OBSAH
str.
1. Základní údaje a kontakty
2. Obecná pravidla pro přihlašování na vzdělávací programy
3. Nabídka seminářů v rámci „Šablon OP VVV“ pro MŠ
4. Nabídka seminářů v rámci „Šablon OP VVV“ pro ZŠ
5. Nabídka seminářů v rámci „Šablon OP VVV“ pro SŠ
6. Přehled vzdělávacích akcí
7. Popis vzdělávacích akcí
7.1 Pardubice
7.2 Chrudim
7.3 Svitavy
7.4 Ústí nad Orlicí
8. PROJEKT ESIF – realizovaný projekt
9. PROJEKTY ESF – projekty v udržitelnosti
10. Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
11. Logopedická prevence v praxi – celostátní setkání

3
4
6
7
9
10
15
15
41
44
51
68
69
70
71

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY
Název: Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pardubického kraje
Zkrácený název:
Sídlo:
Spojení:
IČO:
Tel.:
WWW:
obecný E-mail:
E-mail:

CCV Pardubice
Pardubice, Mozartova 449, PSČ 530 09
MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše
750 61 074
466 536 530, 466 301 173, 734 578 697
www.ccvpardubice.cz
info@ccvpardubice.cz (pro všechna pracoviště)
pardubice@ccvpardubice.cz (pracoviště Pardubice)
ustino@ccvpardubice.cz (pracoviště Ústí nad Orlicí)

Ředitelka organizace:

Mgr. Monika Jirásková
telefon: 466 301 173
mobil: 775 570 705
E-mail: jiraskova@ccvpardubice.cz

Referent celoživotního vzdělávání a DVPP:

Leona Mašková
telefon: 466 536 530
mobil: 734 578 699
E-mail: maskova@ccvpardubice.cz
Mgr. Táňa Topičová
telefon: 466 536 530
mobil: 728 257 701
E-mail: topicova@ccvpardubice.cz

Věcný manager projektu
Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji:

Eva Šotolová
tel. 466 536 530
e-mail: sotolova@ccvpardubice.cz

Ekonom organizace:

Ivana Stará
telefon: 466 301 173
mobil: 734 578 696
E-mail: stara@ccvpardubice.cz

Mzdová účetní:

Jana Sirůčková, DiS.
telefon: 466 536 530
mobil: 606 729 725
E-mail: siruckova@ccvpardubice.cz

Pracoviště Ústí nad Orlicí:

Špindlerova 1167
562 01 Ústí nad Orlicí
E-mail: ustino@ccvpardubice.cz

Referent celoživotního vzdělávání a DVPP,
Hlavní manager projektu
Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji:

Administrativní pracovník:

Michaela Boková
Telefon: 465 529 669
mobil: 733 739 712
E-mail: bokova@ustinadorlici.cz
Kateřina Fišarová
Telefon: 465 529 669
mobil: 722 529 654
E-mail: fisarova@ustinadorlici.cz
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2. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ
NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Věnujte pozornost následujícímu sdělení, předejdeme tak společně případným nedorozuměním.
Děkujeme!
ZPŮSOBY PŘIHLAŠOVÁNÍ
1.Písemně – na formuláři Závazná přihláška
Závaznou přihlášku, která má charakter objednávky, najdete vloženou uprostřed našeho Zpravodaje, nebo si ji
můžete stáhnout z našich www stránek (STAHUJ - přihláška). Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení
vedením školy ji zašlete dle sídla Vaší školy nebo školského zařízení na adresu pracoviště do Pardubic nebo Ústí
nad Orlicí.
2. Elektronická pošta – na formuláři Závazná přihláška
Závaznou přihlášku, která má charakter objednávky, najdete vloženou uprostřed našeho Zpravodaje, nebo si ji
můžete stáhnout z našich www stránek (STAHUJ - přihláška). Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení
vedením školy ji oskenovanou zašlete na e-mailovou adresu info@ccvpardubice.cz. Vaše žádost je vyřízena
v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás.
3. Online přihlášení
Na webových stránkách www.ccvpardubice.cz najdete databázi všech našich akcí. Poté, co si vyberete vzdělávací
akci a kliknete na pole přihlásit, stačí pouze vyplnit potřebné údaje a odeslat. Pokud si s vyplněním nevíte rady,
kontaktujte nás, ochotně Vám poradíme, jak na to.
Termín uzávěrky přihlášek na akci je 10 dnů před začátkem konání příslušné akce. V odlišných případech je
uvedeno datum uzávěrky přímo u dané akce.
Přihlašovaný účastník zodpovídá za pravdivost údajů uvedených v přihlášce včetně souhlasu ředitele
školy s účastí na vzdělávací akci a s úhradou poplatku ze zdrojů školy.
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU
Účastnický poplatek lze hradit následujícím způsobem:
v hotovosti u prezence – účastník obdrží doklad o platbě;
fakturou - všechny kurzy budou fakturovány ředitelství právního subjektu. Uvádějte bankovní spojení.
Fakturace bude provedena za právní subjekt včetně všech jeho součástí a všechny akce DVPP
v příslušném měsíci po termínu konání akce. Pokud má akce více částí, vyfakturuje se celý
účastnický poplatek v prvním měsíci po realizaci první části. Následné storno nelze realizovat a
nelze se ani na jednotlivé části zvlášť přihlašovat.
Způsob platby uvádí účastník na přihlášce (1 – hotovost, 2 – faktura).
STORNO POPLATKY
Jednodenní a vícedenní akce:
Ze závažných důvodů lze účast na akci odvolat 5 pracovních dnů před zahájením akce, a to písemně nebo
e-mailem. Rovněž písemně nebo e-mailem je zapotřebí omluvit každou nepřítomnost na akci s uvedením všech
identifikačních údajů (jméno, prvních 6 znaků data narození, škola, číslo akce, název a termín semináře).
Přihláška i její storno je účetním dokladem. V případě obdržení storna do 3 pracovních dnů před zahájením akce
účtujeme poplatek ve výši 50 % z celkové ceny akce. Na pozdější storno nemůžeme brát bohužel zřetel – bude
vám účtována plná cena. Den konání akce se do lhůty storna nezapočítává.
Víkendové a pobytové akce:
U víkendových kurzů a všech pobytových akcí s noclehem a stravováním je bezplatná stornovací doba
účastnického poplatku včetně ubytování a stravného 14 dnů před termínem akce. Den konání akce se do lhůty
storna nezapočítává.
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Kvalifikační studia:
U kvalifikačních studií je bezplatná stornovací doba 28 kalendářních dnů před termínem zahájení, při obdržení
storna do 14 kalendářních dnů před termínem zahájení účtujeme poplatek ve výši 50% z celkové ceny studia,
na pozdější storno nebude brán zřetel. Storno lze provést pouze písemně s uvedením všech identifikačních údajů
(jméno, 6 číslic data narození, škola, číslo studia, název a termín). Den zahájení studia se nezapočítává do lhůty
pro storno.
Za přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka, kterého zajišťuje škola. Tento náhradník nemusí být pouze
z vlastní školy. O jakékoliv změně je však třeba včas informovat příslušného náhradníka i organizátora akce –
konkrétní pracoviště CCV Pardubice a následně zaslat přihlášku.
V případě neomluvené účasti se účtuje stornovací poplatek ve výši 100% kurzovného.
Doplňující informace:
Zrušení plánované akce pro nízký počet účastníků, přeložení termínu (při onemocnění lektora) nebo
změna místa konání bude přihlášeným včas telefonicky nebo e-mailem oznámeno a na webových
stránkách červeně u konkrétního kurzu označeno. Než odejdete na seminář či kurz, přesvědčte se
o správném místě konání a správném čase na www.ccvpardubice.cz.
Bude-li kurz z různých důvodů přeložen, obdržená přihláška zůstává v platnosti pro uvedený kalendářní
rok.
Pokud je vzdělávací akce tvořena z několika částí, jedná se o cyklus. V tomto případě se přihlašujete
pouze jedenkrát, a to na celý cyklus.
Na všechny vyhlášené vzdělávací aktivity musí být zaslány přihlášky. Bez podání přihlášky se akce
nelze účastnit.
Vzdělávacích aktivit se mohou zúčastňovat mimoškolští pracovníci (státní správa, členové Rady školy,
Klubu rodičů, ostatní veřejnost aj.). Platí pro ně stejná pravidla přihlašování. Účastnický poplatek uhradíte
převodem z účtu minimálně 5 pracovních dnů před zahájením akce. V příkazu k úhradě zadáte variabilní
symbol – kód akce (7mi číselný kód uvedený u názvu akce) a specifický symbol – datum narození
přihlašovaného účastníka ve formátu RRMMDD (např. datum narození účastníka je 7. března 1973 a s.s.
bude 730307). Do zprávy pro příjemce uvedete vaše příjmení a jméno.
Podáním přihlášky se účastník a vysílající organizace zavazují dodržovat všechna výše uvedená pravidla.
OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ V RÁMCI SYSTÉMU DVPP
Osvědčení je potvrzením o proškolení v dané problematice v rozsahu uvedených hodin. Podmínkou pro jeho
vydání je absolvování semináře v odpovídající časové dotaci a případném splnění dalších podmínek. Účastníkům
je osvědčení vydáno v závěru vzdělávací aktivity. U cyklů obdrží účastník osvědčení až po absolvování poslední
části cyklu, přičemž je nutné, aby se v průběhu cyklu zúčastnil minimálně 80% z celkové hodinové dotace cyklu.
V opačném případě nebude osvědčení o absolvování vzdělávacího programu vydáno. U neakreditovaných akcí
bude účastníkům vystaveno Potvrzení o účasti na vzdělávací akci.
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY NA ZAKÁZKU
Nabízíme možnost připravit podle potřeb školy jednorázové semináře i cykly seminářů pro celý kolektiv
školy, případně kolektivy několika škol (malotřídní školy). Téma, termín a čas semináře bude domluven podle
potřeb školy. Pokud nenaleznete v naší nabídce seminář, který by vyhovoval potřebám Vaší školy, obraťte se
osobně na metodika DVPP Vaší spádové oblasti (Pardubice nebo Ústí nad Orlicí).
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3. NABÍDKA SEMINÁŘŮ V RÁMCI „ŠABLON OP VVV“
PRO MŠ
I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
Respektovat a být respektován

kód akce

místo konání

termín

str.

1610380

Svitavy

11.10. a 22.11.2017 (vždy 9 - 16 hod)

49

I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
kód akce

místo konání

termín

str.

