky, písmenkové skákání, hry s písmeny, hry se slovy 

7. hodina 

Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce matematiky 

- magické čtverce, bingo, násobilkové hodiny, číselné hopsání, násobilkové hopsání 

 8. hodina  

Relaxační hry a cvičení 

- relaxační křeslo, na sochaře, dotykové hry, hry s hudbou 

 

Š 
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Doporučen: pedagogům 1. st. ZŠ, ZŠ speciálních, asistentům pedagoga  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806, Pedagogické centrum, budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS.  

Termíny: 01.02.2021 (08:30-15:00)  

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

Poznámka: Vhodné pro ŠABLONY II - osobnostně sociální rozvoj. 
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Dítě s dysfázií…. co s ním?  (07210257)  
 

Datum: 04.02.2021 

 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: 
1.  Dysfázie neboli specificky narušený vývoj řeči – vymezení pojmu, etiologie, dysfázie 
motorická a senzorická, příznaky v oblasti řeči i v neřečových oblastech, diagnostika vývojové 
dysfázie – nezbytnost týmové spolupráce, diferenciální diagnóza – odlišení od prostého OVŘ, 
dyslálie, sluchových vad, mentální retardace, mutismu, autismu, epileptické afázie. Stručně 
obsah vyšetření speciálně-pedagogické logopedické diagnostiky. (1) 

2.  Zajištění rané intervence pro děti s vývojovou dysfázií, individuální a skupinové nápravy 
v předškolním i školním věku v rezortu školství. Podpůrná opatření daná v doporučení ŠPZ, 
prolínání jednotlivými předměty, poučení všech zúčastněných pedagogů, navýšení týdenní 
hodinové dotace o hodinu řečové výchovy, zpracování IVP. (1) 

3.  Videoukázky typických projevů dětí s vývojovou dysfázií. (0,5) 

4.  Pedagogické přístupy a zásady práce u dětí s dysfázií, používání vhodných metod, metodika 
reedukace, zaměření na celkový rozvoj osobnosti dítěte – rozvoj zrakového a sluchového 
vnímání, paměti, pozornosti, myšlení, hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, orientace 
v prostoru a čase, rozvoj řeči. Seznámení s vhodnými pracovními listy, pomůckami a náměty 
pro jednotlivá výše uvedená cvičení. Prognóza. (2) 

5.  Videoukázky práce s žáky s vývojovou dysfázií. (0,5) 

6.  Diskuse.  

Doporučen: pedagogům MŠ a ZŠ, ZŠ speciálních, asistentům pedagoga, vychovatelům  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 04.02.2021 (14:00-17:30)  

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

Poznámka: Může dojít ke změně termínu.  
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Autismus v praxi – nácvik sociálních dovedností (07210266)  
 

Datum: 17.02.2021 

 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: 1. Seznámení 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: učitelům ZŠ, MŠ, spec. ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

PCUL Most  

Termíny: 17.02.2021 (14:00-17:00)  

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:  
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Jak na hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ/ZŠ (07210268)  

 

Datum: 23.02.2021 

 

Poplatek: 990,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí, pojem ADHD, LMD, příčiny 
vzniku. Práce s modelem Pesoterapie – základní sociální potřeby dítěte – potřeba místa, podpory, 
péče, bezpečí a limitu. Agresivní projevy dítěte vlivem neuspokojování jeho potřeb. Praktické 
ukázky uspokojování výše uvedených potřeb na tělové úrovni; práce s tělem u hyperaktivních, 
hypoaktivních a agresivních dětí. Seminář rovněž obsahuje blok Práce s rodičem agresivního 
dítěte.  

Doporučen: pedagogům MŠ a 1. st. ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 23.02.2021 (09:00-15:30)  

Lektoři: PhDr. Zdeněk Martínek (Speciální pedagog, specializace psychopedie, etopedie, sociální 
patologie, poradenský pracovník a lektor.)  

Poznámka: Vhodné pro Šablony II – inkluze  
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Líný učitel (07010271)   

 

Datum: 24.02.2021 

 

Poplatek: 2 690,00 Kč  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář ukazuje 
pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci 
správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního 
managementu může stát hvězdou sborovny – a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně 
ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu tento seminář 
může velmi účinně a prakticky napomoci. 

•  Líný učitel vyučuje. 

•  Líný učitel hodnotí. 

•  Líný učitel a jeho time management. 

•  Psychologie učiteli pomáhá. 

•  Ve třídě pracují žáci. 

•  Symetrie vyučování. 

Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel 
(nakladatelství Raabe). Pro učitele je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování 
třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.  

Doporučen: pedagogům ZŠ a SŠ, VOŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.  

Termíny: 24.02.2021 (08:00-16:30)  

Lektoři: Mgr. Robert Čapek, Ph.D. (Odborný asistent na Univerzitě Hradec Králové, výuka na katedře 
pedagogiky a psychologie, 14 let praxe jako učitel ZŠ, SŠ.) 

Poznámka: Vhodné pro Šablony II – osobnostně sociální rozvoj  
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Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovat (07010272)  

 

Datum: 03.03.2021 

 

Poplatek: 2 690,00 Kč  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: •  Co je to třídní klima? 

•  Jak podporovat vhodné klima? 

•  Jak záměrně působit na složky klimatu? 

•  Měření, analýza a interpretace výsledků. 

•  Sociometrie a její využití. 

•  Suportivní edukace, podporující klima. 

•  Klima a jeho měření. 

•  Shrnutí problematiky, příklady z praxe. 

Učitelé se snaží ve svých třídách získávat zpětnou vazbu od žáků nebo studentů. Jeden 
z nejúčinnějších způsobů je měření třídního klimatu a realizace sociometrického měření. 
Seminář mimo jiné slouží k předání poznatků účastníkům o této problematice a k získání 
dovedností, jak klima měřit a jak interpretovat zjištěné výsledky. Seminář také prezentuje další 
způsoby získávání zpětné vazby, včetně sociometrických technik. 

Seminář je veden aktivně komunikační formou s využitím diskuze, kazuistikou a analýzou 
získaných výsledků a týmové práce, účastníci si vyzkoušejí změřit klima a interpretovat výsledky 
měření.  

Doporučen: pedagogům ZŠ a SŠ, VOŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.  

Termíny: 03.03.2021 (08:00-16:30)  

Lektoři: Mgr. Robert Čapek, Ph.D. (Odborný asistent na Univerzitě Hradec Králové, výuka na katedře 
pedagogiky a psychologie, 14 let praxe jako učitel ZŠ, SŠ.) 

Poznámka: Vhodné pro Šablony II – osobnostně sociální rozvoj  
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Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních (01010263)  
 

Datum: 17.03.2021 

 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Uvedeny budou hlavní dokumenty, podle kterých inspekční činnost probíhá (plán hlavních úkolů, 
koncepční záměry a hodnotící kriteriální rámec). Detailně bude probrána a komentována 
kontrolní a hospitační činnost od přípravy, přes průběh až k probrání výstupů inspekční činnosti. 
V rámci semináře budou uvedeny inspekční postupy, základní dokumenty, o které se inspekční 
činnost opírá a specifika kontrol jednotlivých součástí kontrolovaných subjektů.  

Obsah semináře: 

1.   Seznámení s cíli a obsahem kurzu. 

2.   Legislativní zabezpečení kontrolní činnosti. 

3.   Plán hlavních úkolů, koncepční záměry, kriteriální rámec. 

4.   Typy kontrolní činnosti. 

5.   Kompetence kontrolních pracovníků. 

6.   Průběh inspekční činnosti – příprava, realizace, závěr. 

7.   Výstupy inspekční činnosti. 

8.   Kontrolované součásti škol a školských zařízení. 

9.   Kontrola dokumentace. 

10. Předání informací dalším orgánům.  

Doporučen: vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 17.03.2021 (08:30-12:00)  

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.)  
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Polytechnické vzdělávání v MŠ a přípravných třídách ZŠ.  
Tunely a mosty krátí vzdálenosti (02010254)  

 

Datum: 25.03.2021 

 

Poplatek: 1 500,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: 1,5 hod: 
Plánování 
V teoretické části se účastníci seznámí s pohledem na jeden z modelů plánování v MŠ. Formou 
brainstormingu se budou podílet na procesu přípravy modelového třídního plánu. Vyzkouší si 
tvorbu formulace pedagogických cílů jak podle dílčích cílů, tak i podle klíčových kompetencí. Na 
fotodokumentaci si ujasní důležité pojmy vztahující se k reálným stavbám. 
3 hod.: 
Konstrukce, pracovní činnosti 
V praktické části budou pedagogové pracovat s různými materiály, které lze využít k naplnění 
zvolených cílů. Sami si prakticky vyzkouší stavbu různých typů mostů pomocí materiálů v MŠ 
dostupných (papír, dřevěné hranoly, špachtle, špejle, provázek…). Nabídnuty budou varianty 
tvořivých aktivit a úloh zadaných pro dvě i více dětí, které navíc rozvíjejí spolupráci ve skupině. 
Učitelé si upevní znalosti diagnostiky při sledování úrovně manuálních i rozumových schopností 
dítěte - podle typu zvládnuté stavby, podle užívání druhů materiálů, podle tvořivosti při hledání 
způsobů řešení, práce s chybou či nezdarem, dovednosti v oblasti komunikace, spolupráce, ale 
i řešení sporů apod.  
2,5 hod. 
Technické téma v dalších aktivitách 
V druhé polovině dílny proběhne praktické vyzkoušení her z oblasti pohybových aktivit, 
společenských her, literárních, výtvarných a hudebních aktivit včetně doprovodu 
na Boumwokers. Samostatnou částí bude nabídka a využití dostupných stavebnic ke konstrukcím 
mostů. Účastníci aktivně provedou činnosti tak, jak je téma nabízí. Pro názorné ukázky práce 
s dětmi bude připraven dokumentační obrazový materiál – jak z pracovního prostředí MŠ, tak 
z výstav dětských prací k danému tématu.  
1 hod. 
Vyhodnocení, evaluace 
V závěru bude prostor pro vyhodnocení činností z pohledu pedagogického přínosu pro děti, 
možnosti vedení dokumentace a formy zápisu do třídní knihy. Prostor bude i pro sdílení 
inspirativních námětů k rozvoji MŠ, jako jsou např.: venkovní dílny, vybavení zahrad, zapojení 
do projektů, spolupráce s technickými centry (Techmania, IQ Landia, muzea apod.), atd. 
Nedílnou součástí semináře bude průběžná diskuze a vzájemné předávání zkušeností, 
v pracovním materiálu budou kromě podkladů i doporučené hry pracující s plánky a ověřené 
internetové zdroje.  

