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Vážené kolegyně a kolegové, 

v prvním letošním Kontaktu Vám podrobněji představujeme dva dlouhodobé kurzy a dva osmihodinové 

semináře. Anotace a možnost přihlášení můžete najít v novém informačním systému PCUL. Zpravodaj 

Kontakt I/2022 již na tyto stránky odkazuje, stejně tak se ale k informacím dostanete na www.pcul.cz 

Jiří Henzl, ředitel PCUL 

 

 

Dlouhodobé kurzy 
 

PaedDr. Iva Gregorová  
 

Kurz primární logopedické 
prevence 

7. 3.  – 13. 6. 2022 

Pondělí 14.00 – 17.30 

V tomto 60-ti hodinovém kurzu vedle nutných teoretických informací předá lektorka Iva 

Gregorová ukázky nápravy jednotlivých logopedických vad. Kurz absolventy opravňuje 

vykonávat praxi logopedického asistenta. 

  ANOTACE 6 000,- Kč   PŘIHLÁSIT 

 

 

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

mailto:most@pcul.cz
http://www.pcul.cz/
https://sites.google.com/view/anotace-programu-pcul/07220195
https://sites.google.com/view/anotace-programu-pcul/07220195
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGPpb0AxNO-bInx3qEEKdsp7XmuuiXeiiepulp1OD-CkM82g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGPpb0AxNO-bInx3qEEKdsp7XmuuiXeiiepulp1OD-CkM82g/viewform
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PaedDr. Miroslav Jiřička a kol.  
 

Studium pro ředitele škol a 
školských zařízení 

??? 

Pátek 8.30 – 13.30 

Nabízíme akreditované studium (120 hodin) pro řídící pracovníky škol a školských zařízení. Pro 

otevření kurzu je nutné najít ještě pět zájemců, teprve po naplnění plánovaného počtu deseti 

účastníků bude stanoven termín zahájení studia.  

  ANOTACE 12 000,- Kč   PŘIHLÁSIT 

 
 

 

Semináře v únoru 2022 
 

 

 

 

Mgr. Veronika Havelková 
 

Aktivizující metody v rozvoji 
matematické gramotnosti 

9. 2. 2022 

8.30 – 16.00 

Kurz vedený Veronikou Havelkovou jsem absolvoval. Kromě vysoké erudice nabízí lektorka 

propracované ukázky k vyzkoušení a velké množství nápadů a inspirací do hodin. 

V konzultacích lektorka reaguje prakticky, kantorsky, je vidět, že vedle studia má pedagogickou 

praxi. 

  ANOTACE 1 600,- Kč   PŘIHLÁSIT 

PaedDr. Marie Kupčáková 
 

Obrázky a stavby 
v předškolním geometrickém 

vzdělávání 

15. 2. 2022 

8.30 – 16.00 

Při uvítání doktorky Kupčákové na letní škole matematiky IKAP na mě působila velmi přísně. 

Když ale nastal čas na seminář, začala si paní Marie s námi a s geometrií hrát. Lepili jsme, 

stříhali, diskutovali. Postupně se střípky začaly skládat v ucelenou koncepci, kterou PaedDr. 

Marie Kupčáková celoživotně (někdy i rebelsky) buduje. Při semináři bude možno si objednat 

či zakoupit modely, stavebnice, návody a metodiky z autorské dílny lektorky. 

  ANOTACE 1 500,- Kč   PŘIHLÁSIT 

mailto:most@pcul.cz
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https://sites.google.com/view/anotace-programu-pcul/01010295
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed96jzwsMUu0SD6j8fkfznNFD2aT-DQwZlod9Z46Ex8dyASw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed96jzwsMUu0SD6j8fkfznNFD2aT-DQwZlod9Z46Ex8dyASw/viewform
https://sites.google.com/view/anotace-programu-pcul/05020200
https://sites.google.com/view/anotace-programu-pcul/05020200
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczJfVPPVMFVX9pluucNFIc17J3G0EvfKz7CXnX0W18fsukXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczJfVPPVMFVX9pluucNFIc17J3G0EvfKz7CXnX0W18fsukXw/viewform
https://sites.google.com/view/anotace-programu-pcul/05020198
https://sites.google.com/view/anotace-programu-pcul/05020198
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaaJulE4qUS_aEQAJtCcJ--37e7hvG7oM6-V_46gGuifbNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaaJulE4qUS_aEQAJtCcJ--37e7hvG7oM6-V_46gGuifbNA/viewform
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Ukázka práce lektorky PaedDr. Ivy Gregorové. 

Video a foto z lektorské práce Mgr. Veroniky Havelkové. 

Foto ze semináře s PaedDr. M. Kupčákovou a geometrické modely podle návodů ze semináře. 

mailto:most@pcul.cz
http://www.pcul.cz/wp-content/uploads/2021/09/VID-20210908-WA0000.mp4
https://drive.google.com/file/d/1KEmiDcHQEP6_4nwpMuYVJcOd7GhfJNYW/view?usp=sharing

