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úvodní slovo 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

představujeme Vám Programovou nabídku Pedagogického centra na jarní období roku 2022. V podzimním 

období roku 2021 jsme již preferovali prezenční setkávání, distanční výuku jsme nabízeli jen výjimečně. Doufáme, 

že v trendu prezenční výuky, s většími možnostmi sdílení zkušeností, budeme moci pokračovat i na jaře 2022. 

Nabízené online semináře jsou vždy v názvu kurzu označeny. 

Zajímavostmi v této Programové nabídce dle mého soudu jsou: 

• Nabídka seminářů k zvýšení kompetencí v oblasti IT (Výroba učebních pomůcek na 3D tiskárně 

a Informační technologie v MŠ a na 1. stupni ZŠ). 

• Rozšíření nabídky matematických seminářů pro všechny typy škol o semináře lektorek Dr. Marie 

Kupčákové a Mgr. Veroniky Havelkové. 

• Systematické uchopení oblasti speciální pedagogiky. Zde se opíráme především o lektorky PaedDr. Ivu 

Gregorovou, Mgr. Zuzanu Bartoňovou, cíleně rozšiřujeme spolupráci s Mgr. Janou Hřibovskou, kdy na 

jaře 2022 nabízíme její dva nové semináře. 

 

Vedle klasické formy vzdělávacích seminářů bychom činnost chtěli rozšířit i o další spolupráci se školami. 

Tu nabízíme ve třech oblastech: 

• Vzdělávací akce na klíč. Zde můžeme nabídnout zprostředkování vzdělávací akce s veškerou administrací 

a certifikací, dále zajištění lektorů, případně i ubytování a stravování pro pedagogy jedné školy.  

• Mentoring speciálního pedagoga ve školách (jednorázově i dlouhodobě), které nemají své odborné 

zázemí speciální pedagogiky. 

• Mentoring lektorů matematické gramotnosti pro MŠ a oba stupně ZŠ (nastavení rozvoje MG či 

inovativních metod práce). 

• Poradenství v oblasti školního 3D tisku pro všechny stupně škol, práce s digitálními pomůckami 

pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ. 

• Poradenství v oblasti kvantitativního výzkumu při tvorbě kvalifikačních prací učitelů, žáků, či studentů. 

 

Těším se na společné setkávání. 

 

 

Mgr. Jiří Henzl 

  ředitel PCUL 

 



DLOUHODOBÉ KURZY 

 

Stránka 2  

Kurz primární logopedické prevence. Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (07220195)  

Datum: 07.03.2022  

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 + 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.  

- 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  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 07.03.2022-13.06.2022 (14:00-17:15)  

Lektoři: PaedDr. Iva Gregorová (Speciální pedagog, učitelka na ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostě, lektorská 
činnost.)  
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Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. 

Kurz probíhá, bude zakončen 7. 6. 2022, znovu bude nabídnut od září 2022. 

 

 

 

Kurz pro asistenty pedagoga - Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 
563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 

Kurz probíhá, bude zakončen 26. 4. 2022, znovu bude nabídnut od září 2022. 

 

 

 

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

Na kurz je přihlášeno pět zájemců, minimální počet účastníků je 10. Kurz bude zahájen okamžitě po 

naplnění minimálního počtu. 
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Aktivizující metody v rozvoji matematické gramotnosti (05020200)  

Datum: 9. 2. 2022  

Poplatek: 1 600,00 Kč  

Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Obsah semináře: 

Principy přípravy úloh a žákovských projektů.  Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná 
činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické 
funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi  
žáky. (1 hodina) 

Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický 
diktát). (2 hodiny) 

Aktivity k oživení učiva geometrie (osová souměrnost – práce v mřížce – se zrcátky, vlastním 
objevem k Pythagorově větě, vyprávění příběhů, hádej, kdo jsem v matematice, hrajeme si 
s kruhy, finanční gramotnost s Harry Potterem aj.) (2 hodiny) 

Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní 
tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně 
využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti. Příklady her a prostředí na internetu 
pro podporu matematické gramotnosti. Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen 
matematické gramotnosti. (2 hodiny) 

Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení 
procvičovaného učiva. (1 hodina)  

Doporučen: Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 09.02.2022 (08:30-16:00)  

Lektoři: Veronika Havelková (učitelka ZŠ, doktorantka PF UK, lektorka DVPP státních i soukromých 
organizací)  

Poznámka: Vzdělávací program je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. 
Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky, 
ale i dalších předmětů.  Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu 
pochopení učiva, a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu 
konstruktivistické pedagogiky. Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování 
matematice vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. 