Doporučen: pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806, Pedagogické centrum, přízemní budova v zadním levém rohu areálu VŠFS  

Termíny: 25.03.2021  

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 II – polytechnické vzdělávání 
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Formativní hodnocení (07010270)  

 

Datum: 30.03.2021 

 

Poplatek: 2 990,00 Kč   

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Shromáždíme účastnické prekoncepty i koncepty k základním pojmům tématu. 

Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou, co všechno jsou kritéria.   

5 metod formativního hodnocení:       

          Pracuji s cíli učení a vyhodnocujeme je. 

          Pracuji s hodnotícími kritérii a indikátory. 

          Poskytuji žákům popisnou zpětnou vazbu. 

          Vedu žáky k sebehodnocení. 

          Vedu žáky k vrstevnickému hodnocení. 

K těmto metodám si popíšeme vybrané techniky formativního hodnocení. 

Práce s Bloomovou taxonomií vzdělávacích cílů. SMART cíl   

Popisná zpětná vazba – nácvik  

Skupinové vytváření sad hodnotících kritérií a indikátorů 

Cesta od hodnocení k sebehodnocení žáků a jejich vzájemnému hodnocení  

Doporučen: pro učitele jakýchkoliv předmětů základních a všech typů středních škol  

Typ kurzu: vícedenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.  

Termíny: 30.03.2021-31.03.2021 (08:00-16:00)  

Lektoři: PhDr.  Kyncl Libor (Lektorské práci se začal věnovat od roku 1999 při zaměstnání, v posledních 
letech už pracuje jen jako lektor, mentor a kouč. Je certifikovaným lektorem a jedním 
z největších odborníků na aktuální téma formativního hodnocení). 

Poznámka: Vhodné pro Šablony II  - osobnostně sociální rozvoj 
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Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (07010255)  

 

Datum: 07.04.2021 

 

Poplatek: 540,00 Kč   

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Pro velký zájem opakujeme úspěšnou akci. 

Účastníci kurzu získají základní znalosti v oblasti tandemové pedagogické práce. V úvodu budou 
objasněny asistenční formy, se kterými se v současnosti mohou pedagogičtí pracovníci ve výuce 
setkat. Frekventanti budou seznámení s charakteristikou profese asistenta pedagoga (dále „AP“), 
jejich přímou a nepřímou pedagogickou činností a souvisejícími pracemi. Hlavní důraz bude kladen 
na praktické zkušenosti a příklady činností spolupráce. Uvedeny budou formy spolupráce ve třídě i 
ve skupině, včetně možných rizik, které spolupráce může přinést.  

Účastník by měl dokázat po absolvování kurzu charakterizovat formy asistence ve školách, zejména 
pozici asistenta pedagoga. Zvládnout popsat základní činnosti AP a popsat předpoklady efektivní 
spolupráce s učitelem. Měl by získat praktické dovednosti a osvojit si typy činností při párové výuce. 

Obsah semináře: 

1.   Formy asistence ve školách – základní charakteristika 

2.   Charakteristika profese AP 

3.   Přímá pedagogická činnost AP a práce související 

4.   Předpoklady dobré spolupráce 

5.   Možnosti spolupráce při výuce 

       a)   Práce s celou třídou 

       b) Rozdělení třídy do skupin 

6.   Praktické příklady z pohledu učitele 

7.   Praktické příklady z pohledu AP 

8.   Metodické vedení a další vzdělávání AP 

9.   Možná rizika práce AP 

10.  Odpovědi na otázky účastníků, diskuze 

Doporučen: učitelům ZŠ, asistentům pedagoga 

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Termíny: 07.04.2021 (08:30-12:00)  

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: Vhodné pro Šablony II - inkluze 
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Interdisciplinární učení (07010278)  
 

Datum: 07.04.2021 

 

Poplatek: 850,00 Kč  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Interdisciplinární projektová výuka umožňuje individuální přístup k žákům.  Pomáhá rozvíjet 
jejich zájmy v kontextu vzdělávacích oblastí, které poznávají v rámci tradičních předmětů. Práce 
s myšlenkovými sítěmi usnadňuje propojování učební látky s průřezovými tématy a rozvíjí 
kompetenci k učení, stejně jako kompetence komunikativní, sociální a personální. Je odpovědí 
na hledání smysluplného zapojení informačních technologií do výuky. Cílem práce 
s myšlenkovými sítěmi je přemýšlení v souvislostech, pochopení základních postupů pro práci 
s internetem a nabytí sebevědomí, jež je nezbytné pro schopnost kritického myšlení i schopnost 
celoživotního vzdělávání. 

1. hodina: 

Obecný úvod do interdisciplinárního myšlení a učení. Jaký přínos má pro žáky a studenty 
samostatná projektová výuka. Jak ji využít v rámci tradičních předmětů a jak do nich kreativně 
a smysluplně zapojit práci s internetem, jenž proměňuje naše způsoby vnímání, myšlení i učení 
se. 

2. hodina: 

Workshop tvoření mezipředmětových myšlenkových sítí. Účastníci semináře kolektivně 
(či individuálně) pracují na tvorbě myšlenkových sítí. 

3. a 4. hodina: 

Reflexe práce s myšlenkovými sítěmi. Diskuze o přínosech a komplikacích projektového učení, 
sebeřízeného vzdělávání, kreativního a kritického myšlení. Jaké jsou možnosti výstupů 
a hodnocení. Jak lze projektovou výuku efektivně využívat nejen v rámci prezenční výuky, ale 
i během distančního vzdělávání.  

Doporučen: učitelům 1. stupně a 2. stupně ZŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem  

Termíny: 07.04.2021 (13:00-16:30)  

Lektoři: Mgr. Jan Kršňák (Odborník na vztah mezi médii, výchovou a vzděláváním. Vystudoval filmovou 
vědu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Je náměstkem MŠMT pro technologické inovace. 
Založil a provozuje stránku digideti.cz.) 
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Rozvoj matematické gramotnosti u předškolních dětí  
– balíček pro učitele MŠ (05010269)  
 

Datum: 13.04.2021 

 

Poplatek: 860,00 Kč  

Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Seminář je směřován zcela prakticky jako zásobník nápadů pro rozvoj matematické gramotnosti 
u předškolních dětí v mateřských školách. Během semináře rozebereme význam a možnosti 
práce s matematickou představou s akcentem na naplnění zásad diferenciace výuky. 
Představíme si pomůcky, které lze s žáky jednoduše vyrobit a používat, ukážeme si jejich význam 
a možné přesahy do výtvarného, hudebního či dramatického tvoření. V druhé části semináře si 
prakticky dvě pomůcky vyrobíme. 

Obsah semináře: 

1. Význam rozvoje MG v předškolním vzdělávání   

2. Důležité vazby předškolního rozvoje na RVP Matematika a její aplikace na ZŠ 

3. Zásobník pomůcek 

4. Práce s chybou 

5. Sdílení dobré praxe 

6. Výroba pomůcek dle nabídky  

Doporučen: pro učitele MŠ, pedagogické pracovníky ŠD a asistenty pedagoga.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem o.p.s.  

Termíny: 13.04.2021 (14:00-17:30)  

Lektoři:  Mgr. Jungmannová Jana (Lektorka vystudovala učitelské studium aprobace matematika – 
výtvarná výchova, vyučovala na základní, střední a základní umělecké škole. Její nejsilnější 
stránkou je didakticky uchopená vizualizace matematických jevů). 

Poznámka: Vhodné pro Šablony II - matematická gramotnost 
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Digitální vzdělávání (07010279)  
 

Datum: 14.04.2021 

 

Poplatek: 850,00 Kč  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Dnešní žáci a studenti považují digitální technologie za přirozenou součást světa. Škola by je měla 
naučit používat internet a další aplikace smysluplně, kreativně a rozumně. A zároveň jim 
představit rozmanitá nebezpečí a komplikace, které život s kyberprostorem přináší. Jak při výuce 
využívat digitální technologie, aby nebyly jen pouhým nahrazením stávajících metod? Co vše se 
ve vzdělávání může změnit, když po třídě rozmístíme tablety anebo necháme žáky používat jejich 
telefony? 

1. a 2. hodina 

Dnešní děti a dospívající a kyberprostor. Jak jej využívají? Jak je mění a jak oni mění jej? Jaká je 
mediální či digitální gramotnost současných dětí? Chovají se na internetu bezpečně 
a smysluplně, anebo spíše neví, co dělají, a s chytrými telefony převážně jen ztrácejí čas 
a schopnost soustředit se déle než několik sekund. Seznámíme se s tématem digitální identity 
a prozkoumáme zákonitosti digitální komunikace. Pomůže nám to lépe nahlédnout 
problematiku sociálních sítí, kyberšikany, hatespeech a dalších jevů digitálního světa. 