Týmová spolupráce ve škole

0216280

Chrudim

11.1. a 25.1.2018 (vždy 8:30 - 15:30 hod)

41

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga

1602480

Ústí nad Orlicí

8.1. a 9.1.2018 (vždy 9 - 15:30 hod)

65

Osobnostně sociální rozvoj předškolních
pedagogů MŠ

0208180

Pardubice

24.10. a 25.10.2017 (vždy 9 - 16 hod)

18

Pardubice

únor + březen 2018

-

Rozvoj osobních a sociálních kompetencí
učitele MŠ

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská pregramotnost
kód akce

místo konání

termín

str.

Čtenářská pregramotnost

0207180

Pardubice

9.11. a 15.11.2017 (vždy 9 - 15 hod)

18

Jak na předčtenářskou gramotnost

0218480

Ústí nad Orlicí

17.10. a 16.11.2017 (vždy 8:30 - 14:30 hod)

51

u dětí předškolního věku

0218280

Chrudim

3.10. a 4.10.2017 (vždy 8:30 - 15:30 hod)

41

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická pregramotnost
kód akce

místo konání

termín

str.

Veselý vstup do matematiky

0210180

Pardubice

7.12. a 8.12.2017 (vždy 9 - 16 hod)

19

Hry a hříčky vedoucí

0203380

Svitavy

27.11. (8 - 15 hod) a 28.11.2017 (8 - 13 hod)

45

k matematické pregramotnosti

0203180

Pardubice

9.10. a 10.10.2017 (vždy 9 - 16 hod)

17

Jak na předmatematickou gramotnost u
dětí předškolního věku

0217280

Chrudim

23.11. a 30.11.2017 (vždy 8:30 - 15:30 hod)

41

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin - Inkluze
kód akce

místo konání

termín

str.

Inkluze - společné vzdělávání pro MŠ

4004181

Pardubice

5.12. a 14.12.2017 (vždy 9 - 15 hod)

40

IVP dítěte v MŠ

0214480

Ústí nad Orlicí

31.10. a 22.11.2017 (vždy 9 - 15 hod)

52

Inkluze pomocí hudby, výtvarného
tvoření a pohybu

1210181

Pardubice

24.11. a 25.11.2017 (vždy 9 - 16 hod)

30

Logopedická prevence v praxi - celostátní
4008180
setkání

Pardubice

14.2. - 16.2.2018

71

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
kód akce

místo konání

termín

str.

Práce s dvouletými dětmi

0201480

Ústí nad Orlicí

29.11.2017, 4.1. a 5.1.2018 (vždy 9 - 15 hod)

54

v MŠ

0201180

Pardubice

14.9., 15.9. a 12.10.2017 (vždy 9 - 16 hod)

16

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
kód akce

místo konání

termín

Kurz DVPP zaměřený na podporu

2501480

Ústí nad Orlicí

18. - 21.9.2017 a 14.11.2017 zkoušky

65

přirozeného rozvoje řeči

2501180

Pardubice

13. - 14.10. a 3. - 4.11.2017 a zkoušky

38
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4. NABÍDKA SEMINÁŘŮ V RÁMCI „ŠABLON OP VVV“
PRO ZŠ
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská gramotnost
Zážitková dílna pro rozvoj čtenářství I
Využití slohu k podpoře čtenářské
gramotnosti I.

kód akce místo konání

termín

str.

0403480

Ústí nad Orlicí

2.11. a 7.12.2017 (vždy 9 - 15 hod)

57

0407180

Pardubice

15.2 a 12.4.2018 (vždy 9 - 16 hod)

-

0404180

Pardubice

14.9. a 19.10.2017 (vždy 9 - 16 hod)

23

Ústí nad Orlicí

1.11. a 8.11.2017 (vždy 9 - 15 hod)

57

0406380

Svitavy

24.10.2017 a 30.1.2018 (vždy 9 - 16 hod)

47

0406180

Pardubice

1.2. (10 - 17 hod) a 2.2.2018 (8 - 15 hod)

-

Alternativní metody při práci s prozaickými
0402480
texty zlepšující čtenářskou gramotnost
Cesta ke čtenářské gramotnosti krok
za krokem

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická gramotnost
kód akce místo konání

termín

str.

Didaktika matematiky

0602180

Pardubice

11.10. a 25.10.2017 (vždy 9 - 16 hod)

25

Osvědčilo se v hodinách matematiky

0601480

Ústí nad Orlicí

4.10. a 10.10.2017 (vždy 9 - 15 hod)

59

0301180

Pardubice

2.10. a 17.10.2017 (vždy 9 - 16 hod)

20

Rozvíjení matematické gramotnosti

0304180

Pardubice

9.1. a 16.1.2018 (vždy 8:30 - 15 hod)

22

Praktické úlohy a hry z finanční
matematiky (1. st, 2. st.)

0303180

Pardubice

14.11. a 28.11.2017 (vždy 9 - 15 hod)

21

Hravě k matematické gramotnosti na ZŠ

0604480

Ústí nad Orlicí

18.1. a 19.1.2018 (vždy 9 - 15 hod)

59

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin - Cizí jazyky

Učíme efektivně, učíme CLILem

kód akce místo konání

termín

str.

0501480

Ústí nad Orlicí

16.10. a 6.11.2017 (vždy 9 - 15 hod)

58

Pardubice

březen 2018

-

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Inkluze
kód akce místo konání

termín

str.

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

4001180

Pardubice

5.2. a 6.2.2018 (vždy 9 - 15 hod)

-

Žák s potřebou podpůrných opatření
v běžné ZŠ

4003380

Svitavy

4.10. a 18.10.2017 (vždy 9 - 15 hod)

50

Inkluze pomocí hudby, výtvarného tvoření
a pohybu (pouze 1. st.)

1210181

Pardubice

24.11. a 25.11.2017 (vždy 9 - 16 hod)

30

Žák s potřebou podpůrných opatření

4005180

Pardubice

10.11. a 28.11.2017 (vždy 9 - 16 hod)

40

„Ohrožené dítě“ ve školním prostředí

1703180

Pardubice

9.1. a 22.1.2018 (vždy 9 - 16 hod)

35

Žák s rysy poruchy chování–člen třídního k. 1702180

Pardubice

7.12.2017 a 16.1.2018 (vždy 9 - 16 hod)

35

Logopedická prevence v praxi - celostátní
setkání

Pardubice

14.2. - 16.2.2018

71

4008180

II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin - Čtenářská gramotnost

Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji
čtenářství a čtenářské gramotnosti

kód akce místo konání

termín

str.

0405380

17.1. a 18.1.2018 a 4.6. a 5.6.2018
(vždy 9 - 15 hod)

47

Svitavy
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II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin - Mentoring

Mentoring

kód akce místo konání

termín

str.

0101180

29.11. a 30.11.2017 a 22.1. a 23.1.2018
(vždy 9 - 16 hod)

15

Pardubice

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin
kód akce místo konání

termín

str.

Kurz reedukace specifických poruch

1604480

Ústí nad Orlicí

23.10. - 18.12.2017 (vždy 13:30 - 17 hod)

64

učení

1606180

Pardubice

6.11.2017 - 26.3.2018 (vždy 13:30 - 17 hod)

33

II/2.6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin - Cizí jazyky
Anglický jazyk pro „falešné“ začátečníky

kód akce místo konání

termín

str.

0506180

27.9.2017 - 27.6.2018 (vždy 14 - 17 hod)

23

Pardubice

II/2.7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin
kód akce místo konání

termín

Studium k výkonu specializovaných

str.
70

činností – prevence sociálně

1806180

Pardubice

26.1.2018 - 12.4.2019 (vždy 8 - 15 hod)

patologických jevů

1806480

Ústí nad Orlicí

9.2.2018 - 14.6.2019 (vždy 8 - 15 hod)
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70

5. NABÍDKA SEMINÁŘŮ V RÁMCI „ŠABLON OP VVV“
PRO SŠ
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin Inkluze
kód akce místo konání termín
Individualizace a vnitřní motivace žáků
1611181 Pardubice
29.11.2017 (9 - 16 hod)
Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné
4007481 Ústí nad Orlicí 10.11.2017 (9 - 16 hod)
sebepojetí žáka
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin Osobnostně sociální rozvoj
kód akce místo konání termín
Rozvíjení komunikačních a sociálních
2801181 Pardubice
12.10.2017 (8 - 15 hod)
kompetencí učitelů – prevence stresu…II
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin Polytechnické vzdělávání
kód akce místo konání termín
Polytechnická výchova ve vzdělávacím
11.10.2017 (9 - 16 hod)
1001181 Pardubice
procesu - jak na to jednoduše?
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost
kód akce místo konání termín
Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností
1501180 Pardubice
14.12.2017 a 18.1.2018 (vždy 9 - 16 hod)
na středních a vyšších odborných školách
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti
0408180 Pardubice
12.6. a 13.6.2018 (vždy 9 - 16 hod)
napříč vyučovacími předměty „16“
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost
kód akce místo konání termín
Didaktika matematiky
0602180 Pardubice
11.10. a 25.10.2017 (vždy 9 - 16 hod)
Matematika ve vzdělávacím systému SŠ
1502180 Pardubice
9.10. a 6.12.2017 (vždy 9 - 16 hod)
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze
kód akce místo konání termín
„Ohrožené dítě“ ve školním prostředí
1703180 Pardubice
9.1. a 22.1.2018 (vždy 9 - 16 hod)
Žák s rysy poruchy chování–člen třídního k. 1702180 Pardubice
7.12.2017 a 16.1.2018 (vždy 9 - 16 hod)
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Osobnostně sociální rozvoj
kód akce místo konání termín
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga
1602480 Ústí nad Orlicí 8.1. a 9.1.2018 (vždy 9 - 15:30 hod)
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin Matematická gramotnost
kód akce místo konání termín
Celostátní setkání učitelů matematiky na SŠ 0603180 Pardubice
20. - 22.9.2017
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin Mentoring
kód akce místo konání termín
Mentoring
0101180 Pardubice
29.11.2017 - 23.1.2018 (vždy 9 - 16 hod)
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin Cizí jazyky
kód akce místo konání termín
Anglický jazyk pro „falešné začátečníky“
0506180 Pardubice
27.9.2017 - 27.6.2018 (vždy 14 - 17 hod)
III/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin
kód akce místo konání termín
1806180 Pardubice
26.1.2018 - 12.4.2019 (vždy 8 - 15 hod)
Studium k výkonu specializovaných
činností – prevence sociálně pat. jevů
1806480 Ústí nad Orlicí 9.2.2018 - 14.6.2019 (vždy 8 - 15 hod)
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6. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Pardubice
str.