Účastníci se formou pracovní dílny seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž 
učitelům přibližuje hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí 
manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové 
počítání, také hry, které si předávají generace učitelů a k nimž stačí kousek papíru, kostky či 
jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná 
činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické 
funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu. Představené hry ve vyučování 
mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení 
pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině. Programy, aplikace a 
webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu 
zdarma (bez kupování licencí). 
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Obrázky a stavby v předškolním geometrickém vzdělávání (05020198)  
Datum: 15.02.2022  
Poplatek: 1 500,00 Kč  
Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Přehled témat:  

1. O dětské kresbě. Úvodní modul vysvětluje charakteristické znaky dětské kresby 
z pohledu psychologického a geometrického a představuje didaktický materiál Tvořivá 
geometrie 5 – O dětské kresbě. Účastníci budou s tímto materiálem pracovat, seznámí 
se s metodickými možnostmi kresebného tvoření, se způsoby rozvíjení fantazie 
a představivosti dětí. (2 hodiny) 

2. Základy perspektivního kreslení. Lektorka vysvětlí, jak porozumět dětskému 
kresebnému způsobu zobrazování z geometrického pohledu. Aktivní zapojení 
účastníků. (2 hodiny) 

3. Modelování jako přirozený způsob geometrického 3D zobrazení prostoru. Ukázka 
porovnání geometrického vidění a toho, jak děti vnímají určitý předmět v prostoru. 
Účastníci si zkusí tvar nakreslit a vymodelovat - porovnají rozdílnosti tvaru (předmětu) 
při kresbě, modelování, vizuálním vnímání... Účastníci budou tvořit pod metodickým 
vedením lektorky jednoduché modely. (2 hodiny) 

4. Geometrický potenciál stavebnice Magformers. Účastníci pracují s vybranými prvky 
stavebnice a materiálem Obrázky a stavby s ohledem na rozvoj geometrických představ 
předškoláků a mladších školáků. Seznámí se tak s pracovními kartami lektorky a jejich 
praktickým využitím. (2 hodiny) 

Témata např.: 

- Tvořím různé obrázky 
- Vyplňuji obrázek pomocí tvarů 
- Hledám a pojmenovávám tvary - čtverec, trojúhelník a kruh 
- Doplňuji souměrný obrázek 
- Hledám, tvořím, pojmenovávám geometrické tvary v rovině 
- Tvořím stavby 
- Vím, co jsou obrázky, a co jsou opravdové věci (stavby), dokážu je vytvořit  

Doporučen: Pedagogům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 15.02.2022 (08:30-16:00)  

Lektoři: Marie Kupčáková (lektorka, docentka katedry matematiky PF Hradec Králové)  

Poznámka: Vzdělávací program se zaměřuje na rozvíjení prostorové představivosti pomocí kreslení 
a modelování. Podrobně seznamuje s metodickými materiály Tvořivá geometrie 5 – O dětské 
kresbě a Obrázky a stavby – geometrické karty pro MŠ. 

Kreslení a modelování v geometrii výraznou měrou přispívají k prostorové představivosti dětí 
a jsou zásadní pro rozvíjení technické představivosti. Prostřednictvím spontánní dětské kresby je 
možné identifikovat děti s vrozenou prostorovou a geometrickou představivostí, budoucí 
konstruktéry, architekty, tvůrčí technické osobnosti. Ve spolupráci s rodinou pak lze směrovat 
jejich další rozvoj, zájmové i školní vzdělávání. Přirozenou prostorovou (geometrickou) 
inteligenci dětí je možné nejenom zachytit, ale vhodně o ni pečovat, rozvíjet vrozené vlohy 
nadaných jedinců například kresbami z představy, modelováním z modelíny, z papíru, 
sestavováním magnetických stavebnic s geometrickým potenciálem apod.  
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Digitální vzdělávání (07020215)   

Datum: 09.03.2022  

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 děti? 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.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 09.03.2022 (14:00-17:15)  

Lektoři: Mgr. Jan Kršňák  
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Intuitivní pedagogika (07020216)  
 

Datum: 10.03.2022  

Poplatek: 850,00 Kč   

Oblast kurzu: Pedagogika  

Anotace: Intuitivní pedagogika není samostatnou metodou, ale osobnostním rozvojem použitelným 
v různých pedagogických směrech. Napomáhá budovat vnitřní klid a sebejistotu potřebnou 
k vytvoření bezpečného prostředí, o němž víme, že je nezbytným předpokladem efektivního 
vzdělávání. 