3. a 4. hodina: 

Jak digitální technologie proměňují předávání informací a výuku. Jaké kompetence lze 
s obrazovkou rozvíjet snáze než s učebnicí, papírem a tužkou. Jak mohou digitální technologie 
pomoci ve výuce tradičních předmětů? Jaké pedagogické výzvy přináší zapojení technologií 
do výuky? Jaké jsou klíčové aspekty distanční výuky?  

Doporučen: učitelům 1. stupně a 2. stupně ZŠ.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem  

Termíny: 14.04.2021 (13:00-16:30)  

Lektoři: Mgr. Jan Kršňák (Odborník na vztah mezi médii, výchovou a vzděláváním. Vystudoval filmovou 
vědu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Je náměstkem MŠMT pro technologické inovace. 
Založil a provozuje stránku digideti.cz.)  
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Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů. Utváříme emočně  
podporující prostředí nejenom ve škole a školském zařízení (07310262)  
 

Datum: 16.04.2021 

 

Poplatek: 1 300,00 Kč  

Oblast kurzu: Osobnostní rozvoj a duševní hygiena  

Anotace: •  Emoce jsou nedílnou součástí našeho života. Jak důležitou roli mají emoce v našem životě? 
Jakým způsobem emoce ovlivňují kvalitu našeho života na osobní i profesní úrovni? 

•  Jak zážitky a zkušenosti z minulosti ovlivňují náš současný život? 

•  Možnosti zvládání emocionálně zátěžových situací a jejich projevů (poruchy chování, učení, 
vztahové problémy, strachy,..). 

•  Uvedení příkladů z praxe, ukázka možnosti hledání příčiny problému, pochopení souvislostí.  

•  Porozumění svým emocím a emocím druhých nám umožní zkvalitnit vztahy v osobním životě, 
vztahy s kolegy, s žáky a jejich rodiči. Chceme-li se vyznat v dětech, žácích či studentech, 
potřebujeme se nejdříve vyznat sami v sobě. 

•  Jen spokojený a emocionálně vyrovnaný pedagog může vytvářet pozitivní atmosféru ve třídě. 
Pozitivní emoce jako je láska (u nejmenších dětí), přijetí, důvěra, pochopení, empatie, radost, 
pozitivní očekávání… podporují schopnost a chuť se učit, být tvůrčí, vyjadřovat své názory, 
postoje... 

•  Škola a třída by měla nabízet bezpečné prostředí. Kdo se necítí bezpečně, cítí se ohrožený – 
může mít pocit strachu, zlosti, nenávisti až agrese. 

•  Způsoby respektující a efektivní komunikace – stanovujeme hranice. 

•  Pochopíme-li, jak emoce působí, jak negativní emoce uvolnit a nahradit je pozitivními 
emocemi, budeme se cítit všichni lépe. Tudíž, pochopíme-li svá omezení, nemusíme je již dále 
mít.  

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

Typ kurzu: jednodenní 

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Vysoká škola finanční a správní, 1. budova uprostřed zahrady, učebna M14 v 1. patře  

Termíny: 16.04.2021 (08:00-17:00)  

Lektoři: PhDr. Věra Smolíková (Školní psycholožka, psycholožka K-centra v Kadani, speciální pedagog PPP 
v Chomutově, ředitelka VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66, psycholožka VÚ, SVP Pšov, soudní znalec 
v oboru školství a kultury, externí pracovník CCV PF UJEP Ústí nad Labem.)  

Poznámka: Vhodné pro Šablony II – osobnostně sociální rozvoj 
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Hudebka nás baví (02110265)  
 

Datum: 19.04.2021 

 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Pedagogům bude poskytnuta možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním 
materiálem. Seminář nabízí moderní pojetí hudební výchovy.  Přibližuje metody, ve kterých 
zprostředkovává dětem prožitek. Nabízí rozmanitou práci s třídním kolektivem – pohybové 
ztvárnění, rytmický doprovod, hru na Orffovy nástroje, hru na boomhackery, aktivní poslech. 
Umožňuje seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“. Seminář, který rozproudí 
hudební energií v každém z nás a přinese radost z tvořivé práce.  

Obsah: 

1.-2.hodina 

Spadla moucha do capoucha 

Didaktické postupy zaměřené na rozvoj rytmického cítění, propojení hudby, slova a pohybu. 
Práce s říkadlem jako cesta k vícehlasu. Rytmické hry, hry na tělo.  

3.-4.hodina 

Forma aktivního poslechu 

Možnosti realizace poslechových skladeb tak, aby poslech nebyl nudnou složkou hudební 
výchovy. 

5. hodina 

Orffův instrumentář, boomhackery (perkusní tyče) a jejich využití ve skupinové výuce.  

Možnost práce s hudebním repertoárem formou úprav pro Orffovy nástroje a soustavu 
boomhackerů (perkusních tyčí). Ukázky nácviku skladeb formou hry, tedy bez nutnosti práce 
s notovým zápisem.  

Doporučen: pedagogům MŠ, 1. st. ZŠ, ZŠ spec., asistentům pedagoga, vychovatelům, pedagogům volného 
času  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 19.04.2021 (08:30-14:30)  

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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Bádání nad iracionalitou čísla (05010273)  

 

Datum: 20.04.2021 

 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Seminář bádání nad iracionalitou čísla se věnuje rozdílům mezi racionálními a iracionálními čísly. 
Jednotlivé číselné obory jsou v diskuzi definovány na pozadí ontogeneze a fylogeneze člověka. 
Dostáváme se však k číslům, která nejsou přímou životní potřebou. Tato čísla však prokazatelně 
existují a jejich znalost je člověku potřebná. Představení těch nejznámějších je podpořen příklady 
jejich překvapivých využití. V druhé části učitelé v roli žáků bádáním v malých skupinách objeví 
na základě indicií iracionální číslo zlatého řezu.  

Seminář by měl fungovat multiplikačně. Učitelé dostávají přímý návod s potřebnými informacemi 
a odkazy. Z hlediska didaktického jde o tři základní kompetence přenášené na žáky. 

•  Chápání matematiky jako živého systému, který vzniká na základě potřeb lidí. 

•  Chápání propojeného systému jednotlivých částí učiva matematiky, které není možno přijímat 
izolovaně. 

•  Chápání uplatnitelnosti učiva matematiky. 

Tím seminář koreluje s koncepcí výuky matematiky a rozvoje matematické gramotnosti ČR a EU. 
Pokouší se jednotlivými konkrétními kroky řešit problémy výuky matematiky, definované ČŠI 
a mezinárodními šetřeními. 

Seminář je součástí volného cyklu Aplikace matematiky. Ten se snaží moderními metodami 
a formami práce představit uplatnitelnost matematiky základní, případně střední školy v praxi.  

Obsah semináře: 

•  Představa matematiky jako zajímavé vědy. 

•  Číselné obory N, Z, Q. 

•  Iracionální a reálná čísla. 

•  Bádání nad jedním iracionálním číslem. 

•  Shrnutí získaných poznatků a informace o Zlatém čísle.  

Doporučen: učitelům přírodovědných předmětů a matematiky 2. stupně ZŠ a středních škol  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.  

Termíny: 20.04.2021 (13:00-16:30)  

Lektoři: Mgr. Jiří Henzl (Středoškolský a vysokoškolský pedagog, ředitel PCUL, ve své odborné praxi se 
věnuje motivaci k matematice a k jejím jednotlivým tématům.) 

Poznámka: V rámci volného cyklu Aplikace matematiky. 

Vhodné pro Šablony II - matematická gramotnost 
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Dítě s hraničním chováním v ZŠ (07110253)  
 

Datum: 27.04.2021 

 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Psychologie  

Anotace: Obsahem seminářem je vymezení dětí s hraničním chováním – může se jednat o děti hyperaktivní, 
děti s poruchami chování vznikajícími působením nevhodného sociálního prostředí, dětí 
s poruchami autistického spektra, děti úzkostné nebo děti prožívající aktuální krizi. Cílem 
semináře je odlišit tyto typy problematiky, pozornost bude zaměřena na odlišení projevů chování 
těchto dětí od běžného opozičního chování dítěte ve vývojových obdobích a následně i na odlišení 
chování těchto dětí od negativních projevů chování dětí, které nejsou optimálně výchovně vedeny 
v rodině.  Součástí semináře budou praktické poznatky a návody, jak pracovat s těmito dětmi v ZŠ, 
jak je výchovně vést a jak pracovat s jejich rodiči, jak je vést k sjednocení výchovných postupů v ZŠ 
a v rodině. Účastníkům budou nastíněny i základní psychické potřeby dítěte – potřeba přijímání 
(lásky u nejmenších), uznání, podpory, otevřené budoucnosti a vliv na psychiku těchto dětí 
v souvislosti s neuspokojováním těchto potřeb, které vyúsťují ve frustraci a projeví se negativním 
chováním až agresí.  

Doporučen: pedagogům 1. i 2. st. ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 27.04.2021 (10:15-15:15)  

Lektoři: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková (Speciální pedagog, psycholog, psychoterapeut. Praxe v základním 
a speciálním školství. Poradenský pracovník, lektorská a publikační činnost, člen Asociace 
soukromých poradenských pracovníků.)  
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Základy práce s informačními technologiemi (05610276)  

 

Datum: 06.05.2021 

 

Poplatek: 2 000,00 Kč  

Oblast kurzu: Informačně komunikační technologie, software, počítače, hardware, internet  

Anotace: Seminář srozumitelně a systematicky seznámí se základy práce na počítači ty pedagogické 
pracovníky, kteří zatím pracovali s digitálními technologiemi jen intuitivně, ale situace a vývoj 
v době pandemie je nutí k jejich častějšímu používání a odbornějšímu přístupu. Seminář se 
po seznámení s informačními a komunikačními základy práce s PC bude věnovat třem tématům, 
která jsou důležitá pro administrativní a kancelářskou práci pedagogických pracovníků: psaní 
a úprava textů, tvorba, úprava a využívání tabulek a vytváření prezentací. Absolvent kurzu by 
měl být schopen napsat typograficky správně dopis, referát, odbornou práci malého rozsahu. 
Dále pak bude umět pochopit a vyhodnotit tabulku, vytvořit ji, upravit, zadat odkazy a 
jednoduché statistické vzorce. V třetím bodě vzdělávacího programu se naučí vytvořit prezentaci 
se změnou předlohy, pozadí a struktury snímků, vkládání znaků, obrázků, fotografií, odkazů a 
videí. Součástí semináře bude i využívání prvků digitální komunikace jako jsou e-maily, 
synchronní setkávání skupiny ve videorozhovoru, chatu, posílání úkolů a jejich plnění 
v komunikační školské platformě. 

