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Kontakty, odkazy:  

Adresa: Pedagogické centrum Ústí nad Labem, zařízení pro DVPP, o.p.s.,  

Pionýrů 2806, 434 01 Most, telefon: 777 204 510, mail: most@pcul.cz  

Odkaz na webové stránky PCUL.CZ, odkaz na databázi vzdělávacích programů pro PŘIHLÁŠENÍ 

 

Vážené kolegyně a kolegové, v Kontaktu 1/2021 Vám nabízíme přehled akcí na únor 2021. 

V současné situaci však termíny a způsoby provedení akcí nejsou fixní a situace se neustále vyvíjí. Mohu 

Vás však ujistit, že se snažíme o epidemiologickou bezpečnost při námi realizovaných akcích.  Proto se 

nemusíte bát přihlásit se na akci, o kterou máte zájem. Některé semináře jistě jdou učit distančně, některé 

však nikoli, ty odkládáme na dobu, kdy bude možné realizovat prezenční vzdělávání. O případných 

změnách budeme každého přihlášeného včas informovat. 

Děkuji, Jiří Henzl 

 

 

 

 

Přesunuté akce z ledna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

28. 1. 2021 
Platná legislativa ve školství. Stravovací 
služby – systém HACCP 

Ing. Věra Tomková 14.00 - 18.00 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, O.P.S. 

mailto:most@pcul.cz
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Přehled plánovaných akcí v únoru 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kurzy 

 

Kurz pro asistenty pedagoga 

Již tradičně nabízíme kvalifikační kurz Studium pedagogiky (podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 

563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., který opravňuje absolventy vykonávat pracovní pozici 

asistenta pedagoga na všech stupních škol i ve školských zařízeních. Do obsahu vzdělávání jsme promítli 

výsledky jednání s několika mateřskými a základními školami v Mostě, abychom asistenty vzdělávali přímo 

podle potřeb škol. 

Zahájení kurzu: 2. 2. 2021 →2. 3. 2021  Ukončení kurzu: 5. 10. 2021 

Hlavní lektorka: Mgr. Ivana Smeková  Cena kurzu: 6 500,- Kč 

Počet setkání: 20 (+ 15 hodin praxe)  Pravidelně v úterý od 14.00 do 17.30, v PCUL Most 

Více informací na PCUL.CZ   Odkaz na přihlášení do kurzu PŘIHLÁŠENÍ 

Poznámka: Začátek kurzu překládáme na 2. 3. 2021, první setkání budou uskutečněna distančně, 

většina následných prezenčně. 

 

Kurz pro ředitele škol a školských zařízení 

Kurz Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky 

č. 317/2005 Sb. je určen nejen pro ředitele škol, ale i pro jejich zástupce, ekonomy a další členy 

  1. 2. 2021 
Hravě v hlavě aneb Metody efektivní 
práce ve výuce na ZŠ 

Mgr. Ivana Janovská    8.30 - 15.00 

  2. 2. 2021 Kurz pro asistenty pedagoga Mgr. Ivana Smeková 14.00 - 17. 30 

  4. 2. 2021 Dítě s dysfázií… Co s ním? PaedDr. Iva Gregorová 14.00 - 17. 00 

  5. 2. 2021 Studium pro ředitele škol Mgr. Miroslav Jiřička   8.30 - 13.30 

15. 2. 2021 
Kurz primární logopedické prevence - 
Most 

PaedDr. Iva Gregorová 14.00 - 17. 00 

16. 2. 2021 
Kurz primární logopedické prevence - 
Ústí nad Labem 

PaedDr. Iva Gregorová 14.00 - 17. 00 

17. 2. 2021 
Autismus v praxi – nácvik sociálních 
dovedností 

Mgr. Zuzana Bartoňová 14.00 - 17. 00 

23. 2. 2021 
Jak na hyperaktivní, hypoaktivní a 
agresivní dítě v MŠ/ZŠ 

PhDr. Zdeněk Martínek 9.00 - 15.30 

24. 2. 2021 Líný učitel 
Mgr. Robert Čapek, 
Ph.D. 

8.00 - 16.30 

http://www.pcul.cz/
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managementu klasických škol, ale také volnočasových a výchovných školských zařízení. Kurz je obsazen 

profesionálními lektory, kteří mají zkušenosti z řízení školy či školského zařízení.   

Zahájení kurzu: 5. 2. 2021 distančně (8.30-13.30)  Ukončení kurzu: 18. 6. 2021 

Hlavní lektor: Mgr. Miroslav Jiřička  Cena kurzu: 12 000,- Kč 

Počet setkání: 17 (+ 18 hodin praxe)  Místo setkání: PCUL Most 

Více informací na PCUL.CZ   Odkaz na přihlášení do kurzu PŘIHLÁŠENÍ 

Poznámka: Termíny jednotlivých setkání jsou pevně dány, pokud do 31.1. nebude naplněn minimální 

počet zájemců (10), kurz přesuneme na 2. pololetí roku 2021. Zahájení distančně. 