Základní složkou semináře je pohyb. Nejde v žádném případě o tělocvik nebo sport, ale o soubor 
her, které účastníkům umožňují objevovat a poznávat souvislosti mezi myšlením a emocemi 
nebo mezi nejistotou a sebedůvěrou. Vedle zlepšování duševní i fyzické rovnováhy tak intuitivní 
pedagogika připravuje živnou půdu pro rozvoj kritického myšlení a sociálních či komunikačních 
kompetencí. Intuitivní pedagog využívá skutečnosti, že hra je současně nejpřirozenějším 
nástrojem dětského učení, a proto se během semináře účastníci učí nejen poznávat sebe sama, 
ale zároveň získávají i schopnost využít stejné hry také k obohacení školní výuky. 

Intuitivní pedagogika pomáhá učitelům vyhnout se vyhoření i nepříjemným a únavným pocitům, 
že žáky je neustále potřeba do učení nutit. Bezpečné prostředí, které intuitivně vedená výuka 
vytváří, umožňuje efektivně pracovat s chybou a dodává odvahu pouštět se neustále do nových 
výzev. Hravost, pohyb, klid a vnitřní spokojenost nejsou při vzdělávání důležité pouze pro žáky, 
stejně tak podstatné jsou pro pedagogy. Intuitivní pedagogika rozvíjí schopnost být pedagogem 
s vysokou mírou citlivosti a empatie k individuálním potřebám žáků a zároveň umožňuje zvládat 
složité a emocionálně vypjaté situace během vyučovacích hodin.  

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

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 10.03.2022 (14:00-17:15)  

Lektoři: Mgr. Jan Kršňák  
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Základy fraktální geometrie (05020204)  

Datum: 17.03.2022  

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 vizualizací 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 moderními metodami a formami práce.  

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

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 17.03.2022 (08:30-16:00)  

Lektoři: Mgr. Jiří Henzl (učitel gymnázia, PF UJEP, metodik matematické gramotnosti IKAP, ředitel PCUL)  

Poznámka: Součást volného cyklu Aplikace matematiky. 
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Práce se stavebnicemi - nedílná součást polytechnického vzděláváni v MŠ (02020213)  

Datum: 24.03.2022  

Poplatek: 910,00 Kč  

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: 1. V teoretické části se účastníci seznámí s víceúrovňovým pohledem na polytechnické 
vzdělávání v předškolním věku.  

2. Postup a rozvoj úchopu a jemné motoriky a jejich vliv na další návazné dovednosti – 
a to ve věku od narození do nástupu povinného vzdělávání v základní škole (0-6 let). 
Vyzkouší si vyjádření pedagogického přínosu hry se stavebnicemi podle kategorií 
a pravidel RVP  = podle dílčích cílů i podle klíčových kompetencí. 

3. V praktické části budou pracovat s dřevěnými kostkami. Vyzkouší si varianty her 
a zadaných úloh pro jednoho i pro dva hráče. Seznámí se s možnostmi diagnostiky 
úrovně manuálních i rozumových schopností dítěte podle typu zvládnuté stavby, podle 
užívání druhů kostek, mezer, stavby mimo těžiště apod. 

4. Dalšími praktickými částmi bude vyzkoušení staveb z jiných i netradičních 
materiálů (sponky, zápalky, kamínky, kartonové přířezy apod.) Pozornost bude 
věnována i mozaikám, práci se zrcadlením, výrobě pracovních listů, plánkům staveb 
a návodům z hlediska čitelnosti i přehlednosti apod. 

5. Na přivezeném materiálu si ověří přínos různých typů stavebnic – podle typů spojů, 
druhů a náročnosti vkládání spojovniček, přínosu pro jemnou motoriku. 

6. 6. Nedílnou součástí semináře bude průběžná diskuze, vzájemné předávání zkušeností, 
zkoušení možností jednotlivých druhů stavebnic, vyhodnocování pedagogického 
přínosu pro děti, možnosti dokumentace.  