Na seminář by měla navazovat druhá část, a to práce s multimédii, kde by se pedagogičtí 
pracovníci seznámili s didaktickým využitím informačních technologií, s interaktivní tabulí, 
boxem, s dětskou robotikou a s nejdůležitějšími aplikacemi pro využití v práci s dětmi. 

Struktura semináře: 

•  Základy práce s textovým editorem - 4 hodiny, prezenční výuka (v případě uzavření škol 
distančně). 

•  Plnění zadaných úkolů v textovém editoru, komunikace s lektorem, s účastníky - 4 hodiny, 
distanční výuka asynchronní i synchronní). 

•  Základy práce s tabulkovým editorem - 4 hodiny, prezenční výuka (v případě uzavření škol 
distančně). 

•  Plnění zadaných úkolů v tabulkovém editoru, komunikace s lektorem, s účastníky - 4 hodiny, 
distanční výuka asynchronní i synchronní). 

•  Základy práce s prezentačními a výtvarnými nástroji - 4 hodiny, prezenční výuka (v případě 
uzavření škol distančně). 

•  Plnění zadaných úkolů v prezentačním editoru, komunikace s lektorem, s účastníky - 4 hodiny, 
distanční výuka asynchronní i synchronní).  

Doporučen: učitelům MŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, asistentům pedagoga  

Typ kurzu: cyklický  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.  

Termíny: 06.05.2021-17.06.2021 (14:00-17:30)  

Lektoři: Mgr. Tomáš Volmut (Zkušený učitel střední školy a IT odborník, manažer. Informační technologii 
učí nejenom jako předmět, ale i jako nástroj pro využití v jiných oborech a v didaktické praxi. Je 
trpělivým a erudovaným odborníkem.) 

Poznámka: Vhodné pro Šablony II – digitální vzdělávání 
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Experiment v matematice - funkce (05010274)  

 

Datum: 11.05.2021 

 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Seminář Experiment v matematice - funkce je určen především učitelům matematiky z 2. stupně 
ZŠ, kde se pojem funkčnosti a funkční závislosti buduje, ale i učitelům škol středních, kde se tento 
pojem matematizuje. Jde ale především o aplikovatelnost širokého pojmu závislosti a funkcí 
v reálném světě. Seminář se pokouší zaplnit prostor ve výuce matematiky funkcí a odpovídá na 
otázky, k čemu je výuka funkcí a kde se dají jednotlivé funkce uplatnit. Seminář je veden jako 
experiment, kde učitelé v roli žáka na základě plnění zadání experimentují a docházejí 
k praktickým závěrům, které korespondují s teoretickými znalostmi.  

Seminář hojně využívá informační technologie, jak v podobě hardware, např. měřicí přístroje 
typu Vernier, tak i software v podobě programu geogebra a jiné. Učitelé experimenty sami 
provádějí, vždy je prostor na vyzkoušení a ukázky. 

Obsah semináře: 

•  Představa matematiky jako zajímavé vědy 

•  Funkční závislost – budování představy 

•  Funkci „vidíme“ 

•  Funkci „slyšíme“ 

•  Funkce v „mobilu a tabletu“ 

•  Funkce v „legendě“ 

•  Zajímavosti na závěr 

Seminář je součástí volného cyklu Aplikace matematiky. Ten se snaží moderními metodami 
a formami práce představit uplatnitelnost matematiky základní, případně střední školy v praxi.  

Doporučen: učitelům matematiky 2. stupně ZŠ a středních škol  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most , Pionýrů 2806 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.  

Termíny: 11.05.2021 (14:00-17:30)  

Lektoři: Mgr. Miroslava Aulíková (Středoškolská učitelka, členka expertního týmu pro matematickou 
gramotnost IKAP II Ústeckého kraje.) 

Poznámka: V rámci volného cyklu Aplikace matematiky. 

Vhodné pro Šablony II - matematická gramotnost 
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Dítě s dysfunkcí... co s ním? (07210267)  
 

Datum: 19.05.2021 

 

Poplatek: 760,00 Kč  

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Zařazujeme další ze seminářů od lektorky velmi úspěšné akce Autismus v praxi.  

Obsah semináře: 

1. Základní teoretické informace – pojem dysfunkce, „dysfunkce“ mozku – ADHD, ADD, epilepsie, 
vývojová dysfázie, autismus, podstata jednotlivých „dysfunkcí“.  

2. Vliv jednotlivých „dysfunkcí“ na fungování z hlediska komunikace, sociální interakce, 
schopnosti učit se.  

3. Možné strategie – např. vizualizace, poskytnutí času na reakci, na vstřebání informace, 
předávání informace více způsoby.  

4. Rozbory konkrétních situací.  

5. Příklady z praxe, otázky a odpovědi. 

 

Doporučen: učitelům ZŠ, MŠ, základních škol speciálních, AP, vychovatelům  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

PCUL Most  

Termíny: 19.05.2021 (14:00-17:00)  

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.)  
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Základy fraktální geometrie (05010275)  

 

Datum: 01.06.2021 

 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Seminář základy fraktální geometrie ukazuje jednu z nových disciplín matematiky teorii chaosu 
a způsob grafického znázornění chaotických jevů pomocí fraktálů. Tyto matematické disciplíny 
nejsou ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ zmíněny, přesto jako motivace k uplatnitelnosti 
matematiky mají svůj význam. Seminář vyžaduje znalost matematiky v úrovni nadhledu 
nad učivem ZŠ, středoškolská témata jsou na tuto úroveň napojena a vysvětlena.  

Témata v následné výuce učitelů kromě rozvoje matematické gramotnosti se uplatňují 
v průřezových tématech jako je mediální a environmentální výchova, budují kompetence 
k učení, k řešení problému a především pracovní kompetence. V matematice pak nejvíce rozvíjejí 
algoritmizaci, z hlediska obsahu pak téma neurčitosti. Seminář svým využitím informačních 
technologií podporuje informatické myšlení. 

Seminář vysvětluje rozdíl mezi Newtonovým a Mandelbrotovým chápáním přírodních jevů, 
deterministický chaos, princip motýlích křídel, ukazuje chaotické jevy v přírodě, ve společnosti. 
Zabývá se také znázorňováním jevů pomocí atraktorů a vizualizaci chaotických jevů pomocí 
fraktálů. Kromě dalších ukázek fraktálů v přírodě a v umění si frekventanti vytvoří tři fraktály, 
a to formou tužka papír, v prostředí Scratch a také technikou malby, kde je vidět neurčitost 
výsledného díla.  

Obsah semináře: 

•  Představení teorie chaosu a historie jejího vzniku. 

•  Vysvětlení základních termínů. 

•  Ukázky chaotických jevů a uplatnění teorie. 

•  Znázorňování jevů atraktorem, včetně jevů chaotických. 

•  Fraktály, ukázky fraktálů, možnosti tvorby. 

•  Vytvoř si svůj fraktál 1 (Kochova vločka, Sierpinského trojúhelník). 

•  Vytvoř si svůj fraktál 2 (L systémy). 

•  Vytvoř si svůj fraktál 3 (přilnavost anilínových barev). 

•  Možnosti využití semináře v pedagogické praxi. 

Seminář je součástí volného cyklu Aplikace matematiky. Ten se snaží představit uplatnitelnost 
matematiky základní, případně střední školy v praxi moderním metodami a formami práce.  

Doporučen: učitelům matematiky, výtvarných a přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ a všech typech 
středních škol  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806, Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.  

Termíny: 01.06.2021 (14:00-17:30)  

Lektoři: Mgr. Jiří Henzl (Středoškolský a vysokoškolský pedagog, ředitel PCUL, ve své odborné praxi se 
věnuje motivaci k matematice a k jejím jednotlivým tématům.) 

Poznámka: Součást volného cyklu Aplikace matematiky 

Vhodné pro Šablony II - matematická gramotnost  

 

Š 
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Problémové chování…. co s ním?  (07210289)  

 

Datum: 10.02.2021 

 

Poplatek: 760,00 Kč   

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: AKCE SE USKUTEČNÍ PODLE VÝVOJE SITUACE PRAVDĚPODOBNĚ FORMOU ON - LINE. BUDE 
UPŘESNĚNO.  

Pro velký zájem zařazujeme další ze seminářů oblíbené lektorky. 

Obsah semináře: 

•  Základní teoretické informace – pojmy: chování, problémové chování, automatické vzorce.  

•  Chování – spouštěč, vlastní chování, „odměna“, fáze problémového chování – fáze naštvání, 
fáze agrese, fáze zklidnění.  

•  Možné důvody vzniku – např. připoutání pozornosti, způsob komunikace, frustrace, pro získání 
věci, aktivity.  

• Možné strategie a řešení – např. ignorace, vyřešení problému, verbální a neverbální 
zklidňování, řešení terapeutické a krizové, prevence.  

•  Rozbory konkrétních situací.  

•  Příklady z praxe, otázky a odpovědi.  