01 Řízení školy a školský management
0103181

Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení

15

0102181

Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK II

15

0104181

Účetní a daňové aktuality pro příspěvkové organizace v roce 2017

15

0101180

Mentoring

15

0106181

Majetek příspěvkové organizace a jeho inventarizace

16

02 Předškolní vzdělávání
0201180

Práce s dvouletými dětmi v MŠ

16

0209181

Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole

16

0203180

Hry a hříčky vedoucí k matematické pregramotnost

17

0206181

Hravá logopedie 2

17

0213181

Zpracování dokumentů v MŠ

17

0208180

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

18

0211181

Enviromentální výchova v MŠ jako součást RVP - Projekt "Ptáci"

18

0207180

Čtenářská pregramotnost

18

0210180

Veselý vstup do matematiky

19

0247181

Metody práce s dětmi s PAS pro praxi pedagogů MŠ

19

0249181

Říkadla a rituály

19

0205181

Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ

19

03 1. stupeň ZŠ
0301180

Osvědčilo se v hodinách matematiky

20

0305181

Vytváření vztahu s přírodou

20

0303180

Praktické úlohy a hry z finanční matematiky

21

0306181

Technika řeči a práce s literárním textem

21

0308181

Badatelsky orientované vyučování přírodovědných předmětů

21

0304180

Rozvíjení matematické gramotnosti

22

0310181

Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni neobejdeme

22

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0404180

Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti I.

23

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0506180

Anglický jazyk pro "falešné začátečníky"

23

0505181

Němčina nás baví - 3

24

0502181

S pohádkou to dokážu...

24

0503181

Inspiromat pro učitele angličtiny

24

06 Matematika a její aplikace
0602180

25

Didaktika matematiky
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07 Informační a komunikační technologie
0701181

Dobré nápady pro výuku informatiky 1. stupeň III

25

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
0903181

Výuka fyziky realistickou metodou

25

0902181

Japonsko - země kontrastů

26

0904181

Organická chemie v praxi

26

10 Člověk a svět práce (pracovní výchova, kariérové poradenství, poradenství k volbě
povolání)
1001181

Polytechnická výchova ve vzdělávacím procesu - jak na to jednoduše?

26

11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
1109181

Profesní únava hlasu a možnosti nápravy

26

1103181

Pohybové hrátky - aerobik hrou a dětská jóga pro děti od 2 let

27

1105181

Pohybové a psychomotorické hry ve škol. družině

27

1107189

I Vaše ruce mohou zachránit život - kurz první pomoci

27

1106181

Využití zdravé tělesné výchovy při oslabení pohybového systému - sestava s ručníkem

28

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1202181

S hudbou? S hudbou !

28

1209181

"Dívej se, tvoř a povídej"

28

1203180

Glazury v mozaice

29

1208181

Voda a rostliny v netradičních výtvarných technikách

29

1212181

Pojďme spolu do pohádky - Čerti

29

1207181

Aranžování přírodnin s vánoční tématikou

30

1210181

Inkluze pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu

30

1204181

Kombinace keramiky s drátem

30

1211181

Práce s voskem ve škole

31

1205181

Smaltované vánoční hodiny

31

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání
1502180

Matematika ve vzdělávacím systému SŠ

31

1501180

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na středních a vyšších odborných školách

32

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1603181

Specifické vývojové poruchy učení - projevy, potřeby, opatření

32

1612181

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace v inkluzivní třídě

33

1606180

Kurz reedukace specifických poruch učení

33

1613181

Zvládání stresu - řešení konfliktních situací

33

1605181

Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace

34

1611181

Individualizace a vnitřní motivace žáků

34

1607181

Žáci s výrazně narušenými komunikačními schopnostmi, s PAS a AAK, strukturované
plánování

34

1609180

Osobnostně sociální rozvoj učitele "16"

35

17 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství
1701181

Problematika návykových látek ve školním prostředí

35

1702180

Žák s rysy poruchy chování - člen třídního kolektivu

35

1703180

"Ohrožené dítě" ve školním prostředí

35
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18 Certifikované vzdělávání (akreditované dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1804180

Studium pro asistenty pedagoga

36

1801180

Studium pedagogiky

36

1802180

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času

37

1803180

Studium pro vychovatele

37

1805180

Studium pro asistenty pedagoga

38

25 Projekt logopedie
2501180

Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu přirozeného
rozvoje řeči dětí, primární logopedickou prevenci, podpora logopedické prevence v
předškolním vzdělávání

38

2502180

Metodická podpora logopedických asistentek v praxi

39

2503181

Kolektivní logopedická péče vedená logopedickým asistentem

39

28 Stres
2801181

Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů - prevence stresu a syndromu
39
vyhoření II

40 Společné vzdělávání
4005180

Žák s potřebou podpůrných opatření

40

4004181

Inkluze - společné vzdělávání pro MŠ

40

4002181

Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření

41

Chrudim
02 Předškolní vzdělávání
0218280

Jak na předčtenářskou gramotnost u dětí předškolního věku

41

0217280

Jak na předmatematickou gramotnost u dětí předškolního věku

41

0216280

Týmová spolupráce ve škole

41

0201280

Práce s dvouletými dětmi v MŠ

42

03 1. stupeň ZŠ
0309281

42

Neklidné a nesoustředěné dítě v ZŠ

11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
1104281

43

Dětská jóga zábavnou formou

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1206281

Vánoční čarování, opět něco nového

43

1213281

Hrátky s pedigem

43

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1608281

43

Možnosti práce se třídou
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Svitavy
str.

01 Řízení školy a školský management
0102381

Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK II.

44

02 Předškolní vzdělávání
0212381

Práce s dítětem se specificky narušeným vývojem řeči

44

0204381

Hravá jóga pro děti předškolního věku 2

44

0202381

Polytechnická výchova - práce s odpadním materiálem v MŠ

45

0203380

Hry a hříčky vedoucí k matematické pregramotnosti

45

0205381

Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ

45

03 1. stupeň ZŠ
0307381

Využití integrované tématické výuky na 1. stupni ZŠ

46

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0406380

Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem

47

0405380

Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti

47

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
0901381

Hrové činnosti v prvouce a přírodovědě

48

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1206381

Vánoční čarování, opět něco nového

48

1220381

Vánoce s peřím a kůrou

48

1215381

Hudební výchova na 1. stupni? Hravě!

49

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1610380

Respektovat a být respektován

49

1601381

Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD

50

40 Společné vzdělávání
4003380

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

50

Ústí nad Orlicí
str.

01 Řízení školy a školský management
0105481

Metodická podpora asistenta pedagoga

51

02 Předškolní vzdělávání
0218480

Jak na předčtenářskou gramotnost u dětí předškolního věku

51

0219481

Formativní hodnocení dětí předškolního věku

52

0214480

IVP dítěte v MŠ

52

0204481

Hravá jóga pro děti předškolního věku 2

53

0212481

Práce s dítětem se specificky narušeným vývojem řeči

53

0205481

Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ

53

0246481

Spolupráce s rodiči dítěte v době od zápisu k zahájení školní docházky

54
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0201480

Práce s dvouletými dětmi v MŠ

54

0249481

Říkadla a rituály

54

0215481

Individualizace práce v mateřské škole

55

03 1. stupeň ZŠ
0308481

Badatelsky orientované vyučování přírodovědných předmětů

55

0307481

Využití integrované tématické výuky na 1. stupni ZŠ

56

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0402480

Alternativní metody při práci s prozaickými texty zlepšující čtenářskou gramotnost

57

0403480

Zážitková dílna pro rozvoj čtenářství I.

57

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0501480

Učíme efektivně, učíme CLILem

58

0507481

English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat - 1. st. ZŠ

58

06 Matematika a její aplikace
0601480

Osvědčilo se v hodinách matematiky

59

0604480

Hravě k matematické gramotnosti na ZŠ

59

11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
1101481

Muzikofiletika - hudba jako významný stimul rozvoje dětské osobnosti v mateřské škole 60

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1214481

Barevný podzim

60

1218481

S hudbou? S hudbou !

60

1219481

S hudbou? S hudbou!

61

1201481

Písnička jako dárek

61

1221481

Pletení z pedigového proutí

62

1206481

Vánoční čarování, opět něco nového

62

1220481

Vánoce s peřím a kůrou

63

1215481

Hudební výchova na 1. stupni? Hravě!

63

Využití a začlenění stavebnic a her do jednotlivých projektů ŠVP

63

14 RVP, ŠVP
1401481

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1612481

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace v inkluzivní třídě

64

1604480

Kurz reedukace specifických poruch učení

64

1602480

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga

65

1601481

Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD

65

25 Projekt logopedie
2501480

Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu přirozeného
65
rozvoje řeči dětí, primární logopedickou prevenci, podpora logopedické prevence v
předškolním vzdělávání

27 Kompetence MŠ
2701481

66

Psychomotorické hry

40 Společné vzdělávání
4007481

Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka

67

4002481

Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření

67
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7. POPIS VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
7.1 Pardubice
01 Řízení školy a školský management

Akreditace:
Účastnický pop.:

Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení
ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení
6.října 2017 (pátek), od 09:00 hod. – 6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Ing., RNDr. Eva Urbanová, KÚ Středočeského kraje
Mgr. Táňa Topičová
Seminář je zaměřený na současný stav a vývoj ve správním rozhodování. Cílem semináře je
odpovědět na otázky týkající se správního řízení ve školách.
MSMT 15435/2015-2-424
1000 Kč

0102181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Stručný obsah:
Účastnický pop.:

Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK II
vychovatelé ŠD, ŠK
10.října 2017 (úterý), od 09:00 hod.
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr., Bc. Radislava Jiřičková
Cílem druhého dílu je seznámit vychovatelky školských zařízení se základy pracovního práva.
1000 Kč

0104181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účetní a daňové aktuality pro příspěvkové organizace v roce 2017
ředitele, účetní škol a školských zařízení
22.listopadu 2017 (středa), od 09:00 hod. – 5 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Ing. Daniela Burianová, Auditor a daňový poradce
Mgr. Táňa Topičová
Novelizovaná ustanovení vyhlášky č.410/2009 Sb., Českých účetních standardů č. 701 až 710
a dalších předpisů souvisejících. Dotace, dary a jejich účtování. Časové rozlišení dotací. Dary
z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Vybrané případy účtování o majetku,
transferech, fondech a bezúplatných převodech – uvedení účetních souvztažností s komentářem.
Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizací – příklady nedostatků zjištěných při kontrolách,
možnosti jeho posílení, fungování průběžných finančních kontrol v příspěvkových organizací
a návrhy plánů těchto kontrol. Zveřejňování smluv – vybrané aktuální zkušenosti s aplikací v praxi.
MSMT-786/2017-2-27
1000 Kč

0103181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:
0101180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:
Poznámka:

Mentoring
ředitele škol a školských zařízení, učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU
Od 29.listopadu 2017 (středa) do 23.ledna 2018 (úterý), od 09:00 hod.
32 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP
Leona Mašková
Kurs bude obsahovat teoretické části i týmovou práci. Tématy budou: mentoring, školení a další
formy podpory, dohoda kontraktu a stanovení cílů mentorské podpory, zásady pozorování, vedení
mentorského rozhovoru – GROW model, aktivní naslouchání, přímá komunikace, nevyžádané rady,
otázky a jejich efektivita, mentorské pasti, práce s různými typy klientů, vytváření vztahu, záznamy
ze schůzek, závěrečná zpráva, etický kontext mentoringu, kontext mentorské podpory v rámci
konkrétní školy, role vedení školy při zavádění mentoringu. Sebereflexe vlastních mentorských
zkušeností.
MSMT-25384/2016-2-628
8000 Kč
Kurz se koná 4x po 8 hodinách v termínech: 29.a 30. listopadu 2017, 22. a 23. ledna 2018. Poplatek
je za celý kurz. Seminář je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV.