Doporučen: Pedagogům MŠ, přípravných tříd ZŠ.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 24.03.2022 (14:00-18:00)  

Lektoři: Mgr. Šárka Gabrielová (SPgŠ, UK - management, ředitelka MŠ Ostrov n. O., 30 let praxe v MŠ, 
metodik DVPP, lektorská činnost.)  
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Výroba učebních pomůcek na 3D tiskárně (05620202)  

Datum: 31.03.2022  

Poplatek: 1 500,00 Kč   

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

Anotace: Seminář se zaměřuje na seznámení s digitální technologií, která na našem trhu zabírá čím dál 
větší místo a osvědčila se v posledních letech jako užitečný pomocník. Jedná se o 3D tisk. Všichni 
známe klíčenky, píšťalky, upomínkové předměty. Ale dnes se situace 3D tisku změnila nejméně 
ve dvou ukazatelích: 

Ve 3D tisku se tvůrci zaměřují na předměty denní potřeby. 

Počet uživatelů se výrazně zvyšuje, pro školy je již 3D tiskárna běžně dostupným zařízením. 

Jednou z možností tisku je tisk učební pomůcky. Didaktický význam pomůcek je všeobecně 
známý, zde přichází další benefit. Učební pomůcka vzniká ve škole, žáci mohou její tvorbu 
a výrobu sledovat, ve finální části tvorby se na její tvorbě podílet (dotváření pomůcky 
vybarvováním, malbou, zvýrazňováním, …. a samozřejmě jejím využíváním). Tyto didaktické 
a metodické postupy jsou zde směrovány k rozvoji vícesmyslového vnímání, prostorové 
percepci, konstruktérství nebo modelování. 3D tisk nachází uplatnění v zážitkové výuce, je lehce 
integrovatelný do Školního vzdělávacího programu. 

Struktura semináře: 

Učební pomůcka: didaktické možnosti využití, vlastní výroba pomůcky, podíl dítěte na její tvorbě. 

3D tisk, představení, popis zařízení, materiálu, zdravotnická bezpečnost a záruky při hře dítěte 
s výrobkem, jednotlivé etapy práce na 3D výrobku. 

Tvorba 3D modelu, zásady, volné programy 3D modelování, práce v Tinkercadu. 

Příprava 3D modelu pro tisk, slicerování, převod do G-code. 

Tisk 3D modelu, ovládání tiskárny. 

Práce s 3D perem, didaktické možnosti.  

Doporučen: Učitelům MŠ, učitelům prvního stupně ZŠ.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 31.03.2022 (08:30-16:00)  

Lektoři: Mgr. Miroslava Aulíková (učitelka pracoviště Bílina Podkrušnohorského gymnázia Most, 
zástupkyně ředitele) 

Jaroslav Veverka (učitel pracoviště Bílina Podkrušnohorského gymnázia Most, správce sítě, IT 
specialista)  
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Hravě v hlavě aneb Metody a formy efektivní práce ve výuce na ZŠ (02120207)  

Datum: 31.03.2022  

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  

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

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

Termíny: 31.03.2022 (08:30-16:00)  

Lektoři: Mgr. Ivana Janovská (Vystudovala učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální školy. Téměř 20 letá praxe na 
1. st. ZŠ, vedoucí hudebních kroužků v MŠ a ZŠ, vede pravidelné workshopy na své škole, věnuje 
se lektorské činnosti.)  
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Problémové chování… Co s ním?  (07220210)  

Datum: 05.04.2022  

Poplatek: 760,00 Kč   

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: 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.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 05.04.2022 (14:00-17:15)  

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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Dítě s hraničním chováním v ZŠ (on-line seminář) (07120212)  

Datum: 07.04.2022  

Poplatek: 760,00 Kč   

Oblast kurzu: Psychologie  

Anotace: 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 dětí v souvislosti 
s neuspokojováním těchto potřeb, které vyúsťují ve frustraci a projeví se negativním chováním 
až agresí. 

Doporučen: Učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům.  

Místo konání: online 

Termíny: 07.04.2022 (13:00-18:15)  

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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Rozvoj matematické gramotnosti u předškolních dětí – balíček pro učitele MŠ (05020206)  

Datum: 19.04.2022 

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.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 19.04.2022 (14:00-17:15)  

Lektoři: Mgr. Jana Jungmannová  
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Kooperativní hra v mateřské škole (02020214)  

