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úvodní slovo 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

představujeme Vám Programovou nabídku Pedagogického centra na jarní období roku 2023. Najdete zde 13 

jednorázových seminářů z různých pedagogických oblastí. V současnosti probíhají čtyři dlouhodobé kurzy, 

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga, Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů na SŠ, 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení a Kurz primární logopedické prevence. Pro zajištění kvalitní výuky, 

můžeme tyto kurzy realizovat od září 2023, již teď je možné projevit předběžný zájem.   

 

 

 

Těším se na společné setkávání. 

 

 

Mgr. Jiří Henzl 

  ředitel PCUL 
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Platná legislativa ve školství. Stravovací služby – systém HACCP  (07830089) 
Termín: 13.02.2023 (14:00-18:00)  

Poplatek: 600,00 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.  

Doporučen: Řídícím pedagogickým 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  
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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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Dítě s dysfázií… Co s ním?  (07230090)   
Termín: 27.03.2023 (14:00-17:30)   

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, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS 

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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Práce s dítětem a žákem s poruchou autistického spektra a mentálním 
postižením  (07230094) 
Termín: 09.03.2023 (08:30-16:00)  

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.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

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

Lektoři: Mgr. Jana Hřibovská (Speciální pedagog, učitelka v rehabilitačně-speciální třídě ZŠ v Chomutově.)  
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Výroba učebních pomůcek na 3D tiskárně  (05630097)  
Termín: 31.03.2023 (08:30-16:00) 

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  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

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

Lektoři: Jaroslav Veverka (učitel pracoviště Bílina Podkrušnohorského gymnázia Most, správce sítě, IT 
specialista) 

Mgr. Miroslava Auliková (učitelka pracoviště Bílina Podkrušnohorského gymnázia Most, 
zástupkyně ředitele)  
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GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ 
(on-line seminář)  (05030102)  
Termín: 23.05.2023 (08:30-16:00) 

Poplatek: 1 500,00 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) (0,5 hodin) 

• 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  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Webinář 

Lektoři: Veronika Havelková (učitelka ZŠ, doktorandka PF UK, lektorka DVPP státních i soukromých 
organizací)  
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Hudebka nás baví  (02130092)  
 

Termín: 29.03.2023 (13:00-17:30)  

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  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

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

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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Stanovení PHmax a PHAmax pro předškolní vzdělávání - balíček pro ředitele 
MŠ  (01030098)  
Termín:  03.04.2023 (14:00-17:30)  

Poplatek: 800,00 Kč  

Oblast kurzu: Řízení školy  

Anotace: Seminář je směřován na stanovení a výpočet PHMax a PHAmax - nového způsobu financování 
mateřských škol. Během semináře rozebereme jak stanovit PHMax školy a výpočet úvazků 
pro pedagogické a nepedagogické pracovníky mateřské školy.  

Seznámíme se s metodikou stanovení PHmax a PHAmax pro předškolní vzdělávání a normativy 
pro pedagogické a nepedagogické pracovníky mateřské školy. V druhé části semináře si prakticky 
stanovíme PHMax školy a výpočet úvazků pedagogických a nepedagogických pracovníků 
mateřské školy.  

Obsah semináře: 

1. Stanovení PHMax pro mateřské školy (délka provozu, definice pracoviště, stanovení rozsahu 
PPČ)    

2. Důležité vazby na vyhlášky (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) a platné 
normativy pro školy a školní družiny, a pro ŠJ. 

3. Důležité vazby na výkonové výkazy S1-01 a P1-c1. 

4. Praktické příklady na stanovení PHMax pro mateřské školy 

5. Stanovení PHMax pro danou MŠ  

Doporučen: ředitelům MŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

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

Lektoři: Iveta Duffková  
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Informační technologie v MŠ a na 1. stupni ZŠ  (05630093)  
Termín: 13.04.2023 (08:30-16:00)  

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 

• Možnosti pedagogické praxe v robotice - 2 hodiny, prezenční výuka  

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

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

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

Lektoři: Mgr. Jiří Henzl (učitel gymnázia, PF UJEP, metodik matematické gramotnosti IKAP, ředitel PCUL)  
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Excel pro učitele matematiky technických předmětů  (05630101)  
Termín: 17.04.2023 (08:30-16:00)  

Poplatek: 1 400,00 Kč  

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

Anotace: V připravované velké revizi RVP jsou digitální kompetence žáků rozvíjeny nejen ve výuce 
předmětu IKT, ale většina výukových IT aplikací je spojena se svým obsahem a rozložena do výuky 
všeobecných předmětů jako jejich součást. Právě MS Excel bude součástí výuky především 
matematiky, ale také přírodovědných a technických předmětů. Matematik tak může ovládání 
aplikace Excel ukazovat na matematických tématech jako jsou například funkce, planimetrie, 
výpočtové dovednosti… 

Excel se do výuky hodí již teď, lze ukazovat výpočty, grafy, řešení rovnic…  Náš seminář chce 
ukázat právě využití Excelu ve výuce matematiky, fyziky a dalších předmětů. Předávané 
dovednosti lze získávat v různé obtížnosti dle vstupní úrovně přihlášeného pedagoga.  