- 15 -

0106181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Majetek příspěvkové organizace a jeho inventarizace
ředitele škol a školských zařízení
4.prosince 2017 (pondělí), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Ing. Petr Sikora, vedoucí kontrolního oddělení
Mgr. Táňa Topičová
I. Úvod - právní rámec (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v aktuálním znění; vyhláška
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; vyhláška č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků; České účetní standardy) II. Majetek příspěvkových organizací Kategorie majetku -Technická zhodnocení a opravy majetku -Odpisování majetku -Ochrana majetku
- zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti -Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej
investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu) Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku),
-možnosti použití fondu III. Kontrola a inventarizace majetku -Veřejnosprávní kontrola majetku náplň a nejčastější zjištění, porušení rozpočtové kázně při nesprávném použití investičního fondu Vnitřní kontrola majetku -Inventarizace (pojmy, průběh, povinnosti vyplývající z inventarizační
vyhlášky)
MSMT-36121/2015-1-832
1000 Kč

02 Předškolní vzdělávání
0201180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
0209181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Práce s dvouletými dětmi v MŠ
pedagogické pracovníky MŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Od 14.září 2017 (čtvrtek) do 12.října 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
24 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Alena Vlková
Leona Mašková
Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí, které umožní úspěšnější
začlenění dvouletých dětí do mateřské školy, na prohloubení znalostí a principů individuálního
přístupu učitele MŠ k osobnosti dítěte, na vývojová specifika dvouletého dítěte (psychosomatický
vývoj), metody a formy pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti a uspokojování potřeb
dvouletých dětí, vytváření podnětného prostředí pro rozvoj herních dovedností, motivace dítěte
k mluvení, rozvoj jazykových dovedností (práce s říkadly a krátkými příběhy…). Z pohledu fází
vývoje dětí předškolního věku budou představeny možnosti, postupy a specifika MŠ k zařazení dětí
batolecího věku do kolektivu třídy MŠ. Vzdělávací systémy raného vzdělávání ve vybraných zemích.
Podmínky vzdělávání dvouletých dětí v MŠ v ČR. Zapojení rodin do raného vzdělávání.
Charakteristiky vývoje dítěte v období raného dětství (fyzický, sociální, emocionální, kognitivní
a jazykový vývoj- teorie). Vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte. Stimulace motorických
dovedností. Podpora rozvoje poznávacích procesů. Učení nápodobou, prostor pro volnou hru i pro
experimentaci. Správný mluvní vzor, podpora sémantické složky řeči, rozvoj komunikace.
Osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti.
MSMT-25384/2016-2-628
4200 Kč
Termíny: čt.- pá 14.-15.9.a 12.10.2017. Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.
Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole
učitele MŠ
5.října 2017 (čtvrtek), od 08:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Iva Škaloudová, ředitelka MŠ
Leona Mašková
Seminář reaguje na potřebu MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace a aktualizace ŠVP v
konkrétním prostředí. V první části představí základní postupy aktualizace školního vzdělávacího
programu, porovnání souladu RVP a ŠVP PV. Zaměří se na učební plán a jeho úpravu, rozpracování
výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí. Další část bude věnována používání nových metod a
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Akreditace:
Účastnický pop.:
0203180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
0206181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
0213181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

forem práce, orientaci v postupech podpory gramotností dětí, zejména čtenářské a matematické.
Příklady kriterií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte
v posledním roce před školní docházkou.
MSMT-10146/2016-2-228
1400 Kč
Hry a hříčky vedoucí k matematické pregramotnost
učitele MŠ
Od 9.října 2017 (pondělí) do 10.října 2017 (úterý), od 09:00 hod.
16 hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka MŠ Ostrov
Leona Mašková
Cílem semináře je seznámit předškolní pedagogy s pojmem matematické pregramotnosti v celém
jejím rozsahu. Důraz bude kladen na konkrétní vyzkoušení jednotlivých metod a aktivit, které jsou v
prostředí mateřské školy realizovatelné, vyzkoušené a naplňují oblast matematické pregramotnosti
dětí. Pedagogové si ujasní šíři a vliv matematické pregramotnosti v nabídce aktivit předškolního
vzdělávání a zároveň obohatí své pedagogické portfolilo v této oblasti.
MSMT-32189/2016-2-848
2900 Kč
Seminář se koná 2 dny a je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV.
Hravá logopedie 2
učitele MŠ, spec. škol, ZŠ - 1. třída
18.října 2017 (středa), od 13:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Martina Černá, speciální pedagog ZŠ Mozaika
Leona Mašková
Jedná se o přednášku prolínající se s workshopem. Od účastníků se očekává aktivní přístup. Součástí
semináře je hraní rolí v různých situacích a jejich natáčení a rozbor. Část teoretická a praktická se
během semináře prolínají. Během semináře si své poznatky i vyzkoušené hry účastníci
zaznamenávají na předpřipravené karty. Přehled témat výuky: 1. Rekapitulace známých informací a
zkušeností aktivními metodami. 2. Stupně přirozeného vývoje a jejich význam při tvoření hlásek.
Gymnastika mluvidel a správné vytváření zvuků jako předpoklad pro tvoření jednotlivých hlásek. 3.
Souvislosti i odlišnosti při tvoření jednotlivých hlásek možnosti i rizika jejich využití. 4. Zásady
pozorování a naslouchání a na ně navazující prostředky umožňující efektivní podporování
přirozeného vývoje řeči a komunikace - kdy, kde a jak efektivně zasáhnout. 5. Komunikace s dětmi –
zásady, možnosti v MŠ při skupinové a individuální práci - jak a kdy s dětmi komunikovat.
Nápodoba jako základ pro podporování přirozeného vývoje. (Účastníci si uvědomí prvky
komunikace, které využívají oni sami, jaké jsou jejich přednosti, případně rezervy.) Práce ve
skupinách se zpětnou vazbou účastníků a lektora. 6. Propojení jednotlivých rovin řeči na různých
stupních vývoje při podporování přirozeného vývoje – hry, metody využitelné v MŠ a ZŠ.
Zaznamenávání na praktické karty do praxe. 7. Motivace rodičů ke spolupráci, funkční komunikační
prvky v komunikaci s rodiči, doporučení.
MSMT-905/2015-2-27
1000 Kč
Zpracování dokumentů v MŠ
vedoucí a pedagogické pracovníky MŠ
20.října 2017 (pátek), od 13:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT
Leona Mašková
• Zpracování textových a obrazových materiálů pomocí počítače pro využití v prostředí mateřské
školy. Typy materiálů, volba programů pro zpracování. Kancelářské aplikace, práce v cloudu.
Ukázky. • Tvorba směrnic, žádostí, přihlášek a dalších dokumentů. Zásady správné úpravy textu a
kompozice dokumentu. Praktické cvičení tvorby v textovém editoru (MS Word). Možnosti využití
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Účastnický p.:
0208180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:
Akreditace:
Účastnický pop.:
Poznámka:
0211181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:
0207180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:
Poznámka:

hotových materiálů a šablon. • Zpracování pozvánek, diplomů a plakátů. Praktické cvičení v
grafickém programu. • Tvorba seznamů, přehledů a statistik s využitím tabulkových kalkulátorů.
Praktické cvičení v tabulkovém kalkulátoru (MS Excel) • Sdílení materiálů, práce v cloudu. •
Legislativa pro MŠ. Odkazy na užitečné webové stránky pro ředitele a učitele MŠ. • Výměna
zkušeností a diskuze k problematice využití ICT v MŠ pro zpracování textových a obrazových
materiálů.
1100 Kč
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
učitele MŠ
Od 24.října 2017 (úterý) do 25.října 2017 (středa), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Hana Drahoňovská
Leona Mašková
1.Sebepoznávání, 2. Sebereflexe, 3. Spolupráce a protipředsudkové vzdělávání, 4. Řešení problému,
6. Prevence syndromu vyhoření
MSMT- 6292/2017-2-284
2900 Kč
Seminář se koná 2 dny a je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV.
Environmentální výchova v MŠ jako součást RVP - Projekt "Ptáci"
učitele MŠ
1.listopadu 2017 (středa), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Jana Venclová, ředitelka MŠ
Leona Mašková
Pracovní dílna volně navazující na projekt Vejce, při níž se účastníci věnují tzv. všemi smysly
poznávání života ptáků. V projektu se pracuje i s prvky dramatické hry. Součástí dílny je rovněž
práce s konkrétními ukázkami, jak do ŠVP zapracovat formou projektu prvky environmentální
výchovy v nejužším i nejširším slova smyslu. Účastnici obdrží metodické materiály s podrobně
rozpracovaným konkrétním projektem. Vlastní aktivity účastníků: - hrátky s peřím, - hry zaměřené na
určování ptáků, na přiblížení problematiky hnízdění ptáků, jejich migrace, potravu a potravinové
řetězce, ekosystémy a oblasti, které ptáci obývají - hry se zaměřením na ochranu ptáků.
MSMT-25384/2016-2-628
1000 Kč
Čtenářská pregramotnost
učitele MŠ (předškoláci)
Od 9.listopadu 2017 (čtvrtek) do 15.listopadu 2017 (středa), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Eva Svobodová, Mgr. Markéta Světlíková
Leona Mašková
Workshop bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské
pregramotnosti především získáním praktických dovedností a postojů potřebných k předávání
základů předčtenářských dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole. 1. Den-Cíle
předškolního vzdělávání v oblasti čtenářské pregramotnosti. - Vytváření vztahu ke knize – aktivizační
způsoby práce s knihou + zadání úkolu (přinést knihu vhodnou pro práci v MŠ). - Podmínky pro
rozvoj čtenářské pregramotnosti. - Rozvíjení schopnosti porozumět příběhu - Rozvoj dovedností
předcházejících čtení a psaní – moje jméno. - Divadlo Kamischibai – práce s pohádkovým kufříkem.
2. Den: - Diskuze nad donesenými knihami, hledání aktivizačních forem práce. Rozvíjení schopnosti
porozumět příběhu. – Práce s říkadlem, hledání příběhů v lidových říkadlech a písničkách – práce
s textem. Rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní – práce s rytmem. Učitelka jako motivační
činitel při vytváření vztahu k četbě – rozvoj praktických dovedností v oblasti hlasové a výrazové
techniky čtení a vyprávění. Četba a vyprávění textu – použití výrazových prostředků, zapojení dětí
do četby.
MSMT- 6292/2017-2-284
2900 Kč
Seminář proběhne ve dvou dnech: 9.11.+ 15.11.2017 a je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.
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0210180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:
Poznámka:
0247181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický pop.:
0249181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:
0205181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický pop.:

Veselý vstup do matematiky
učitele MŠ
Od 7.prosince 2017 (čtvrtek) do 8.prosince 2017 (pátek), od 09:00 hod.
16 hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PhDr. Michaela Kaslová PhD., Pedagogická fakulta UK Praha
Leona Mašková
1. blok a) Co se probírá v 1. r. ZŠ z matematiky - analýza vybraných pracovních učebnic pro první
pololetí. b) Co pro to dítě pro nástup do 1. r. potřebuje znát a co ne a proč -. c) Příprava ŠVP se
zaměřením na přirozené číslo - první část. d) Jak zjistit, že je dítě již připraveno na školní
matematiku. 2. blok a) Individuální odchylky - rozbor, příklady individualizace přípravy.
b) Spolupráce s rodiči v přípravě na matematiku - vhodné příklady, rozbor, diskuse k tomu, do čeho
by rodiče neměli zasahovat. c) Příprava ŠVP se zaměřením na přirozené číslo - dokončení.
MSMT-32189/2016-2-848
2900 Kč
Seminář proběhne ve dvou dnech: 7.a 8. prosince 2017 a je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.
Metody práce s dětmi s PAS pro praxi pedagogů MŠ
pedagogy a asistenty pedagoga speciálních i běžných MŠ, kteří pracují s dětmi s poruchami
autistického spektra
13.prosince 2017 (středa), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Bc. Jan Kouřil, ředitel Střediska včasné intervence v Národním ústavu pro autismus
Leona Mašková
Základní přehled problematiky poruch autistického spektra (PAS), přehled na důkazech založených
přístupů k dítěti s PAS. Principy strukturovaného učení (strukturalizace, vizualizace, motivace,
individuální přístup). Adaptace dítěte na docházku do MŠ. Klíčové oblasti intervence a základní
metody práce (pracovní chování, komunikace, sebeobsluha, hra a volný čas). Individuální vzdělávací
plán a jeho význam pro úspěšné vzdělávání dítěte s PAS.
1400 Kč
Říkadla a rituály
pedagogy předškolního vzdělávání v rámci MŠ, ZUŠ
11.ledna 2018 (čtvrtek), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur
Leona Mašková
„Klikyháky třesky plesky, hrát si budem‘ spolu česky“ aneb říkadla a rituály jako cesta
k přirozenému vzdělávání dětí v souladu s RVPPV. Praktický seminář určený prioritně pedagogům
MŠ respektující sílu rituálů a říkadel při vzdělávání předškolních dětí s ohledem na jejich vývojové
zvláštnosti. Význam říkadel a rituálů pro psychickou pohodu předškolních dětí při vzdělávání
a posilování jejich prosociálního chování a samostatnosti nejen v prostředí mateřské školy. Seminář
je spojený s reflexí v souladu s naplňováním cílových kategorií RVP PV.
MSMT-10146/2016-2-228
1400 Kč
Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ
učitele MŠ
12.ledna 2018 (pátek), od 09:00 hod..
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Leona Mašková
Obsahem seminářem je vymezení dvou pojmů - hyperaktivní dítě v MŠ a dítě s hraničním chováním.
Seznámeni s příč. vzniku syndromu poruchy pozornosti a aktivity a s jeho základními projevy
v období od raného dětství do předškolníhove věku . Odlišení projevů chování hyperaktivního dítěte
od běžného opozičního chování dítěte ve vývojovém období od tří let a následně i od odlišení
hyperaktivity od rozvíjející se poruchy chování.
1000 Kč
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DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
0502181
1109181
1103181
1107189
1106181
1202181
1209181
1203180
1208181
1212181
1207181
1210181
1204181
1211181
1205181
1613181
1605181
1607181
2501180
2502180
2503181
2801181
4004181

název akce
S pohádkou to dokážu...
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy
Pohybové hrátky - aerobik hrou a dětská jóga pro děti od 2 let
I Vaše ruce mohou zachránit život - kurz první pomoci
Využití zdravé tělesné výchovy při oslabení pohybového systému - sestava s ručníkem
S hudbou? S hudbou !
"Dívej se, tvoř a povídej"
Glazury v mozaice
Voda a rostliny v netradičních výtvarných technikách
Pojďme spolu do pohádky - Čerti
Aranžování přírodnin s vánoční tématikou
Inkluze pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu
Kombinace keramiky s drátem
Práce s voskem ve škole
Smaltované vánoční hodiny
Zvládání stresu – řešení konfliktních situací
Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace
Žáci s výrazně narušenými komunikačními schopnostmi, s PAS a AAK, strukturované plánování
Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči
dětí, primární logopedickou prevenci, podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
Metodická podpora logopedických asistentek v praxi
Kolektivní logopedická péče vedená logopedickým asistentem
Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů – prevence syndromu vyhoření II
Inkluze - společné vzdělávání pro MŠ

strana
24
26
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
33
34
34
39
39
39
39
40

03 1. stupeň ZŠ
0301180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
0305181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:

Osvědčilo se v hodinách matematiky
učitele matematiky na 1.stupni ZŠ
Od 2.října 2017 (pondělí) do 17.října 2017 (úterý), od 09:00 hod.
16 hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
RNDr.,PaedDr. Eva Krejčová CSc., Pedagogická fakulta, Hradec Králové
Leona Mašková
Prezentované náměty vycházejí ze skutečnosti, že současné pojetí výuky matematiky zdůrazňuje
získávání poznatků a zkušeností na základě mnohostranné zkušenosti prostřednictvím podnětných
aktivit. V důsledku navozeného zájmu a zvýšené motivaci účinně zapojují žáky do výuky s cílem
efektivního osvojení učební látky. Seminář má charakter tvořivé dílny. Náměty respektují
individuální přístup k žákům s využitím různých organizačních forem práce, uplatněním činnostního
a integrovaného pojetí. Předkládaná zaměstnání staví na porozumění, zvyšují aktivitu myšlení
a rozumové úsilí, zlepšují koncentraci pozornosti. Berou v úvahu i roli učitele při realizaci
(nenáročnost na přípravu a didaktický materiál,mnohostranné využití).
MSMT-32189/2016-2-848
2900 Kč
Seminář se koná 2 dny (2. a 17. října 2017) a je vhodný do šablon OP VVV.
Vytváření vztahu s přírodou
učitele 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD
3.října 2017 (úterý), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Hana Jeništová, učitelka v montesorri třidě
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Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:
0303180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
0306181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Leona Mašková
• Zapojení smyslů do výuky – vlastní prožitek, náměty, doporučení • Praktické ukázky průřezových
témat pro přímou práci s dětmi: • Projekt Hlína – seznámení prožitkovou formou • Projekt Můj strom
– předání zkušeností z realizace projektu • Projekt Voda - předání zkušeností z realizace projektu •
Hry pro pobyt v přírodě • Náměty, doporučení, diskuze
1000 Kč
S sebou: 2 skleničky od přesnídávky naplněné. Pokud možno co nejvíce rozdílného charakteru.
Praktické úlohy a hry z finanční matematiky
učitele 1. stupně ZŠ
Od 14.listopadu 2017 (úterý) do 28.listopadu 2017 (úterý), od 09:00 hod.
16 hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Petr Jakeš, ředitel školy, autor učebních osnov předmětu Finanční hospodaření
Leona Mašková
Cílem akce je podpora odborného růstu pedagogických pracovníků v oblasti finanční matematiky.
Obsahem programu je seznámení účastníků s důvodem zařazení vzdělávání oblasti financí do výuky,
cílem, organizací a metodami vzdělávání, obsahem učiva, praktickými příklady, podpůrnými
materiály a interaktivními formami výuky ve výuce finanční matematiky. Vzdělávací program je
zaměřen na rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti finanční matematiky účastníků, v jeho
rámci bude podpořena spolupráce mezi nimi. Přehled témat 1. Základní dokumenty pro oblast
finanční gramotnosti 2. Potřeba vzdělávání v oblasti financí 3. Cílová skupina pro výuku finanční
matematiky 4. Cíl výuky v oblasti financí na ZŠ 5. Rozsah a obsah učiva finanční matematiky
6. Organizace výuky finanční gramotnosti na ZŠ 7. Způsob výuky finanční matematiky a) koncepce
výuky b) obecné pedagogické zásady c) vyučovací metody d) interaktivní formy výuky – hry, soutěže
8. Náměty pro výuku finanční matematiky a) materiály pro výuku v elektronické formě b) materiály
pro výuku v tištěné formě c) praktické náměty pro výuku finanční matematiky v okruzích: - peníze hotovostní a bezhotovostní peníze - hotovostní a bezhotovostní placení - cena - reklama - rozpočet domácí finance - práva spotřebitelů - finanční trh - pojištění - finanční plánování 9. Emoce při
rozhodování v oblasti financí
MSMT- 6292/2017-2-284
2900 Kč
Seminář proběhne ve dvou dnech: 14.a 28.11.2017 a je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.
Technika řeči a práce s literárním textem
učitele 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD
21.listopadu 2017 (úterý), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
MgA. et. Mgr. Henrieta Hornáčková
Leona Mašková
Seminář nabídne různá mluvnická cvičení, tzv. „rozmlouvala“, mluvnická cvičení v etudách
a různých okolnostech a modelových situacích. Nabídne také praktické náměty, metody a techniky,
jak pracovat s literárním textem, jak ozvláštnit výuku čtení nebo českého jazyka či literatury, aby se
čtení stalo pro žáky zábavnou, poutavou, ale i celkově oblíbenou činností. Seminář působí na rozvoj
neverbální a verbální komunikace, na rozvoj tvořivosti s pozitivním vlivem na úspěšnou komunikaci.
Účastníci si sami na sobě vyzkouší reflexi neverbální a verbální komunikace, test na intuici, hry
a náměty na práci s hlasem. Budou se zabývat zásadami správného mluvního projevu, diskusními
technikami, nasloucháním, rozvojem konkrétních komunikačních a tvořivých dovedností
v modelových situacích.