Doporučen: pedagogům MŠ a ZŠ, ZŠ speciálních, asistentům pedagoga, vychovatelům  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

on-line  

Termíny: 10.02.2021 (14:00-17:00)  

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: Vhodné pro Šablon II – inkluze 
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Práce se stresem ve škole aneb Jak na syndrom vyhoření (07310290)  
 

Datum: 25.02.2021 

 

Poplatek: 760,00 Kč  

Oblast kurzu: Osobnostní rozvoj a duševní hygiena  

Anotace: AKCE SE USKUTEČNÍ PODLE VÝVOJE SITUACE PRAVDĚPODOBNĚ FORMOU ON - LINE. BUDE 
UPŘESNĚNO. 

Pro velký zájem zařazujeme další ze seminářů oblíbené lektorky. 

Obsah semináře: 

•  stres ve školství, práce se stresem, souvislost stresu a syndromu vyhoření,  

•  syndrom vyhoření obecně;  

• vznik, příznaky, projevy syndromu vyhoření;  

•  fáze syndromu vyhoření;  

•  skupiny učitelů ohrožené syndromem vyhoření;  

•  možnosti prevence syndromu vyhoření;  

•  zásahy a nápomoc při syndromu vyhoření;  

•  využití technik sebepoznání; práce s relaxačními technikami a metodami práce se stresem;  

•  doplněno doporučenou literaturou a ukázkami relaxačních technik.  

Doporučen: pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelům, asistentům pedagoga  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

on-line  

Termíny: 25.02.2021 (14:00-18:00)  

  

Lektoři: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková (Speciální pedagog, psycholog, psychoterapeut. Praxe v 
základním a speciálním školství. Poradenský pracovník, lektorská a publikační činnost, člen 
Asociace soukromých poradenských pracovníků.)  

Poznámka: Vhodné pro Šablony II– osobnostně sociální rozvoj 
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Angličtina a dovednosti pro 21. století (03110291)  
 

Datum: 23.03.2021 

 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Anglický jazyk  

Anotace: Interaktivní seminář zaměřený na aktivity, které rozvíjejí dovednosti pro 21. století v hodinách 
angličtiny. 

Obsah semináře:  

1. Co jsou dovednosti pro 21. století  - kritické myšlení, kooperace, kreativita, komunikace - lze 
tyto aktivity rozvíjet. 

2. Kritické myšlení při hodinách angličtiny. 

3. Kooperace při hodinách angličtiny. 

4. Kreativita v hodinách angličtiny. 

5. Komunikační aktivity. 

6. Úprava učebních materiálů. 

7. Shrnutí.  

Výukové cíle:  

1. Prohloubení znalostí o dovednostech 21. století a jejich aplikace při výuce angličtiny. 

2. Vyhodnocení, které aktivity či techniky jsou vhodné pro zařazení do výuky. 

3. Pozměnění učebních materiálů tak, aby stávající cvičení či aktivity rozvíjely dovednosti pro 21. 
století.  

Doporučen: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, speciálních škol  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

bude upřesněno před akcí  

Termíny: 23.03.2021 (14:00-17:00)  

Lektoři: Mgr. Markéta Nedvědová (PF UK, učitelka AJ, školitel - metodik AMATE, lektorská činnost.)  
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Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (07010285)  
 

Datum: 24.03.2021 

 

Poplatek: 730,00 Kč   

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Pro velký zájem opakujeme úspěšnou akci. 

Účastníci kurzu získají základní znalosti v oblasti tandemové pedagogické práce. V úvodu budou 
objasněny asistenční formy, se kterými se v současnosti mohou pedagogičtí pracovníci ve výuce 
setkat. Frekventanti budou seznámení s charakteristikou profese asistenta pedagoga (dále „AP“), 
jejich přímou a nepřímou pedagogickou činností a souvisejícími pracemi. Hlavní důraz bude 
kladen na praktické zkušenosti a příklady činností spolupráce. Uvedeny budou formy spolupráce 
ve třídě i ve skupině, včetně možných rizik, které spolupráce může přinést.  

Účastník by měl dokázat po absolvování kurzu charakterizovat formy asistence ve školách, 
zejména pozici asistenta pedagoga. Zvládnout popsat základní činnosti AP a popsat předpoklady 
efektivní spolupráce s učitelem. Měl by získat praktické dovednosti a osvojit si typy činností 
při párové výuce. 

Obsah semináře: 

1.  Formy asistence ve školách – základní charakteristika 

2.  Charakteristika profese AP 

3.  Přímá pedagogická činnost AP a práce související 

4.  Předpoklady dobré spolupráce 

5.  Možnosti spolupráce při výuce 

      a) Práce s celou třídou 

      b) Rozdělení třídy do skupin 

6.  Praktické příklady z pohledu učitele 

7.  Praktické příklady z pohledu AP 

8.  Metodické vedení a další vzdělávání AP 

9.  Možná rizika práce AP 

10. Odpovědi na otázky účastníků, diskuze  

Doporučen: učitelům ZŠ, asistentům pedagoga  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

bude upřesněno před akcí  

Termíny: 24.03.2021 (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:  
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Spolupráce školy s rodinou  (07010286)  
 

Datum: 14.04.2021 

 

Poplatek: 750,00 Kč  

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Obsah semináře: 

1.     Význam spolupráce rodiny a školy: 

a.  Z pohledu rodiny – funkce rodiny 

b.  Z pohledu učitele a školy – funkce školy 

Základní povinnosti a práva zákonných zástupců, povinnosti a práva pedagogických pracovníků 
a školy vyplývající ze školského zákona a dalších právních předpisů. 

Rodičovské role ve vztahu ke škole 

Komunikace mezi rodinou a školou 

Aktivity školy, formy spolupráce mezi školou a rodinou 

Rodiče jako přímí účastníci vzdělávacího procesu ve škole 

2.  Spolupráce rodiny a školy na úrovni institucí a organizací. 

Preventivní strategie 

Poradenská činnost – PPP, diagnostika, IVP (IVýP)   

Funkce a činnost OSPOD, SVP, DÚ a dalších zařízení 

3. Formy spolupráce. 

Osobní kontakt pedagoga s rodiči – obecný přehled 

Písemné formy spolupráce – obecný přehled 

Účast rodiče ve třídě a škole 

4. Osobní kontakty, písemná komunikace. 

Návštěvy ve škole 

Návštěva pedagoga v rodině 

Doprovod při příchodu/odchodu dítěte do školy 

Telefonický kontakt 

Konzultace, společná setkávání 

E-mailová komunikace 

Vzdělávací akce pro rodiče 

5. Účast rodičů při vzdělávání ve třídě/škole. 

Rodič jako pozorovatel (návštěvník třídy/školy) 

Rodič jako asistent pedagoga 

Rodič v roli „odborníka“ 

Rodič jako oficiální návštěva (zřizovatel, člen školské rady) 
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Anotace: 6. Problémy při komunikaci s rodinou. 

Zásady správné komunikace s rodiči 

Předsudky, nerespektování autonomie rodiny 

Chybná interpretace sděleného 

Rozdílnost v požadavcích obou stran 

7.  Krizové situace – povinnosti a možnosti školy. 

Selhávání rodiny 

Náhradní rodinná péče 

Omezení práv zákonných zástupců 

Včasná intervence 

Ohlašovací povinnost  

Doporučen: učitelům všech typů a stupňů škol, ředitelům škol a jejich zástupcům  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice (bude upřesněno před akcí) 

Termíny: 14.04.2021 (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.)  
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Plánování v práci učitelky MŠ  
aneb Hledáme barvičku pro dnešní den (02010282)  
 

Datum: 16.04.2021 

 

Poplatek: 750,00 Kč   

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Věkové složení dětí, jejich individuální potřeby a zkušenosti, utužující administrativa, nával 
požadavků a akcí zvenčí, často i představy rodičů – to vše na učitelky doléhá jak v oblasti vlastního 
plánování, tak zejména při realizaci aktivit. Je proto potřeba se zabývat tím, jak plánovat sice 
systematicky, smysluplně, ne-formálně (nejen do „šuplíku“) a přitom zohlednit potřeby 
a možnosti svěřených dětí.  

Východisky pro plánovací aktivity učitelek v rámci integrovaných bloků jsou zakotveny zejména 
v RVP PV a školním vzdělávacím programu konkrétní MŠ.  

Obsah semináře: 

1. Učitelky MŠ budou seznámeny s výchovnými a vzdělávacími trendy dnešní společnosti, 
s novými poznatky a názory odborníků v oblasti psychologie a vzdělávání dítěte.  

2. Pracovat budeme s několika možnými postupy plánování. Ve skupinách si vyzkoušíme tvorbu 
plánu, formulaci pedagogických cílů, stanovit k nim nabídku aktivit apod. Posuzovat budeme 
vzniklé plány z pohledu shody s RVP PV, v návaznosti na požadavky ŠVP a soulad plánu 
s pedagogickými zásadami.  

3. Frekventanti se dále seznámí s různými příklady z praxe. Společně si vyzkouší některé činnosti 
konkrétního plánu "Hledáme barvičky pro dnešní den". Provedou pedagogický rozbor 
realizovaných aktivit za pomoci RVP PV.  

4. V průběhu dílny bude věnován časový prostor pro posouzení třídních rituálů, systémových 
prvků, pravidel, tradic apod. – jak jejich pomocí naplňovat vzdělávací program třídy. 
Vyhodnocení konkrétních aktivit, strategií a plánů – jak jsou naplňovány konkretizované výstupy, 
zda a jak směřují ke kompetencím.  

5. V průběhu celého semináře bude preferován dialog, diskuze účastníků a sdílení zkušeností. 
Cílem je obohatit pedagogické portfolio učitelek o nové pohledy na potřebu funkčního systému 
plánování.  