Doporučen: Pro učitele matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu ZŠ  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

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

Lektoři: Mgr. Tomáš Volmut  
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Rozvoj matematické gramotnosti u předškolních dětí – balíček pro učitele 
MŠ  (05030096)  

Termín: 18.04.2023 (14:00-17:30)  

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, přízemní budova v zadním levém rohu zahrady areálu VŠFS  

Lektoři: Mgr. Jana Jungmannová  
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Relaxační a podpůrné techniky pro děti a žáky se SVP  (07230095)  
Termín: 27.04.2023 (14:00-17:30)  

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.  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

Místo konání: Chomutov, 17. listopadu 4728 

Lektoři: Mgr. Jana Hřibovská (Speciální pedagog, učitelka v rehabilitačně-speciální třídě ZŠ 
v Chomutově.)  
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Dramatická výchova ve vzdělávání  (06230100)  
Termín: 15.05.2023 (08:30-16:00)  

Poplatek: 1 500,00 Kč  

Oblast kurzu: Dramatická výchova  

Anotace: V rámci kurzu se účastníci seznámí s využitím metod a technik dramatické výchovy ve vzdělávání. 

1. Role dramatické výchovy ve vzdělávání  - propojení výchov (výtvarná, hudební, pohybová nebo 
hlasová), rozvoj kritického myšlení, schopnost vyjádřit svůj názor (i respektování názorů 
ostatních), komunikace a vystupování před publikem... 

2. Dramatická cvičení a hry - jsou zásadním a fungujícím prostředkem pro koncentraci studentů, 
stmelování kolektivů, naladění se na sebe, naslouchání si, vzájemného respektování… 
Ke konkrétním cvičením a hrám budou lektoři průběžně doplňovat příklady a informace o tom, 
v jakých situacích je vhodné je do výuky zařadit. Představí, jak se jednotlivá cvičení a hry dají 
modifikovat.  

3. Strukturované drama - spočívá v tom, že studenty provede příběhem, pomocí kterého se 
mohou lépe vcítit do situací konkrétních lidí a nahlédnout tak na reflektované téma z jejich úhlu 
pohledu. Hlavním prvkem metod dramatické výchovy je primárně prožitek, díky kterému 
dochází u žáků k lepšímu porozumění a osvojení probírané látky. Zmíněné prožitky ale nemusí 
sloužit pouze k výukovým tématům nebo okruhům. Snadno a hlavně účinně mapují a reflektují 
například také témata šikany, komunikace nebo tolerance. 

4. Improvizace - dává studentům mnoho zkušeností v rámci zdravě sebevědomého projevu 
a zároveň schopností pohotové reakce v nečekaných (i záměrně konkrétních) životních situacích 
(součástí tohoto oddílu bude i práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální 
a neverbální komunikace, prezentace…) 

5. Diskuse - ve všech probíraných oblastech budou lektoři dávat velký prostor reflexi a diskusi 
právě z pedagogova úhlu pohledu. Celý kurz je koncipován tak, aby účastníci po jeho skončení 
odcházeli s co možná největší zásobou inspirace pro svou vlastní výuku a se schopností obohatit 
své výukové postupy o nové techniky a metody dramatické výchovy.  

Doporučen: Pro učitele ZŠ, asistenty pedagoga a vychovatele školních družin, školních klubů 

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

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

Lektoři: BcA. Pavel Skála  

Barbora Greyová  
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Hravě v hlavě aneb Metody a formy efektivní práce ve výuce na ZŠ 
(02130091)  

Termíny: 17.05.2023 (08:30-16:00)  

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  

Typ kurzu: jednodenní  

Garant: Mgr. Jiří Henzl  

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

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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Barbora Klokanová,   pcul@seznam.cz                          Mgr. Jiří Henzl,  

administrace akcí                               ředitel   

606 470 713                                                  777 204510 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Nabídka akcí 

https://www.facebook.com/pculmost
https://www.instagram.com/pculmost1
mailto:pcul@seznam.cz
http://www.pcul.cz/
http://www.pcul.cz/
https://sites.google.com/view/pculmostj23/semin%C3%A1%C5%99e