Datum: 21.04.2022  

Poplatek: 1 500,00 Kč   

Oblast kurzu: Předškolní výchova  

Anotace: Vzdělávací program se zaměří na jednu z možných metod skupinové práce – kooperativní hru, 
učení, kdy děti spolupracují na jednom úkolu a každý z členů ve skupině má svůj podíl 
na výsledku dané činnosti. Tím se rozvíjí smysl pro funkční spolupráci i zodpovědnost za společný 
výsledek. Takto pojatá výuka přináší dětem radost, potěšení a poskytuje dětem bezpečí 
a odbourává obavu z případného neúspěchu. Program je rozdělen na teoretickou a praktickou 
část s dílnou. Účastníci si vyzkouší různé typy kooperace, budou hrát kooperativní hry. Naučí 
se naplánovat, zorganizovat, realizovat kooperativní činnosti do běžného programu dne 
při sledování určitého vzdělávacího cíle. Při práci se zpětnou vazbou se zaměříme na uvědomění 
provázanosti vlastní nabídky vzdělávání i konečných výstupů v předškolním vzdělávání s cíli, 
kritérii hodnocení a nutné pedagogické diagnostiky. Obsah – témata: Teoretická část: - vymezení 
pojmů spolupráce - kooperace, typy kooperace - základní charakteristiky kooperativního učení, 
specifické znaky kooperativního učení - podmínky pro kooperativní učení, metody kooperativní 
skupinové činnosti Praktická část: - příklady a náměty na kooperativní hru a její význam 
v předškolním vzdělávání, pedagogická diagnostika - kooperativní dovednosti a jejich rozvoj, 
plánování, organizování a realizace - provázanost cílů, kritéria hodnocení, zpětná vazba, 
hodnocení výstupů  

Doporučen: Pedagogům MŠ a přípravných tříd ZŠ.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 21.04.2022 (08:30-16:00)  

Lektoři: Mgr. Šárka Gabrielová (SPgŠ, UK - management, ředitelka MŠ Ostrov n. O., 30 let praxe v MŠ, 
metodik DVPP, lektorská činnost.)  
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Geometrie v rovině a prostoru na 1. stupni ZŠ (05020199)  

Datum: 26.04.2022  

Poplatek: 1 500,00 Kč   

Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Praktický seminář s dílnou je zaměřený na rozvoj planimetrických a stereometrických poznatků 
prostřednictvím tvořivého učení a činnostních metod učení, které podporují motivaci 
a spolupráci žáků, povzbuzují tvořivost a originalitu myšlení. 

Seminář se zaměří na ukázky možností podpory prostorové představivosti při výuce geometrie 
prostřednictvím modelování. Pro 3D modelování budou použity metody práce s modelínou, 
papírem (publikace Tvořivá geometrie) a stavebnicí Magformers (publikace Rovina a prostor). 

Témata budou probírána na praktických tvořivých činnostech srovnávacím způsobem 
s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. stupně základní školy. Účastníci 
se prostřednictvím manipulativních činností a s pomocí didaktických pomůcek zaměří 
na pochopení výběru konkrétních námětů na činnosti, zvolených metod, forem práce pro cílený 
rozvoj požadovaných kompetencí s ohledem na vzdělávanou skupinu žáků. Rozšíří si své 
pedagogické portfolio o takové postupy a metody práce se žáky, které umožní rozvíjet jejich 
schopnosti, znalosti a dovednosti a usnadní jim přechod z 1. na 2. stupeň základní školy. 

Obsah – témata: 

- Poznávání vlastností rovinných útvarů a jejich třídění 
- Osová souměrnost 
- Vyplňování a sestavování rovinných útvarů 
- Poznávání vlastností a charakteristik prostorových útvarů 
- Rovinová souměrnost 
- Krychlové stavby 
- Hledání sítí těles a jejich doplňování  

Doporučen: Pedagogové 1. stupně ZŠ, vychovatelé.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 26.04.2022 (08:30-16:00)  

Lektoři: Marie Kupčáková (lektorka, docentka katedry matematiky PF Hradec Králová)  
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Hudebka nás baví (02120208)  

Datum: 27.04.2022  

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 boomwhackery, 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.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 27.04.2022 (14:00-18:00)  

Lektoři: Mgr. Ivana Janovská (Vystudovala učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální školy. Téměř 20 letá praxe 
na 1. st. ZŠ, vedoucí hudebních kroužků v MŠ a ZŠ, vede pravidelné workshopy na své škole, 
věnuje se lektorské činnosti.)  
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Práce se stresem ve škole aneb Jak na syndrom vyhoření (on-line seminář) (07320211)  

Datum: 28.04.2022  

Poplatek: 760,00 Kč   

Oblast kurzu: Osobnostní rozvoj a duševní hygiena  

Anotace: 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.  