Účastnický
poplatek:

1000 Kč

0308181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:

Badatelsky orientované vyučování přírodovědných předmětů
učitele 1. stupně ZŠ
23.listopadu 2017 (čtvrtek), od 10:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Radka Vašíčková
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Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:
0304180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
0310181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Leona Mašková
Badatelsky orientované vyučování je moderní směr výuky přírodovědných předmětů (v zahraničí
znám pod zkratkou IBSE Inquiry-Based Science Education), který klade důraz na aktivní metody
učení. Účastníci semináře se seznámí s metodou BOV formou příkladů dobré praxe ze škol, které již
takové badatelské aktivity realizují. Vyzkouší si sami některé dílčí úkoly (výuková hodina, nácvik
badatelských dovedností u žáků aj.) a naplánují si, jak by metodu BOV mohli využít ve své výuce.
1000 Kč
Účastníci mohou na místě zakoupit tištěné průvodce.
Rozvíjení matematické gramotnosti
učitele 1. stupně
Od 9.ledna 2018 (úterý) do 16.ledna 2018 (úterý), od 08:30 hod.
16 hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PhDr. Jana Cachová Ph. D., odborný asistent PdF UHK
Leona Mašková
1. Matematická kultura a matematická gramotnost 2. Zájem dítěte o matematiku a její poznávání;
problémy a úlohy vyrůstající ze života 3. Otázky správného porozumění 4. Aktivní činnost žáka
5. Práce s chybou 6. Principy podnětné výuky 7. Některá zajímavá matematická prostředí a práce
v nich 8. Využití didakticko-matematických apletů ve vyučování matematice Rozsah každého tématu
– 2 hod.
MSMT- 6292/2017-2-284
2900 Kč
Seminář se koná 2 dny (9. a 16. ledna 2018) a je vhodný do šablon OP VVV.
Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni neobejdeme
učitele 1. st. ZŠ
31.ledna 2018 (středa), od 13:00 hod.
5 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PaedDr. Hana Mühlhauserová,
Leona Mašková
Zaměřeno na výuku ČJ, prvouky, přírodovědy a vlastivědy na 1. stupni TEORETICKÁ ČÁST:
Výukové metody a jejich dělení - které metody fungují a proč - naše požadavky na efektivní metodu
výuky PRAKTICKÁ ČÁST: Pochopit cíl, postup i uplatnění každé metody a vyzkoušet si ji na
konkrétním tématu některého vyučovacího předmětu. Hledat další náměty k využití představených
metod. Metody pro získávání informací: - expertní skupiny - skládankové učení - I.N.S.E.R.T.
Metody pro sdílení informací - sněhová koule - obíhající flipy Metody pro zaznamenávání informací
- pětilístek - myšlenková mapa
MSMT-905/2015-2-27
1000 Kč

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
0101180
0206181
0502181
0701181
1109181
1105181
1107189
1106181
1202181
1209181
1203180

název akce
Mentoring
HRAVÁ LOGOPEDIE 2
S pohádkou to dokážu...
Dobré nápady pro výuku informatiky - 1.stupeň III
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy
Pohybové a psychomotorické hry ve škol. družině
I Vaše ruce mohou zachránit život - kurz první pomoci
Využití zdravé tělesné výchovy při oslabení pohybového systému - sestava s ručníkem
S hudbou? S hudbou !
"Dívej se, tvoř a povídej"
Glazury v mozaice
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strana
15
17
24
25
26
27
27
28
28
28
29

1208181
1207181
1210181
1204181
1211181
1603181
1612181
1606180
1613181
1605181
1607181
1701181
1702180
1703180
2501180
2502180
2503181
2801181
4005181
4002180

Voda a rostliny v netradičních výtvarných technikách
Aranžování přírodnin s vánoční tématikou
Inkluze pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu
Kombinace keramiky s drátem
Práce s voskem ve škole
Specifické vývojové poruchy učení - projevy, potřeby, opatření
Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace v inkluzivní třídě
Kurz reedukace specifických poruch učení
Zvládání stresu – řešení konfliktních situací
Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace
Žáci s výrazně narušenými komunikačními schopnostmi, s PAS a AAK, strukturované plánování
Problematika návykových látek ve školním prostředí
Žák s rysy poruchy chování - člen třídního kolektivu
„Ohrožené dítě“ ve školním prostředí
Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči
dětí, primární logopedickou prevenci, podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
Metodická podpora logopedických asistentek v praxi
Kolektivní logopedická péče vedená logopedickým asistentem
Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů – prevence syndromu vyhoření II
Žák s potřebou podpůrných opatření
Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření

29
30
30
30
31
32
33
33
33
34
34
35
35
35
39
39
39
39
40
41

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0404180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický pop.:
Akreditace:
Poznámka:

Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti I.
učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií
Od 14.září 2017 (čtvrtek) do 19.října 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Hana Veselková
Mgr. Jiřina Finsterlová
Mgr. Táňa Topičová
Cílem cyklu je inspirovat učitele, kteří hledají nové podněty pro práci s dětmi a literaturou. Smyslem
je aktivně, formou prožitku, najít další možnosti jak rozvíjet čtenářskou gramotnost. Učitelé získají
seznam doporučené literatury, vhodné literární ukázky, motivační aktivity a nápady jak s nimi
pracovat, pracovní listy a didaktické testy s vhodnými metodickými postupy a řešeními úkolů.
Aktivně se zúčastní ukázkového projektu na dané téma, vyzkouší si metody a formy práce rozvíjející
čtenářskou gramotnost a zhodnotí výstupy z projektu.
2900 Kč
MSMT-25384/2016-2-628
Vzdělávací program proběhne ve dvou dnech: 14.9.+19.10.2017, vždy 9-16 hodin. Poplatek je za obě
části. Program je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0506180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Anglický jazyk pro "falešné začátečníky"
učitele ZŠ, SŠ
Od 27.září 2017 (středa) do 27.června 2018 (středa), od 14:00 hod.
80 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Luboš Bidlo
Leona Mašková
Kurz je určen pro učitele a pedagogické pracovníky bez odborné způsobilosti pro výuku anglického
jazyka, jejichž znalosti odpovídají úrovni A1 podle SERR. Jedná se většinou o tzv. falešné
začátečníky, tedy lidi, kteří již anglický jazyk v minulosti studovali, většina dokonce několikrát, ale
z různých důvodů nebyli schopni ve studiu pokračovat. Záměrem je navázat na již nabyté vědomosti
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Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

0505181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
0502181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
0503181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:

a pokračovat ve studiu k zlepšení komunikace v anglickém jazyce, aby účastník kurzu dokázal jazyk
použít v běžných každodenních situacích. Kurz bude rozdělen do deseti modulů, každému modulu
bude věnováno 8 vyučovacích hodin. Moduly: 1)Sloveso být, this, that, these, those, have got,
přítomný čas průběhový, osobní informace, rodina 2)Přítomný čas prostý, přivlastňovací zájmena,
tázací zájmena, každodenní činnosti, volný čas 3)Přítomný čas průběhový a přítomný čas prostý,
předložky, šaty, počasí 4)Can, can´t, have to, don´t have to, člen, doprava, cestování 5)There is, there
are, some, any, how much, how many, jídlo a pití – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména,
restaurace, peníze 6)Minulý čas prostý – sloveso být, pravidelná a nepravidelná slovesa, popis věcí
7)Minulý čas prostý – příběhy z minulosti, popis lidí, zdraví 8)Stupňování přídavných jmen, účelový
infinitiv, obchody, nakupování 9)Budoucí čas – going to, would like to, want to, might, will,
doporučení, vzdělání a kariéra 10)Předpřítomný čas, předložky, město a vesnice
MSMT- 6292/2017-2-284
14500 Kč
Kurz bude probíhat vždy ve stejném čase od 14:00 do 17:00 hod. Termíny: zahájení 27.9., 4.10.,
18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. 2017, 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5.,
30.5., 13.6., 27.6. 2018. Kurz je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV.
Němčina nás baví - 3
učitele německého jazyka všech stupňů
5.října 2017 (čtvrtek), od 13:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PhDr. Marie Müllerová, členka vedení Spolku germanistů a učitelů ČR
Mgr. Táňa Topičová
Volné pokračování úspěšného semináře, ve kterém budou učitelé seznámeni s celou řadou
praktických ukázek, jak lze proces učení se cizímu jazyku oživit, jak lze zaktivizovat žáky
a motivovat je pro používání cizího jazyka. Pozornost bude zaměřena jednak na práci s jazykovými
prostředky, tak na problematiku rozvoje řečových dovedností. Témata: Práce mozku a proces učení
Vliv práce učitele a jeho možnosti ovlivňující výkon a znalosti žáka Práce s jazykovými prostředky
Možnosti rozvoje řečových dovedností
MSMT-16432/2016-3-434
1000 Kč
S pohádkou to dokážu...
učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, učitele AJ (vstupní úroveň B1), vychovatele, vedoucí kroužků
7.listopadu 2017 (úterý), od 12:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny dětí ve věku 4 - 15 let
Leona Mašková
V novém kurzu se představí soubor aktivit na základě pohádek Na dvorečku na dvorku a O třech
prasátkách. Každá z těchto pohádek nabízí rozsáhlou sadu aktivit pro výuku všech vzdělávacích
oblastí - v jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity
mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v obou jazycích. Účastníci si
vyzkoušejí práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba
textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), poznatky z přírody,
zprostředkované za pomoci manipulačních činností a her, naučí se tematicky zaměřené pohybové
aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky. Aktivity jsou stupňovány od
předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ.
MSMT-25384/2016-2-628
1000 Kč
Inspiromat pro učitele angličtiny
učitele Aj na 2.stupni ZŠ a SŠ
15.listopadu 2017 (středa), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Michaela Čaňková, autorka několika učebnic AJ, člen AMATE
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Garant za CCV:
Stručný obsah:
Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Mgr. Táňa Topičová
Mluvnické jevy: -obtížné mluvnické časy sloves -předložky a jejich britská a americká verze -použití
členů u podstatných jmen, slovní zásoba a její aktualizace -témata škola, město, krajina, země.
MSMT-7467/2015-2-227
1000 Kč

06 Matematika a její aplikace
0602180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Didaktika matematiky
učitele 2. stupně ZŠ, SŠ
Od 11.října 2017 (středa) do 25.října 2017 (středa), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Prof., RNDr. Jarmila Novotná CSc., katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze
Mgr. Táňa Topičová
Cílem cyklu seminářů je nabídnout učitelům náměty, jak při výuce matematiky zvýšit porozumění
žáků matematice, motivaci žáků, zdůraznit mezipředmětové vztahy a význam matematiky pro běžný
život. Všechny aktivity v seminářích budou ilustrovány konkrétními ukázkami vhodnými pro zařazení
do vyučování.
MSMT-25384/2016-2-628
2900 Kč
Vzdělávací program proběhne ve dvou dnech: 11.10.2017 a 25.10.2017, vždy 9-16 hodin. Poplatek je
za obě části. Program je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.