Doporučen: učitelkám MŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

bude upřesněno před akcí  

Termíny: 16.04.2021 (09:00-13:00)  

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

Poznámka: Vhodné pro Šablony II – osobnostně sociální rozvoj 
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Dramatická výchova napříč předměty na 1. stupni ZŠ (02110280)  
 

Datum: 19.04.2021 

 

Poplatek: 700,00 Kč   

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Metody dramatické výchovy mohou sloužit k výuce celé řady předmětů a předání různých 
vzdělávacích obsahů. Podporuje komunikační a sociální schopnosti žáků. 

Dramatickou výchovou se dají řešit vztahy v kolektivu, vstupovat do různých rolí, poznat dějiny 
z různých úhlů, naučit se naslouchat druhým, vcítit se do problémů jiných, seznámit se, jak se 
naučit chovat v určitých situacích, jak řešit problémy.  

Hledáte náměty do výuky, chcete své učení zpestřit pro své žáky? 

Tento seminář nabízí různé metody aktivního učení, které rozvíjejí u žáků dovednost učit 
se a myslet, tvořit. 

Účastníci si vyzkouší různé aktivity, naučí se používat metody dramatické výchovy ve svých 
hodinách  (Ma, Čj, PRV, HV). Seznámí  i s výukou prvouky v programu „Začít spolu“. 

Do své praxe si přinesou hry, které jsou provázané učivem prvního stupně ZŠ. 

Seminář bude doplněn o ukázky hodin a příprav a o osobní zkušenosti lektorky.  

Doporučen: učitelům 1. stupně ZŠ, spec. škol  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

bude upřesněno před akcí  

Termíny: 19.04.2021 (14:00-17:00)  

Lektoři: Mgr. Kateřina Kubíčková (Učitelka ZŠ Povrly, lektorka programu Step by step.)  
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Aktivity do výuky na podporu čtenářské gramotnosti žáků (03010284)  
 

Datum: 29.04.2021 

 

Poplatek: 700,00 Kč   

Oblast kurzu: Český jazyk a literatura  

Anotace: Účastníci se seznámí s čtenářskými strategiemi, kooperativními aktivitami,  

vyzkouší si metody vedoucí k aktivnímu čtení a naučí se pracovat s mapou učebního  

pokroku čtenáře. 

Obsah semináře:  

1. Pojetí čtenářské gramotnosti a předpoklady pro její rozvoj na základní škole. 

2. Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.  

3. Hodnocení čtenářské gramotnosti prostřednictvím mapy učebního pokroku. 

4. Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické  

    využití na konkrétních ukázkách hodin.   

5. Ukázky výukových metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost na různých typech  

    textů.  

6. Práce s konkrétními lekcemi, které podporují mezipředmětovou spolupráci.  

7. Seznámení s portálem www.svetgramotnosti.cz  

Doporučen: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, spec.škol  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

bude upřesněno před akcí  

Termíny: 29.04.2021 (14:00-17:00)  

Lektoři: Mgr. Bc. Jindra Plamitzerová (Koordinátor a metodik vzdělávacích projektů Scio Praha, garant 
vývoje testů pro ZŠ (Čj, Nj, M), praxe učitelky Čj a ředitelky na ZŠ.)  
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Stránka 44  

Hrajeme si v matematice na 1. stupni ZŠ (02110281)  
 

Datum: 03.05.2021 

 

Poplatek: 700,00 Kč   

Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ  

Anotace: Obsah semináře:  

1. Ukázky her, které rozvíjí matematické schopnosti.  

2. Účastníci se seznámí se s konkrétními postupy, jak do svého vyučování zařadit hru, lektorka 
nabídne i ukázky, jak učit matematiku v rámci propojení s jinými předměty, na určité téma.  

3. Na semináři bude i ukázka knih, vhodných her a pomůcek, které si vyrobily děti a které 
lektorka využívá ve svých hodinách.  

4. Účastníci si vyzkoušejí různé aktivity a metody rozvíjející matematickou gramotnost.  

5. Činnosti a prostředí, která se vyučují v matematice prof. Hejného.  

6. Seminář bude doplněn o ukázky, portfolia dětí, ukázky hodin a příprav a o osobní zkušeností 
lektorky, která učí touto metodou.  

Společnou diskusí a prací budeme hledat různé strategie a pohlížet na problémy z různých úhlů.  

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

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

bude upřesněno před akcí  

Termíny: 03.05.2021 (14:00-17:00)  

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

Poznámka:  
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Hudební hrátky nejen s pohádkou (02010283)  
 

Datum: 07.05.2021 

 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Zhudebněné veršované pohádky Františka Hrubína (např. Smolíček a Jeskyňky, Paleček, Kuřátko 
a obilí a další) zpracované tak, aby byly zvládnutelné dětmi předškolního věku, případně malých 
školáků, s možností dramatizace.  

1.  Zhudebněné hádanky, dětské texty, jednoduchá průpravná cvičení hravou formou.  

2.  Využití keyboardu při práci s dětmi (hrají děti, využití automatických doprovodů).  

3.  Hry s písničkou, taneční prvky.  

4.  Hry spojené s poslechem hudby (vybrané vhodné skladby – baroko, klasicismus, 
romantismus, současnost).  

5. U „poslechových“ her zapojen pohyb, využití nezvyklých pomůcek k poslechu (krabičky 
s gumičkou…). 

Cílem je poskytnout pedagogům MŠ poznatky a zkušenosti z práce s dětmi, nabídnout náměty 
pro rozvoj dětské tvořivosti a seznámit s metodami rozvoje hudebnosti dětí předškolního věku. 
Vést účastníky vzdělávacího programu k respektování osobitosti a jedinečnosti dětského 
hudebního projevu, učit hledat cesty a vhodné metodické postupy.  

Doporučen: učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ, speciálních škol, vychovatelům ŠD, DD, DDM.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

bude upřesněno před akcí  

Termíny: 07.05.2021 (09:00-12:00)  

Lektoři: Mgr. Dominika Valešková (Bývalá učitelka HV a ČJ na SPgŠ Litoměřicích, sbormistryně sboru Máj 
a vedoucí flétnového souboru Oethos, ředitelka ZUŠ v Litoměřicích, lektorka.)  
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Rozvoj schopností a dovedností u dětí ve věku 3 - 5 let (02010287)  
 

Datum: 14.05.2021 

 

Poplatek: 750,00 Kč   

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře 

1. Úvod a seznámení s obsahem setkání, pojmenování základních oblastí vývoje a specifik 
věkového období 3 – 5 let. 

2. Motorika a kresba – představení hrubé a jemné motoriky, představení grafomotoriky, konkrétní 
tipy a náměty pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, doporučení činností podporujících 
grafomotoriku a ukázka konkrétních pomůcek a materiálů. 

3. Řeč a verbální myšlení – definování oblasti řeč a verbální myšlení, 4 důležité aspekty, kterých si 
u dětí všímat, náměty na aktivity podporující danou oblast, ukázka názorných pomůcek 
a materiálů 

4. Sluchové vnímání – představení sluchového vnímání a jeho vývoje, tipy a náměty na činnosti 
rozvíjející tuto oblast, ukázka názorných pomůcek a materiálů  

5. Zrakové vnímání – představení zrakového vnímání, základní oblasti, důsledky snížené 
schopnosti zrakového vnímání, tipy a náměty pro rozvoj, ukázka konkrétních aktivit a materiálů 

6. Předmatematické představy – jaké základní dovednosti do předmatematických představ 
spadají (třídění, porovnávání, řazení, určení množství), náměty pro konkrétní činnosti rozvíjející 
tuto oblast, ukázka materiálů a pomůcek 

7. Časové vnímání – představení a popis oblasti, konkrétní tipy a náměty pro rozvoj vnímání času 

8. Prostorové vnímání – představení a popis oblasti, vývoj prostorového vnímání v předškolním 
věku, náměty pro rozvoj dané oblasti, ukázka konkrétních aktivit 

9. Sociální dovednosti – souhrn hlavních sociálních dovedností dětí a možné nápadnosti 
v projevech chování, možnosti podpory vrstevnických vztahů 

10. Závěr - pedagogická diagnostika úrovně jednotlivých dovedností a možnosti intervence; 
individuální práce s dětmi a podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; kdy je na místě 
doporučit odbornou pomoc a na koho lze odkázat; komunikace s rodiči ohledně výukových obtíží 
dětí a možnosti, jak podpořit rodiče v rozvíjení dětí v prostředí domova  

Doporučen: učitelům MŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

bude upřesněno před akcí  

Termíny: 14.05.2021 (09:00-12:00)  

Lektoři: PhDr. Katarína Rudleová (UK Praha - obor Psychologie a speciální 
pedagogika, PPP Kladno - psycholog, nyní učitelka MŠ)  
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Pohybové hry a činnosti v prostředí MŠ (02010288)  
 

Datum: 21.05.2021 

 

Poplatek: 750,00 Kč   

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Seminář je zaměřen na prezentaci pohybových her a činností, které lze aplikovat jak v přírodním 
prostředí, tak v prostředí školní herny či tělocvičny. Účastníci se aktivně zapojí do nácviku 
pohybových her a činností, které jsou v praxi ověřeny a lze je zařadit do vzdělávací nabídky 
v mateřské škole a přípravných třídách ZŠ. 

Obsah semináře: 

Hry na rozvoj lokomočních a manipulačních dovedností, rozvoje fyzické a psychické zdatnosti 
či pohybových schopností jako je rychlost, obratnost či vytrvalost. 

Příklady her: "Z vody do vody", "Číslovaná", "Moje máma řekla", či činnosti s "Husími krky". 