Místo konání: online 

Termíny: 28.04.2022 (13:00-18:00)  

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.)  
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Dítě s dysfázií… Co s ním?  (07220196)   

Datum: 05.05.2022  

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.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 05.05.2022 (14:00-17:15)  

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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Jak pracovat s dítětem s autismem (07220209)  

Datum: 10.05.2022  

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.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 10.05.2022 (14:00-17:15)  

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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Práce s dítětem a žákem s poruchou autistického spektra a mentálním postižením 
(07220221)  

Datum: 12.05.2022  

Poplatek: 1 500,00 Kč   

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: - Účastník vzdělávání se seznámí se základními informacemi o autismu a jeho projevech – 
symptomy, triáda, spektrum. (30 minut) 

- Účastník vzdělávání se seznámí s problémy u dětí a žáků s PAS v sociálním kontaktu. 
Seznámí se s metodami, které se využívají při nácviku sociálních dovedností - rozvoj 
sociálních dovedností v rodině, rozvoj sociálních dovedností v předškolním a školním 
zařízení. (60 minut) 

- Účastník vzdělávání se seznámí s tím, jak využívat systematickou podporu 
u sebeobslužných a praktických dovedností - vizuální podpora, procesuální schémata, 
motivační pobídky a strukturované učení. Využití metody postupných kroků. (120 minut) 

- Účastník vzdělávání bude mít možnost porozumět pravidlům pro komunikaci směrem 
k dítěti a žákovi. Seznámí se s alternativními komunikačními metodami zaměřenými na 
vizuální komunikační systémy.  (60 minut) 

- Účastník vzdělávání se seznámí s přirozeným způsobem navázání a rozvíjení sociálního 
vztahu s dítětem a žákem prostřednictvím hry. Vhodný výběr pomůcek – grafomotorická 
cvičení, rozvoj koncentrace – praktické ukázky. (30 minut) 

- Účastník vzdělávání získá informace o vnímání a prožívání sexuality lidí s PAS 
a o možnostech vzdělávání dětí a žáků v oblasti sexuality. Přístup rodiny, předškolního 
a školního zařízení. (60 minut)  

Doporučen: Pro pedagogy, asistenty pedagoga a vychovatele mateřských škol, základních škol, základních škol 
speciálních, pro rodiče dětí a žáků s PAS a MP.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 12.05.2022 (08:30-16:00)  

Lektoři: Mgr. Jana Hřibovská (Speciální pedagog, učitelka v rehabilitačně-speciální třídě ZŠ v Chomutově.)  
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První čtení (07220197)   
Datum: 19.05.2022  
Poplatek: 720,00 Kč   
Oblast kurzu: Speciální pedagogika  
Anotace: 1. Význam čtení, čtení s porozuměním, metody čtení využívané v českém školství 

(analyticko-syntetické metody, genetická metoda, metoda SFUMATO, metoda globální), 
videoukázky. (1) 

2. Srovnání metod, jejich výhody a nevýhody ve vztahu k osobnosti dítěte. (0,5) 
3. Seznámení s globální metodou čtení – První čtení s využitím globální metody – historie, 

charakteristika, učební materiály a pomůcky. (1) 
4. Metodický postup, metodické chyby při výuce. Výuka psaní při využití globální metody 

čtení. (1) 
5. Prezentace výuky čtení touto metodou v ZŠS u žáků s různým druhem postižení, čítanky 

tvořené dětem ,,na míru“, kazuistiky, sociální čtení, ukázka použití této metody ve filmu 
(Světlo z ohně). (1) 

6. Diskuse. (0,5)  

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

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

Termíny: 19.05.2022 (14:00-18:00)  
Lektoři: PaedDr. Iva Gregorová (Speciální pedagog, učitelka na ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostě, lektorská 

činnost.)  
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Spolupráce školy s rodinou (01020217)   

Datum: 25.05.2022  

Poplatek: 750,00 Kč   

Oblast kurzu: Řízení školy  

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) 

6. Problémy při komunikaci s rodinou. 

Zásady správné komunikace s rodiči 

Předsudky, nerespektování autonomie rodiny 

Chybná interpretace sděleného 

Rozdílnost v požadavcích obou stran 
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 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.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 25.05.2022 (14:00-17:15)  

Lektoři: Mgr. et Mgr. Radek Hach (ředitel ZŠ a MŠ, dříve Česká školní inspekce Praha, Ústecký inspektorát 
- školní inspektor, externí vyučující na UJEP, praxe: učitel na 1. a 2. stupni ZŠ, zástupce ředitele)  
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Skupinovou reflexí k potřebám dítěte (07320218)  

Datum: 27.05.2022  

Poplatek: 850,00 Kč   

Oblast kurzu: Osobnostní rozvoj a duševní hygiena  

Anotace: Frekventanti projdou skupinovou reflexí s jasně definovanou strukturou (WANDA). Seznámí se 
s konkrétními případy ze školy z různých perspektiv jejich jednotlivých aktérů.  