07 Informační a komunikační technologie
0701181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Dobré nápady pro výuku informatiky 1. stupeň III
Učitele 1.st.ZŠ, vychovatele školních družin
13.října 2017 (pátek), od 13:00 hod.
5 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT
Mgr. Táňa Topičová
Kurz je zaměřen pro uživatele, kteří hledají zajímavé a nové postupy výuky ICT na prvním stupni ZŠ
s využitím nejnovějších poznatků z oboru a online zdrojů. 1.Co učit v jednotlivých ročnících
s ohledem na věkové zvláštnosti žáků. Nápady pro výuku jednotlivých témat. 2.Didaktické hry a jejich
využití při výuce probíraných témat. 3.Zdroje vhodných materiálů pro výuku. 4.Konkretizace
probíraných témat pro třetí období: •Prezentace, jak prezentovat •Počítačové prezentace •Tvorba
webové prezentace •Digitální fotografie •Algoritmizace a programování, dětské programovací jazyky.
MSMT-16432/2016-3-434
1000 Kč

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
0903181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:
Poznámka:

Výuka fyziky realistickou metodou
učitele fyziky na ZŠ a SŠ
8.listopadu 2017 (středa), od 13:00 hod.
4 vyučovací hodiny
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Martin Krynický, učitel matematiky a fyziky Gymnázium, Třeboň
Mgr. Táňa Topičová
Cílem semináře je seznámit a představit účastníkům použití realistické metody při výuce fyziky.
Akce je pořádána s finanční podporou Pk a je pro účastníky zdarma.
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0902181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:
Poznámka:
0904181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:
Akreditace:
Poznámka:

Japonsko - země kontrastů
učitele biologie a zeměpisu na ZŠ, SŠ
13.listopadu 2017 (pondělí), od 13:00 hod.
4 vyučovací hodiny
CCV Pardubice, Mozartova 449
RNDr. Vladimíra Loydová, klinický mikrobiolog a parazitolog
Mgr. Táňa Topičová
Cílem semináře je představit účastníkům méně známé aspekty této asijské země a ukázat tak
možnosti zpestření hodin zeměpisu či přírodopisu.
Akce je pořádána s finanční podporou Pk a je pro účastníky zdarma.
Organická chemie v praxi
učitele chemie ZŠ a SŠ
15.listopadu 2017 (středa), od 14:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Gymnázium Pardubice, Dašická 1083
Ing. Eva Kroft, učitelka chemie Gymnázium a SOŠ Přelouč
Mgr. Táňa Topičová
Cílem semináře je v praxi ukázat to co se žáci učí v teoretických hodinách, osvojení si práce
v laboratoři, získání obratnosti při práci s laboratorním sklem.
MSMT-786/2017-2-27
Akce je pořádána s finanční podporou Pk a je pro účastníky zdarma.

10 Člověk a svět práce (pracovní výchova, kariérové poradenství, poradenství k volbě
povolání)
1001181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Polytechnická výchova ve vzdělávacím procesu - jak na to jednoduše?
pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ a SOŠ
11.října 2017 (středa), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Ing. Libuše Budínská
Leona Mašková
Teoretická část • Obecné stanovení směru polytechnické výchovy ve vzdělávacím procesu. • Metody
využívané ve výuce – jejich vhodnost či nevhodnost zařazování. • Sestavování a formulace
projektových úloh i jednoduchých úkolů. • Příprava teoretických podkladů a studijní literatury. •
Příprava písemných materiálů a výčet potřebných pomůcek. • Stanovení časové dotace k vlastní práci
i pro zpracování odpovídajících výstupů. • Úroveň zpracování výstupů – technické zprávy,
hodnotícího protokolu… • Sestavování testů a pracovních listů k zjištění zpětné vazby. • Seznámení
s pravidly i podmínkami hodnocení. Praktická část – workshop (měření a kontrola) • Délková měření •
Kontrola jakosti povrchu • Ergonomická měření Diskusní fórum
MSMT- 6292/2017-2-284
2200 Kč
Seminář je vhodný do šablon OP VVV.

11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
1109181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Profesní únava hlasu a možnosti nápravy
učitele MŠ, ZŠ
26.září 2017 (úterý), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PaedDr. Alena Tichá Ph.D., hudební pedagog a didaktik PedF UK
Leona Mašková
Odborná část: - základní informace z anatomie a fyziologie hlasu a zásady hlasové hygieny, - příčiny
hlasové únavy a následných hlasových poruch, - osvojení konkrétních hlasových cvičení směřujících
k reedukaci hlasu, - postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce. Organizační
část: - V průběhu kursu si bude moci každý z účastníku individuálně ujasnit příčiny svého hlasového
problému, objevit cestu jeho nápravy a v opakovaném setkání se pokusit opravit svůj chybný
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Akreditace:
Účastnický
poplatek:
1103181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
1105181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
1107181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:

stereotyp tvoření hlasu.
MSMT- 6292/2017-2-284
1000 Kč
Pohybové hrátky - aerobik hrou a dětská jóga pro děti od 2 let
učitele MŠ
4.října 2017 (středa), od 09:00 hod.
4 vyučovací hodiny
CCV Pardubice, Mozartova 449
Gabriela Bašková, zakladatelka Aerobic clubu hip hop
Leona Mašková
Náměty na pohybové aktivity vhodné pro nejmenší děti v MŠ. Použití prvků dětského aerobiku hrou,
dětské jógy, básniček a říkanek spojených s pohybem. Tanečky na dětské písničky, samostatně i ve
dvojici. Podpora motorických dovedností, trénování pohybové paměti a koordinace, sociálního
kontaktu mezi dětmi, prevence hyperaktivity a spolupráce v dětském kolektivu. Cviky s názvy
zvířátek a věcí, cvičení s pomůckami (plyšová hračka, over ball, pěnové puzzle a květinky, malé
míčky, malé obruče, balanční kameny).
MSMT- 6292/2017-2-284
700 Kč
Pohybové a psychomotorické hry ve škol. družině
pedagogické pracovníky ZŠ, kteří se podílejí na mimoškolní činnosti žáků, pro vychovatele v ŠD
a školním klubu, pedagogy volného času v zájmových zařízeních
20.listopadu 2017 (pondělí), od 09:00 hod.
4 vyučovací hodiny
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Dana Svobodová, manažerka soukromého Centra poradenství a vzdělávání v Třebíči
Leona Mašková
Didaktické hry patří do skupiny aktivizujících metod, můžeme je s úspěchem použít i k motivaci
žáků. Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese prvky hry. Pohybové hry nemusí být
vždy zaměřené na pohyb, může jít o hry s určitým emocionálním zaměřením (prožívání, vůle,
rozhodnost, samostatnost…). U takových her nejde o příliš intenzivní pohyb, bývají klidnější. Často
jsou využívány vzájemné vztahy dětí. Mohou být dobrým nástrojem pedagogické diagnostiky.
Témata: Didaktická hra ve vzdělávání – typologie, zajištění efektivity a zapojení, hodnocení hry.
Psychomotorické a pohybové hry – obecně. Nápadník didaktických her – praktické ukázky
didaktických her.
MSMT-25384/2016-2-628
700 Kč
I Vaše ruce mohou zachránit život - kurz první pomoci
pedagogické i nepedagogické pracovníky všech škol a školských zařízení, kteří absolvovali základní
kurz první pomoci
4.prosince 2017 (pondělí), od 08:00 hod.
5 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Iveta Nováková Knížková DiS., záchranářka ZZŠ HK
Leona Mašková
"I Vaše ruce mohou zachránit život, aneb jednoduché zásady poskytování první pomoci u dětí
a dospělých". Teoretický úvod do problematiky: • jednotlivé sekvence a zásady řetězce přežití •
novinky v provádění KPR • postupy při náhlém kolapsu • telefonování na tísňovou linku •
demonstrace správného postupu KPR – základní dovednosti • použití automatizovaného externího
defibrilátoru (AED) Praktický nácvik KPR, modelové situace: • ověření náhlé zástavy krevního
oběhu • přivolání pomoci • volání 155 • nepřímá srdeční masáž, umělá plicní ventilace • spolupráce
v týmu • využití AED • zotavovací poloha • vypuzovací manévry jako okamžitá reakce na akutním
dušení z důvodu aspirace cizího tělesa • specifika první pomoci u dětí různých věkových kategorií
1000 Kč
Akce není akreditována v systému DVPP.
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1106181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:

Využití zdravé tělesné výchovy při oslabení pohybového systému - sestava
s ručníkem
učitele MŠ, ZŠ, vychovatele
6.prosince 2017 (středa), od 09:00 hod.
4 vyučovací hodiny
CCV Pardubice, Mozartova 449
Eva Otavová
Leona Mašková
Teorie bude prolínat praktickými ukázkami. Pedagogové se seznámí s poruchami pohybového
systému a jak je včas odhalit v praxi. Při praktickém provádění cviků se naučí sestavu s ručníkem,
seznámí se, jak podkládat ručník při provádění cviků k zajištění správné výchozí polohy těla, poznají
některé hry s ručníkem. Dozvědí se, jak souvisí cvičení plosky nohy se správným držením těla
a jakým způsobem pomocí ručníku můžeme plosku nohy procvičovat.
700 Kč

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1202181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
1209181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