Aplikace těchto her ve vzdělávací nabídce MŠ a mimoškolních zařízení rozvíjí u dětí fyzickou 
a psychickou zdatnost, vede je k osvojování elementárních pohybových návyků a také rozvíjí 
pohybové schopnosti a dovednosti. Všechny hry a činnosti jsou ověřeny v práci s dětmi 
v mateřské škole. 

Cílem je: 

Vyzkoušet si nejrůznější pohybové dovednosti, které rozvíjejí zdatnost dětí a lze bez problému 
aplikovat v prostředí v MŠ, ale i do aktivit ve volnočasových institucích.  

Doporučen: učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

bude upřesněno před akcí  

Termíny: 21.05.2021 (09:00-12:00)  

Lektoři: Mgr. et Bc. Michael Novotný (Učitel MŠ, lektorská a publikační činnost.)  
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Zdravé cvičení  –  Cvičíme s overballem  (06310292)  
 

Datum: 09.06.2021 

 

Poplatek: 700,00 Kč   

Oblast kurzu: Tělesná výchova  

Anotace: Seminář seznámí pedagogy, jak naučit děti pomocí overballu aktivovat svaly pánevního dna, 
které jsou nesmírně důležité pro správné držení těla, provádět všechny cviky přesně a zapojovat 
správně dech. Poznají, jak cvičení s overballem může umocnit účinnost vybraných cílených cviků. 

Obsah semináře: 

1. Principy zapojování svalů pánevního dna si účastníci vyzkoušejí během praktického nácviku 
nových způsobů jemného, ale účinného posilování s overballem.  

2. Cvičební sestavy jsou přizpůsobeny věku dětí, základem sestavy je cílené posilování svalů 
s tendencí ochabovat a cílené protahování svalů s tendencí ke zkrácení. 

3. Cviky budou metodicky rozlišeny dle obtížnosti. 

4. Pedagogové se naučí přesnému provádění cviků a správnému dechu. 

Přineste si s sebou podložku na cvičení, pohodlné oblečení a obutí do tělocvičny, malý overball 
24cm.  

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

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Šárka Kořenová  

Místo konání: Teplice 

bude upřesněno před akcí  

Termíny: 09.06.2021 (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.)  

   

 

 

 

 

 

 

 



KRÁTKODOBÉ KURZY - DĚČÍN 

 

Stránka 49  

Hlasová výchova v mateřské škole (02010248)  
 

Datum: 21.04.2021 

 

Poplatek: 700,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Obsah semináře: 

1. Hlavní zásady práce s hlasem dětí předškolního věku: 

Teoretická část -  stavba hlasového ústrojí, tvoření tónu, typy dýchání. 

Praktická část - společná cvičení (dechová, hlasová, melodické modely, hry a popěvky). 

2. Prostřednictvím praktických cvičení získat představu, jaká hlasová cvičení s dětmi dělat. 

3. Na základě vlastního prožitku si uvědomit, jak pracovat s hlasem. 

4. Průpravná hlasová a dechová cvičení, hry a písně vhodné pro předškolní věk. 

5. Materiály (noty, sborník her a písní).  

Doporučen: pedagogům MŠ a 1. ročníku ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 21.04.2021 (09:00-12:30)  

Lektoři: Mgr. Dominika Valešková (Bývalá učitelka HV a ČJ na SPgŠ Litoměřicích, sbormistryně sboru Máj 
a vedoucí flétnového souboru Oethos, ředitelka ZUŠ v Litoměřicích, lektorka.)  
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Rozvoj schopností a dovedností u dětí ve věku 3 - 5 let (02010252)  

 

Datum: 22.04.2021 

 

Poplatek: 700,00 Kč   

Oblast kurzu: Předškolní výchova   

Anotace: Obsah semináře: 

1.  Úvod a seznámení s obsahem setkání, pojmenování základních oblastí vývoje a specifik 
věkového období 3 – 5 let. 

2.  Motorika a kresba – představení hrubé a jemné motoriky, představení grafomotoriky, 
konkrétní tipy a náměty pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, doporučení činností podporujících 
grafomotoriku a ukázka konkrétních pomůcek a materiálů. 

3.  Řeč a verbální myšlení – definování oblasti řeč a verbální myšlení, 4 důležité aspekty, kterých 
si u dětí všímat, náměty na aktivity podporující danou oblast, ukázka názorných pomůcek a 
materiálů. 

4.  Sluchové vnímání – představení sluchového vnímání a jeho vývoje, tipy a náměty na činnosti 
rozvíjející tuto oblast, ukázka názorných pomůcek a materiálů . 

5.  Zrakové vnímání – představení zrakového vnímání, základní oblasti, důsledky snížené 
schopnosti zrakového vnímání, tipy a náměty pro rozvoj, ukázka konkrétních aktivit a materiálů. 

6.  Předmatematické představy – jaké základní dovednosti do předmatematických představ 
spadají (třídění, porovnávání, řazení, určení množství), náměty pro konkrétní činnosti rozvíjející 
tuto oblast, ukázka materiálů a pomůcek. 

7.  Časové vnímání – představení a popis oblasti, konkrétní tipy a náměty pro rozvoj vnímání času. 

8.  Prostorové vnímání – představení a popis oblasti, vývoj prostorového vnímání v předškolním 
věku, náměty pro rozvoj dané oblasti, ukázka konkrétních aktivit. 

9.  Sociální dovednosti – souhrn hlavních sociálních dovedností dětí a možné nápadnosti 
v projevech chování, možnosti podpory vrstevnických vztahů. 

10.  Závěr - pedagogická diagnostika úrovně jednotlivých dovedností a možnosti intervence; 
individuální práce s dětmi a podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; kdy je na místě 
doporučit odbornou pomoc a na koho lze odkázat; komunikace s rodiči ohledně výukových obtíží 
dětí a možnosti, jak podpořit rodiče v rozvíjení dětí v prostředí domova.  

Doporučen: Učitelkám MŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 22.04.2021 (09:00-12:30)  

Lektoři: PhDr. Katarína Rudleová (UK Praha - obor Psychologie a speciální pedagogika, PPP Kladno - 
psycholog, nyní učitelka MŠ.)  

Poznámka: Vhodné pro Šablony II – matematická gramotnost 
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Rozvoj zrakového vnímání v předškolním a mladším školním věku  
– prevence SPU (07210246)  
 

Datum: 27.04.2021 

 

Poplatek: 900,00 Kč   

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Narůstá počet dětí, které selhávají v činnostech vyžadujících rozvinuté zrakové vnímání. Tento 
deficit je často důvodem k odkladu školní docházky. Může predikovat potíže v rámci SPU. Pokud 
není zrakové vnímání v předškolním věku smysluplně, metodicky a v souladu s vývojovými 
možnostmi dítěte rozvíjeno, dítě může mít při nácviku trivia obtíže, které jsou následně 
diagnostikovány jako SPU. 

Cílem semináře je seznámit posluchačky s rozsahem funkce zrakového vnímání, s přirozenými 
vývojovými stádii funkce a s praktickými ukázkami, jak systematicky v předškolním a mladším 
školním věku napomáhat rozvoji zrakového vnímání. 

- Význam zraku pro běžný život jedince     0,5hod. 

- Vidění versus zrakové vnímání      1 hod. 

   Funkce zrakového vnímání 

   Oko – zrakový orgán       0,5 hod. 

- Vývoj zraku v prenatálním období     0,5 hod. 

- Vývoj zrakového vnímání po narození     0,5 hod. 

   Praktická část celkem:       5 hod. 

- Zraková diferenciace a praktické ukázky pro její rozvoj: barvy, tvary, velikosti 

- Zraková analýza a syntéza, praktické ukázky 

- Rozlišování figur – pozadí, praktické ukázky 

- Rozlišování reverzních figur – pojem, praktické ukázky 

- Zraková paměť 

- Mikromotorika očních pohybů, ukázky k procvičování 

- Vizuomotorika – vysvětlení pojmu, ukázky k procvičování 

- Vývojová specifika u dětí s deficity ve zrakovém vnímání  

Doporučen: učitelkám MŠ, učitelům 1. tříd ZŠ, vychovatelům ŠD a AP.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3 

Městská knihovna  

Termíny: 27.04.2021 (09:00-15:00)  

Lektoři: PhDr. Zdeňka Kholová  

Poznámka: Vhodné pro Šablony II - inkluze. 
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Psychomotorické hry pro MŠ a 1. stupeň ZŠ (06310249)  
 

Datum: 11.05.2021 

 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Tělesná výchova  

Anotace: 1.  Psychomotorický a kineziologický vývoj. 