Proniknou do vztahů mezi tím, co myslíme, co chceme a co skutečně děláme. Zároveň se budou 
zabývat tím, jaké jsou v daných situacích naše potřeby a naše sféra vlivu a jaké potřeby mohou 
mít druzí.  

Na tomto základě se seznámí s modelem dětského vývoje, který definuje dominující potřeby 
vztažené k věku dítěte. Vyzkoušejí si, jak můžeme podpořit rozvoj určitého dítěte konkrétními 
ujištěními a způsoby chování, které specificky odpovídají příslušnému vývojovému období 
(potřebám dítěte). 

Konkrétně se seminář zaměří na rozvoj těchto dovedností: 

- vědomé zaměření pozornosti na emoce a myšlenky druhých lidí, 
- rozpoznávání vlastních automanipulací, 
- definování si vlastní sféry vlivu, 
- vnímání konkrétních potřeb dětí na základě chování a odměny, 
- sdělování konkrétních ujištění dětem, saturující jejich konkrétní potřeby, 
- způsoby uzavírání věcí s cílem posilování vlastních jistot.  

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

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 27.05.2022 (14:00-17:15)  

Lektoři: Mgr. Michal Dubec (Absolvent FF UK Praha - pedagogika, psychologie, pedagogika osobnostně 
sociální rozvoje, učitelství pro SŠ; absolvent dlouhodobého sociálně - psychologického výcviku, 
pedagogická praxe na ZŠ, SŠ a VŠ, lektorské činnosti se věnuje od r. 2 000, projektový manažer 
celorepublikových vzděl. projektů.)  
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Relaxační a podpůrné techniky pro děti a žáky se SVP (07220219)  

Datum: 02.06.2022  

Poplatek: 800,00 Kč   

Oblast kurzu: Speciální pedagogika  

Anotace: Účastník vzdělávání se seznámí se základními informacemi o relaxačních a podpůrných 
technikách pro děti a žáky se SVP: ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, 
pohybová terapie, biblioterapie.  (40 minut) 

Účastník se seznámí s možnostmi a vhodností využití relaxačních a podpůrných technik u dětí 
a žáků se SVP – podle čeho relaxační techniky vybírat, kdy je zařadit do výchovně vzdělávacího 
procesu, jakou formou tyto techniky zadávat. (10 minut) 

Účastník vzdělávání se seznámí a vyzkouší si jednoduché relaxační a podpůrné techniky 
s následným reflektováním svého prožívání při aktivitě – relaxace hudbou, nácvik klidného 
dýchání, muzikoterapeutická cvičení, domalovánky, automatická kresba, projektivní arteterapie, 
kineziologická cvičení, orofaciální masáže, jógové prvky.    (120 minut) 

Účastník vzdělávání bude mít možnost diskuze nad využitím technik v praxi, nad možnými 
překážkami v jejich aplikaci do praxe a nad odstraňováním těchto překážek. Využití relaxačních 
a podpůrných technik k vlastní psychohygieně – vnitřní očistě těla.    (10 minut)  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 02.06.2022 (14:00-17:15)  

Lektoři: Mgr. Jana Hřibovská (Speciální pedagog, učitelka v rehabilitačně-speciální třídě ZŠ v Chomutově.)  
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GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ (on-line seminář) 
(05020201)  

Datum: 07.06.2022  

Poplatek: 1 600,00 Kč   

Oblast kurzu: Matematika  

Anotace: Vzdělávací program je zaměřen na využití programu GeoGebra pro rozvoj matematické 
gramotnosti. Program GeoGebra je volně stažitelný program používaný úspěšně ve výuce 
matematiky (a dalších, zejména, přírodovědných předmětech) po celém světě. 

Seminář se bude věnovat základnímu seznámení s programem, aby každý účastník zvládl později 
vytvářet své vlastní materiály pro výuku. Účastník bude seznámen nejen s tím, jak takový materiál 
vytvořit, ale jakými principy se při tvorbě řídit a jak použít program co nejlépe za účelem rozvoje 
matematické gramotnosti. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů 
pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů. 

Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva a zároveň 
pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. 