 

Kurz primární logopedické prevence Most  

Lektorka PaedDr. Iva Gregorová je speciální pedagožkou s dlouholetou praxí a širokým spektrem 

pedagogických odborností. Pro Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s, vyučuje především 60 

hodinové kurzy logopedické prevence. Kurz kvalifikuje absolventy k práci s dětmi s logopedickou vadou 

dle doporučení logopeda.   

Zahájení kurzu: 15. 2. 2021 →1. 3. 2021 Ukončení kurzu: 24. 5. 2021  

Hlavní lektor: PaedDr. Iva Gregorová  Cena kurzu: 6 000,- Kč 

Počet setkání: 11    Pravidelně v pondělí od 14.00 do 17.00 v PCUL Most 

Více informací na PCUL.CZ   Odkaz na přihlášení do kurzu PŘIHLÁŠENÍ 

Poznámka: Začátek kurzu překládáme na březen 2021, aby převážná většina lekcí mohla být 

uskutečněna prezenčně a jen menší část distančně. 

 

Kurz primární logopedické prevence Ústí nad Labem  

Platí stejný popis jako u akce v Mostě. V minulém kalendářním roce jsme rozšířili nabídku tohoto kurzu i 

do Ústí nad Labem. V lednu 2021 byl závěrečnou zkouškou úspěšně ukončen. 

Zahájení kurzu: 16. 2. 2021 →2. 3. 2021 Ukončení kurzu: 25. 5. 2021  

Hlavní lektor: PaedDr. Iva Gregorová  Cena kurzu: 6 000,- Kč 

Počet setkání: 11    Pravidelně v úterý od 14.00 do 17.00 na FZŠ Ústí n/L 

Více informací na PCUL.CZ   Odkaz na přihlášení do kurzu PŘIHLÁŠENÍ 

Poznámka: Začátek kurzu překládáme na březen 2021, aby převážná většina lekcí mohla být 

uskutečněna prezenčně a jen menší část distančně. 

 

http://www.pcul.cz/
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Jednodenní semináře  

Platná legislativa ve školství. Stravovací služby – systém HACCP 

Dlouho očekávaný seminář pro řídící pracovníky škol, vedoucí a pracovníky školních jídelen a dalších 

stravovacích zařízení ve školství Platná legislativa ve školství. Stravovací služby – systém HACCP Ing. Věry 

Tomkové proběhne prezenčně. Jedná se o školení praktických požadavků v oblasti bezpečnosti potravin 

a pokrmů. Osvědčení získají všichni, ale s číslem akreditace v systému DVPP pouze pedagogičtí pracovníci. 

Datum konání semináře 28. 1. 2021 →datum bude upřesněno 

Místo setkání: Most, PCUL, prezenčně     Čas setkání: od 14.00 do 18.00   

Lektorka: Ing. Věra Tomková     Cena semináře: 550,- Kč 

Více informací na PCUL.CZ       Odkaz na přihlášení do kurzu PŘIHLÁŠENÍ 

 

Poznámka: Kurz uskuteční lektorka Ing. Věra Tomková pouze prezenční formou, protože jedině tak je 

možné naplnit plánované cíle vzdělávání. Termín bude stanoven následně poté, kdy to 

epidemiologická opatření dovolí. 

 

  

Hravě v hlavě aneb Metody a formy efektivní práce ve výuce na ZŠ 

Tento seminář byl upraven (zvýšení časové dotace), aby vyhovoval požadavkům projektu Šablony II. 

Formou prožitkové pedagogiky seznámí učitele s efektivními postupy a náměty, které otevírají 

ve vyučování radost, spontánnost, hravost, kreativitu a soustředění. Je určen pedagogům 1. st. ZŠ, ZŠ 

speciálních, asistentům pedagoga. 

Datum konání semináře 1. 2. 2021 od 8.30 do 15.00 →datum bude upřesněno 

Místo setkání: Most, PCUL, prezenčně     Čas setkání: 8.30-15.000  

Lektorka: Mgr. Ivana Janovská     Cena semináře: 1200,- Kč 

Více informací na PCUL.CZ     Odkaz na přihlášení do kurzu PŘIHLÁŠENÍ 

Poznámka: Kurz uskuteční Mgr. Ivana Janovská pouze prezenční formou, termín bude stanoven 

následně poté, kdy to epidemiologická opatření dovolí. 
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Dítě s dysfázií …. Co s ním?  

Zkušená speciální pedagožka PaedDr. Iva Gregorová se ve své lektorské činnosti věnuje logopedii. Kromě 

kurzů primární logopedické prevence, které zvyšují odbornou kvalifikaci, nyní nabízí detailnější seminář o 

dětech s dysfázií. Tato vývojová řečová porucha ovlivňuje komunikaci dítěte s vrstevnickou skupinou, 

komunikaci v rodině, v předškolních a školních zařízeních. Seminář se věnuje možnostem diagnostiky, 

široké symptomatice, zajištění rané intervence dětí s poruchou a individuální či skupinové nápravě. Je 

určen pedagogům MŠ, 1. st. ZŠ, ZŠ speciálních, asistentům pedagoga. 