2.  Význam pohybu v dětském věku. 

3.  Psychomotorika – výchova pohybem. 

4.  Hra v psychomotorice, herní zásady, psychomotorické pomůcky. 

5.  Praktické ukázky různých psychomotorických her.  

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

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Maroldova 1279/2 

FitstudioFAJJN , zadní vchod u parkoviště  

Termíny: 11.05.2021 (09:00-12:30)  

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

Poznámka: S sebou pohodlný oděv a obuv do tělocvičny, blok na poznámky.  
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Polytechnické vzdělávání v MŠ a přípravných třídách ZŠ.  
Tunely a mosty krátí vzdálenosti (02010251)  
 

Datum: 20.05.2021 

 

Poplatek: 1 500,00 Kč   

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: 1,5 hod: 
Plánování 
V teoretické části se účastníci seznámí s pohledem na jeden z modelů plánování v MŠ.  
Formou brainstormingu se budou podílet na procesu přípravy modelového třídního plánu. 
Vyzkouší si tvorbu formulace pedagogických cílů jak podle dílčích cílů, tak i podle klíčových 
kompetencí. Na fotodokumentaci si ujasní důležité pojmy vztahující se k reálným stavbám. 
3 hod.: 
Konstrukce, pracovní činnosti 
V praktické části budou pedagogové pracovat s různými materiály, které lze využít k naplnění 
zvolených cílů. Sami si prakticky vyzkouší stavbu různých typů mostů pomocí materiálů v MŠ 
dostupných (papír, dřevěné hranoly, špachtle, špejle, provázek…). Nabídnuty budou varianty 
tvořivých aktivit a úloh zadaných pro dva i více dětí, které navíc rozvíjejí spolupráci ve skupině. 
Učitelé si upevní znalosti diagnostiky při sledování úrovně manuálních i rozumových schopností 
dítěte - podle typu zvládnuté stavby, podle užívání druhů materiálů, podle tvořivosti při hledání 
způsobů řešení, práce s chybou či nezdarem, dovednosti v oblasti komunikace, spolupráce, ale 
i řešení sporů apod.  
2,5 hod. 
Technické téma v dalších aktivitách 
V druhé polovině dílny proběhne praktické vyzkoušení her z oblasti pohybových aktivit, 
společenských her, literárních, výtvarných a hudebních aktivit včetně doprovodu na Boumwokers. 
Samostatnou částí bude nabídka a využití dostupných stavebnic ke konstrukcím mostů. Účastníci 
aktivně provedou činnosti tak, jak je téma nabízí. 
Pro názorné ukázky práce s dětmi bude připraven dokumentační obrazový materiál – jak 
z pracovního prostředí MŠ, tak z výstav dětských prací k danému tématu.  
1 hod. 
Vyhodnocení, evaluace 
V závěru bude prostor pro vyhodnocení činností z pohledu pedagogického přínosu pro děti, 
možnosti vedení dokumentace a formy zápisu do třídní knihy. Prostor bude i pro sdílení 
inspirativních námětů k rozvoji MŠ, jako jsou např.: venkovní dílny, vybavení zahrad, zapojení 
do projektů, spolupráce s technickými centry (Techmania, IQ Landia, muzea apod.), atd. 
Nedílnou součástí semináře bude průběžná diskuze a vzájemné předávání zkušeností, v pracovním 
materiálu budou kromě podkladů i doporučené hry pracující s plánky a ověřené internetové 
zdroje.  

Doporučen: pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Děčín, Karla Čapka 1441/3, Městská knihovna  

Termíny: 20.05.2021 (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 II – polytechnické vzdělávání 

Š 
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Psychomotorické hry pro MŠ a 1. stupeň ZŠ (06310250)  
 

Datum: 29.04.2021 

 

Poplatek: 720,00 Kč  

Oblast kurzu: Tělesná výchova  

Anotace: 1.  Psychomotorický a kineziologický vývoj. 

2.  Význam pohybu v dětském věku. 

3.  Psychomotorika – výchova pohybem. 

4.  Hra v psychomotorice, herní zásady, psychomotorické pomůcky. 

5.  Praktické ukázky různých psychomotorických her.  

Doporučen: pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ,  ZŠ spec, pedagogům volného času, vychovatelům  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice, upřesněno zaslanou mapkou 

Karatedó Steklý  

Termíny: 29.04.2021 (09:00-12:00)  

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

Poznámka: S sebou podložku na cvičení, pohodlný oděv a obuv do sálu, blok a tužku na poznámky.  
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Rozvoj zrakového vnímání v předškolním a mladším školním věku – prevence SPU 
(07210247)  
 

Datum: 27.04.2021 

 

Poplatek: 900,00 Kč   

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Narůstá počet dětí, které selhávají v činnostech vyžadujících rozvinuté zrakové vnímání. Tento 
deficit je často důvodem k odkladu školní docházky. Může predikovat potíže v rámci SPU. Pokud 
není zrakové vnímání v předškolním věku smysluplně, metodicky a v souladu s vývojovými 
možnostmi dítěte rozvíjeno, dítě může mít při nácviku trivia obtíže, které jsou následně 
diagnostikovány jako SPU. 

Cílem semináře je seznámit posluchačky s rozsahem funkce zrakového vnímání, s přirozenými 
vývojovými stádii funkce a s praktickými ukázkami, jak systematicky v předškolním a mladším 
školním věku napomáhat rozvoji zrakového vnímání. 

- Význam zraku pro běžný život jedince     0,5hod. 

- Vidění versus zrakové vnímání      1 hod. 

   Funkce zrakového vnímání 

   Oko – zrakový orgán       0,5 hod. 

- Vývoj zraku v prenatálním období     0,5 hod. 

- Vývoj zrakového vnímání po narození     0,5 hod. 

   Praktická část celkem:       5 hod. 

- Zraková diferenciace a praktické ukázky pro její rozvoj: barvy, tvary, velikosti 

- Zraková analýza a syntéza, praktické ukázky 

- Rozlišování figura – pozadí, praktické ukázky 

- Rozlišování reverzních figur – pojem, praktické ukázky 

- Zraková paměť 

- Mikromotorika očních pohybů, ukázky k procvičování 

- Vizuomotorika – vysvětlení pojmu, ukázky k procvičování 

- Vývojová specifika u dětí s deficity ve zrakovém vnímání  

Doporučen: učitelkám MŠ, učitelům 1. tříd ZŠ, vychovatelům ŠD a AP.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Hana Aubrechtová  

Místo konání: Litoměřice 

Bude upřesněno  

Termíny: 18.08.2021 (09:00-15:00)  

Lektoři: PhDr. Zdeňka Kholová  
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Základy práce s informačními technologiemi (05610276)  

 

Datum: 06.05.2021 

 

Poplatek: 2 000,00 Kč  

Oblast kurzu: Informačně komunikační technologie, software, počítače, hardware, internet  

Anotace: Seminář srozumitelně a systematicky seznámí se základy práce na počítači ty pedagogické 
pracovníky, kteří zatím pracovali s digitálními technologiemi jen intuitivně, ale situace a vývoj v 
době pandemie je nutí k jejich častějšímu používání a odbornějšímu přístupu. Seminář se po 
seznámení s informačními a komunikačními základy práce s PC bude věnovat třem tématům, 
která jsou důležitá pro administrativní a kancelářskou práci pedagogických pracovníků: psaní a 
úprava textů, tvorba, úprava a využívání tabulek a vytváření prezentací. Absolvent kurzu by měl 
být schopen napsat typograficky správně dopis, referát, odbornou práci malého rozsahu. Dále 
pak bude umět pochopit a vyhodnotit tabulku, vytvořit ji, upravit, zadat odkazy a jednoduché 
statistické vzorce. V třetím bodě vzdělávacího programu se naučí vytvořit prezentaci se změnou 
předlohy, pozadí a struktury snímků, vkládání znaků, obrázků, fotografií, odkazů a videí. Součástí 
semináře bude i využívání prvků digitální komunikace jako jsou e-maily, synchronní setkávání 
skupiny ve videorozhovoru, chatu, posílání úkolů a jejich plnění v komunikační školské 
platformě. 

Na seminář by měla navazovat druhá část, a to práce s multimédii, kde by se pedagogičtí 
pracovníci seznámili s didaktickým využitím informačních technologií, s interaktivní tabulí, 
boxem, s dětskou robotikou a s nejdůležitějšími aplikacemi pro využití v práci s dětmi. 

Struktura semináře: 

•  Základy práce s textovým editorem - 4 hodiny, prezenční výuka (v případě uzavření škol 
distančně). 

•  Plnění zadaných úkolů v textovém editoru, komunikace s lektorem, s účastníky - 4 hodiny, 
distanční výuka asynchronní i synchronní). 

•  Základy práce s tabulkovým editorem - 4 hodiny, prezenční výuka (v případě uzavření škol 
distančně). 

•  Plnění zadaných úkolů v tabulkovém editoru, komunikace s lektorem, s účastníky - 4 hodiny, 
distanční výuka asynchronní i synchronní). 

•  Základy práce s prezentačními a výtvarnými nástroji - 4 hodiny, prezenční výuka (v případě 
uzavření škol distančně). 

•  Plnění zadaných úkolů v prezentačním editoru, komunikace s lektorem, s účastníky - 4 hodiny, 
distanční výuka asynchronní i synchronní).  

Doporučen: učitelům MŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, asistentům pedagoga  

Typ kurzu: cyklický  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806, Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.  

Termíny: 06.05.2021-17.06.2021 (14:00-17:30)  

Lektoři: Mgr. Tomáš Volmut  
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Poradenství 

Matematická gramotnost  

v MŠ a na 1. stupni ZŠ 

Práce s autistickým dítětem 

v MŠ a na obou stupních ZŠ 

Projektové řízení 

ve volnočasových zařízeních 

při 3D tisku učebních pomůcek, 

využití 3D tisku v práci s dětmi a 

žáky 

v oblasti kvantitativního výzkumu při 

tvorbě kvalifikačních prací učitelů, 

žáků, či studentů 

Mentoring 
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MOST  TEPLICE  DĚČÍN, LITOMĚŘICE 

 

 

 
 

 
 

 
 

Mgr. Jiří Henzl 

Telefon 777 204 510 

pcul@seznam.cz 

 Šárka Kořenová 

Telefon 417 539 809 

   teplice@pcul.cz 

 

 Hana Aubrechtová 

Telefon 776 721 246 

 pc.decin@volny.cz 

 

V případě aktuální zaneprázdněnosti Mgr. Jiřího Henzla bude ještě ten den voláno zpět. 

Prezenční schůzky a jednání vítáme, budou se konat po předchozí mailové nebo telefonické 

domluvě. 

 

Informace o společnosti 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o. p. s. 

Pionýrů 2806, 434 01  Most 

Telefon: 777 204 510  

pcul@seznam.cz 

http://www.pcul.cz/  

 

 

 

 

Vstup pro přihlášení na vzdělávací akce 
 

http://www.pcul.cz/
http://www.pcul.cz/
http://old.pcul.cz/?t=all
http://old.pcul.cz/?t=all