Teoretický obsah kurzu (1,5 hodiny): 

- Seznámení s problematikou nasazení programu GeoGebra do hodin matematiky 
na základní škole (principy použití, pozitiva, negativa a rizika nasazení programu) 
(0,5hodin) 

- Instalace programu GeoGebra – odlišení jednotlivých instalačních balíčků (0,5 hodin) 
- Seznámení s webovou podporou programu a úložištěm již hotových materiálů, které je 

možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) (0,5 hodin) 
- Praktická část kurzu (6,5 hodin): 
- Pracovní prostředí programu GeoGebra (panel nástrojů, algebraické okno, tabulka, 

nákresy, vstupní panel), možnosti zjednodušení panelu pro výuku na ZŠ (0,5 hodin) 
- Změny vlastnosti objektů včetně pokročilého nastavení (0,5 hodin) 
- GeoGebra jako nástroj pro tvorbu vlastního didaktického materiálů (např. ukládání 

vytvořených souborů, export do různých typů souborů včetně exportu do interaktivní 
webové stránky) (0,5 hodin) 

- Aplikace programu do výuky planimetrie, stereometrie, aritmetiky, algebry, statistiky 
a funkcí (včetně aplikace v rámci propedeutik v těchto oblastech) (1,5 hodiny) 

- Využití programu jako nástroje rozvoje matematické gramotnosti, propojování 
geometrických a algebraických interpretací v matematice prostřednictvím programu (1,5 
hodiny) 

- Základní ovládání prostředí 3D (1 hodina) 
- Diskuse nad konkrétními problémy a specifiky u žáků na základní škole (1 hodina)  

Doporučen: Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ.  

Místo konání: online  

Termíny: 07.06.2022 (08:30-16:00)  

Lektoři: Veronika Havelková (učitelka ZŠ, doktorantka PF UK, lektorka DVPP státních i soukromých 
organizací)  
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Informační technologie v MŠ a na 1. stupni ZŠ (05620203)  

Datum: 09.06.2022  

Poplatek: 1 250,00 Kč  

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

Anotace: Seminář srozumitelně a systematicky seznámí se základy práce s informačními technologiemi 
při přímé práci s dětmi při výuce distanční, ale také při běžné prezenční pedagogické práci. 

Seminář je rozdělen do čtyř na sebe navazujících částí. V první se seminář věnuje představení 
digitálních technologií ve světě dítěte. Postupuje od obecných informací o technologiích 
současnosti, o jejich exponenciálním rozvoji, ale nastiňuje také možný budoucí vývoj. Věnuje se 
tématům robotizace a principům rozvoje umělé inteligence. Pak se specializuje na oblast 
vzdělávání a školství. Cílem této části je vyvolat přemýšlení o přínosech a úskalích využívání 
technologií dítětem. Druhá část se věnuje ukázce objektového programování v jednom 
z nejrozšířenějších a nejintuitivnějších dětských programovacích jazyků v prostředí Scratch. 
Cílem je u učitelů rozvinout dovednost algoritmizování a vizualizování vytvořených scénářů. 
To pak formou hry mohou přenášet na děti. Třetí část se věnuje vlastním multimédiím, úpravě 
obrázků a fotek, střihu videí, střihu zvuku a práci se sítěmi, aby učitel mohl tvořit materiál 
využitelný ve výuce. Čtvrtá část se věnuje robotice prostřednictvím dětských robotů typu Bee 
Bot, Blue Bot, Ozobot. Opět jde o přenositelnou dovednost, kterou učitelé přenesou 
po zakoupení dostupných přístrojů ke svým školním dětem.  

Struktura semináře: 

- Digitální technologie současnosti a budoucnosti - 2 hodiny, prezenční výuka  
- Programování v prostředí Scratch - 2 hodiny, prezenční výuka  
- Základy práce s multimédii - 2 hodiny, prezenční výuka 
- pedagogické praxe v robotice - 2 hodiny, prezenční výuka  

Doporučen: Učitelům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ.  

Místo konání: Most, Pionýrů 2806 

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

Termíny: 09.06.2022 (08:30-16:00)  

Lektoři: Mgr. Jiří Henzl (učitel gymnázia, PF UJEP, metodik matematické gramotnosti IKAP, ředitel PCUL)  
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ŘEDITEL   

 

  

Mgr. Jiří Henzl 

Telefon 777 204 510 

pcul@seznam.cz, 
pcul@gmail.com 

 

 

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, pculmost@gmail.com 

http://www.pcul.cz 
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