Datum konání semináře: 4. 2. 2021 od 14.00 do 17.30 →datum bude upřesněno 

Místo setkání: Most, PCUL, prezenčně     Čas setkání: od 14.00 do 17.00  

Lektorka: PaedDr. Iva Gregorová    Cena semináře: 720,- Kč 

Více informací na PCUL.CZ                            Odkaz na přihlášení do kurzu PŘIHLÁŠENÍ 

Poznámka: Kurz uskuteční PaedDr. Iva Gregorová pouze prezenční formou, termín bude stanoven 

následně poté, kdy to epidemiologická opatření dovolí. 

 

 Autismus v praxi – nácvik sociálních dovedností  

Seminář se věnuje teoretickým základům, ale především nácviku sociálních dovedností. Účastníci se 

seznámí s pojmy triáda postižení, sociální interakce, sociální dovednosti – dovednost vnímat, pochopit a 

reagovat, s vlivem absence těchto dovedností na život dítěte i okolí. Většinu času semináře však jde o  

nácvik sociálních dovedností pedagogů, rozbor konkrétních sociálních situací a tvorbu návrhů možných 

tradičních i netradičních řešení.   

Datum konání semináře: 17. 2. 2021   Místo a čas setkání: Most, PCUL, 14.00 – 17.00 

Lektorka: Mgr. Zuzana Bartoňová   Cena semináře: 750,- Kč 

Více informací na PCUL.CZ                Odkaz na přihlášení do kurzu PŘIHLÁŠENÍ 

Poznámka: Seminář bude uskutečněn pouze prezenční formou v plánovaném termínu, o případném 

přesunu budeme teprve jednat. 

 

Jak na hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ/ZŠ  

„Za celou praxi jsem se nesetkal s jediným agresorem, kde by v rodině bylo všechno v  pořádku,“ 

říká uznávaný speciální pedagog věnující se agresi a šikaně, autor publikací nakladatelství Grada a 

náš lektor Zdeněk Martínek. „Mnohdy ti učitelé nemají oporu v rodině. Oni si stěžují  na to 

nevychované dítě a rodič to nevychované dítě ještě podpoří.“ O lektorovi a jeho názorech se více 

dozvíte z rozhovoru DVTV. V kurzu Jak na hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ/ZŠ získají 

absolventi teoretický základ problematiky agrese, ale hlavně se budou věnovat ukázkám a nácviku 

správných řešení situací, do kterých se pedagog s agresivním dítětem nebo jeho rodiči může dostat. 

http://www.pcul.cz/
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Datum konání semináře: 23. 2. 2021 (9.00 – 15.30) Místo setkání: pronajatá učebna v Mostě, nebo 

distančně 

Lektor: PhDr. Zdeněk Martínek    Cena semináře: 990,- Kč 

Více informací na PCUL.CZ                Odkaz na přihlášení do kurzu PŘIHLÁŠENÍ 

Poznámka: Seminář se uskuteční v avizovaném termínu. Podle aktuální situace v boji proti koronaviru 

může být forma vzdělávání prezenční nebo distanční.  

 

Líný učitel  

„Se seminářem Roberta Čapka mám vlastní zkušenost. Byla to směs filozofických a psychologických úvah, 

myšlenek moderní pedagogiky i odehrání konkrétních didaktických technik. Pana Čapka nepřehlédnete a 

není vám lhostejný. Buď se s jeho učením ztotožňujete, nebo se mu bráníte,“ vzpomíná na osobní setkání 

ředitel PCUL Mgr. Jiří Henzl. Ale v obou případech nastartuje Vaše přemýšlení o své učitelské praxi.  

„Strach je něco, co do vzdělávání vůbec nepatří,“ říká Robert Čapek v rozhovoru DVTV, z nějž si můžete 

udělat předběžný obrázek o jeho názorech. Ale naživo a ve vzájemné diskuzi je celodenní seminář 

opravdovým zážitkem. 

Datum konání semináře: 24. 2. 2021 (8.00-16.30) Místo setkání: pronajatá učebna v Mostě, nebo 

distančně 

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D.   Cena semináře:2690,-  

Více informací na PCUL.CZ                Odkaz na přihlášení do kurzu PŘIHLÁŠENÍ 

Poznámka: Seminář se uskuteční v avizovaném termínu. Podle aktuální situace v boji proti koronaviru 

může být forma vzdělávání prezenční nebo distanční.  

 

 

Připravované akce: 

 

 

3. 3. 2021 
Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak 
ho zjišťovat 

Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 

17. 3. 2021 Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Mgr. Radek Hach 

25. 3. 2021 
Polytechnické vzdělávání v MŠ a přípravných třídách 
ZŠ. Tunely a mosty krátí vzdálenosti 

Mgr. Šárka Gabrielová 

30. a 31. 3. 2021 Formativní hodnocení PhDr. Libor Kyncl 
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