S hudbou? S hudbou !
učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ
6.října 2017 (pátek), od 08:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Rafaela Drgáčová, metodička hudební nauky
Leona Mašková
Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ,
zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto
školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových
i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice,
intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení
k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky Možnosti mezioborové spolupráce
s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na enviromentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci
seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené
literatury. Téma dílny: Bitte, einsteigen Muzikanti, co děláte – hráte nebo nehráte? A je tu advent
Bitte, einsteigen Motiv vlaku a cestování při nácviku zahraničních písní a říkadel pro starší děti.
Využití netradičních výukových pomůcek a prvků dramatické výchovy, velký důraz na cítění rytmu
a skupinovou kooperaci, poslechová cvičení Malí muzikanti Tři umělé písně s tematikou malých
muzikantů. Pauza v hudbě, ukázky souhry pro malé děti, práce s dynamikou a zvukem, ukázky
využití nástrojů Orff instrumentáře a Boomwhackers. A je tu advent Příprava adventu v ohlasech
lidové poezie a písní, nácvik písní a rytmických struktur pomocí netradičních výukových pomůcek,
domácí „fanfrnoch“ a jeho využití v hodinách hudební výchovy
MSMT-10146/2016-2-228
1000 Kč
Pohodlné oblečení a obuv na přezutí (cvičební).
"Dívej se, tvoř a povídej"
učitele a ředitele MŠ, elementaristky ZŠ
19.října 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PaedDr. Vladimíra Slavíková, ředitelka MŠ v Příbrami
Leona Mašková
Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. a) Praktické ukázky (příklady) Cestičky k medvídkovi,
Barevné setkávání, Dračí toulání, Peklíčko, Strom, Paní Zima…Zahrádka plná překvapení (práce
s přírodninami apod.). Dopis sluníčku (práce s papírem, látkou, sestavování částí v celek). Šátková
země (reflexe skupinové dynamiky). Když se jaro probouzí (malba, práce s hudbou). Let čmeláka
(práce s papírem, poslech hudby, uvolňovací aktivita) Zakleté království (práce s látkou nebo
papírem). Korále pro princeznu (práce s linií, látkami, dotváření) apod. “Ledolamky”. apod. – krátké
aktivity b) Teorie Artefiletika jako specifické pojetí výtvarné výchovy v kontextu současných
českých a světových směrů výtvarné výchovy. Principy a cíle artefiletiky. Hlavní metody a formy
artefiletiky a jejich odlišnost (shoda) od dosavadních pojetí výtvarné výchovy. Pojetí výtvarné formy
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Akreditace:
Účastnický
poplatek:

1203180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
1208181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
1212181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

a výtvarného hodnocení v artefiletice. Které stránky artefiletiky mohou přinášet obtíže a jak je
překonávat. c) Průběh akce Pokračování v artefiletice – případně bližší seznámení s artefiletikou
formou přednášky/přednášek na pokračování. Praktické ukázky a jejich reflexe, která doplní
poznatky z přednášky a bude zaměřena na metodické využití v praxi MŠ. Závěrečná diskuse
zaměřené na prohloubení poznatků; využití videozáznamů z praxe.
MSMT- 6292/2017-2-284
1400 Kč

Glazury v mozaice
učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM
Od 20.října 2017 (pátek) do 10.listopadu 2017 (pátek), od 08:30 hod.
12 vyučovacích hodin
Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice
Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky
Leona Mašková
Teoretická část: Seznámíte se základními pravidly a zásadami míchání, ukládání, používání
a vypalování glazur. Použití dekorace pod glazuru, do syrové glazury a na glazuru. Využití řady
glazur Pd, As a G. Samostatnou částí bude RAKU výpal jako ukázka redukce pálení. Další část bude
věnována míchání engob a možnosti jejich použití. Praktická část: V první části kurzu si účastnice
vyrobí mozaikovou skládačku, která bude později složena do určitého obrazce a bude sloužit jako
dekorace na zdi. V obrazci budou použity vzorníky, na kterých si vyzkoušíme dekorace glazurou.
Připravíme si předmět na raku pálení. (dóza) V druhé části budeme pracovat na vzornících
s glazurami, engobami a barvítky. Dekorování oxidy, neštětcové dekorace, otisky, pozitivní
a negativní šablony, nanášení obtisků. V třetí části kurzu budeme kompletovat vypálené vzorníky do
obrazce a budeme pálit dózy v RAKU peci. Účastnice si odnesou vzorník glazur různého stupně
výpalu.
MSMT- 6292/2017-2-284
2000 Kč
Kurz má 3 části. Termíny: 20.10., 3.11., 10. 11. 2017.
Voda a rostliny v netradičních výtvarných technikách
učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ
23.října 2017 (pondělí), od 12:30 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Žaneta Křížová, lektorka výtvarné výchovy
Leona Mašková
Teoretické seznámení s přípravou učitelky na výtvarnou činnost (hledání a výběr tématu/námětu,
stanovení výtvarného cíle, výběr vhodné výtvarné techniky /postupu, zajištění pomůcek), strukturou
výtvarné aktivity (motivace-druhy motivací, objasnění postupu práce, hodnocení výtvarných činností)
a netradičními výtvarnými technikami a postupy. Komentovaná fotodokumentace realizovaných
výtvarných námětů z výtvarného projektu VODA (výtvarné řady: déšť, zmrzlá voda, obdivuhodné
vodní jevy, voda-domov pro ryby) a ROSTLINY (výtvarné řady: stromy, listy a plody, květiny,
houby). U každého námětu bude představena motivace, popis výtvarného postupu, hodnocení.
Účastníci si v průběhu akce prakticky vyzkouší výtvarné techniky (akční malba, tisk z koláže,
gumotisk, tupování, bičomalba, perforace, folioryt).
MSMT- 6292/2017-2-284
1000 Kč
Pojďme spolu do pohádky - Čerti
učitele MŠ
31.října 2017 (úterý), od 09:00 hod.
4 vyučovací hodiny
CCV Pardubice, Mozartova 449
Bc. Irena Zavadilová, vedoucí uč. MŠ Havlíčkův Brod
Leona Mašková
Dramatická výchova jako metoda výchovně - vzdělávací práce v MŠ. Jak prožít tradiční svátky bez
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stresu a hrůzy z čertů Filosofie - čerti děti do pekla nenosí – děti se učí žít s ostatními, hezky a slušně
se k sobě chovat, učí se normám a pravidlům ve společnosti. Kdo se učí, dělá i chyby, ale my je
trpělivě napravujeme, někomu to jde rychleji, někomu pomalu, ale když se budeme všichni snažit ,
podaří se nám spolu hezky žít. Peklo je fantazijní, pohádkový svět a když do něj nakoukneme,
zjistíme , že jsou v něm čertíci stejně velcí jako my, zlobivci i tichošlápci, mají svoji školku, školu,
hodnou babičku i kuchaře i učitele. Je tam veselo! jak to začíná? Čertíci se vylíhnou! Na semináři
může být použitý i videozáznam práce lektorky s dětmi ve školce právě na téma čertoviny.
Účastnický
poplatek:
1207181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

1210181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
1204181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:

700 Kč
Aranžování přírodnin s vánoční tématikou
učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatele ŠD, DM a další zájemci
22.listopadu 2017 (středa), od 13:00 hod.
4 vyučovací hodiny
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Jana Jedličková, učitelka - speciální pedagog a lektorka kreativních kurzů pro děti i dospělé
Leona Mašková
Praktická dílna zaměřená na práci s přírodním materiálem se zaměřením na adventní a vánoční,
tvoření. Účastníci si vyrobí minimálně 6 různých výrobků, které přináší inspiraci pro práci s celou
třídou v hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Materiál, se kterým budeme pracovat,
je dostupný pro každého. Přehled témat: 1. Vánoční hvězda 2. Anděl ze šustí 3. Adventní věnec 4.
Medvědi z ořechů 5. Rybička z pedigu 6. Jmenovky na dárky 7. Prezentace výrobků, diskuze,
výměna nápadů a inspirací
MSMT-25384/2016-2-628
700 Kč
Na výrobky je potřeba si donést následující potřeby a pomůcky: - igelitovou tašky sena, bílá niť,
nůžky, chomáč vaty, řezák, tavící pistole, 4 vlašské ořechy, cca 15 buráků, herkules, štětec, 1 role od
papírových utěrek, 4 čajové svíčky, 4 druhy koření či plodů (hřebíček, badyán, mandle, ořechy), na
dozdobení sušené plátky pomeranče, citronu, celá skořice, lýko). K dispozici lektorka doveze další
ukázky výrobků a materiál potřebný k výrobě (pedig, stuhy, korálky, kukuřičné šustí, lurexové nitě,
kartony, gelová pera a další).
Inkluze pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu
pedagogické pracovníky MŠ, popřípadě ZŠ (1.- 3. třída)
Od 24.listopadu 2017 (pátek) do 25.listopadu 2017 (sobota), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Bc. Jiřina Oršlová
Leona Mašková
Tento vzdělávací program seznámí pedagogy mateřských škol s tím, jak lze uchopit inkluzivní
vzdělávání integrovaných dětí pomocí muzikoterapie, artifiletiky a nezbytného pohybu. Ukáže, jaké
pomůcky lze využít, a proč je třeba muzikálnost a tvořivost dětí podporovat a rozvíjet. Učitelé si
aktivně vyzkouší různé možnosti práce a metody, které jsou vhodné pro předškolní děti. Poznají, jaké
jsou možnosti a kritéria výběru písní, rytmizací a výtvarných technik pro daný věk, aby
korespondovaly s tématy v TVP PV a byly v souladu s Rámcovým programem pro předškolní
vzdělávání. Lektorka seznámí zúčastněné, jak lze propojit děti z několika tříd za účelem společného
muzicírování a výtvarničení. Integrované děti se dle svých možností zapojí se svými asistentkami do
hrátek s vlastními výrazovými prostředky, hudebními nástroji, barvami a keramickou hlínou.
Účastníce se sami naučí základní principy hry na rytmické a melodické nástroje a obdrží metodické
materiály, včetně notových záznamů písní.
MSMT- 6292/2017-2-284
2900 Kč
Seminář proběhne ve dvou dnech: 24.a 25.11.2017 a je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.
Kombinace keramiky s drátem
učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM
1.prosince 2017 (pátek), od 08:30 hod.
4 vyučovací hodiny
Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice

- 30 -

Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

1211181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
1205181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky
Leona Mašková
Teoretická část: Program zahrnuje kombinaci drátování spolu s keramikou jako vhodný způsob
dekorování keramiky pro děti s vánoční tématikou. Účastnice si vyzkouší techniky drátování
a vplétání drátu a korálků do jednotlivých keramických předmětů. Praktická část: Odrátování
jednoduchých předmětů z keramiky a využití drátu k dekoraci - svícínek, ryba, obrázek z částí,
zvonkohra…. Použijeme drát různé tloušťky, abychom si objasnili možnosti využití různých drátu,
použijeme předlohy pro vytváření tvarů, ukážeme si techniky tvarování.
MSMT- 6292/2017-2-284
1300 Kč

Práce s voskem ve škole
učitele MŠ, ŠD a I. stupně ZŠ
12.prosince 2017 (úterý), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností
Leona Mašková
Praktický seminář zaměřený na zajímavou práci s voskem
jednoduchá enkaustika, tavení vosku
a výrobky z něj, výroba svíček, vosková batika. Prvky polytechnické výchovy. Specifika materiálů
a jeho využití. Naučíte se, jak zajímavou formou vhodně zvolit práci s teplým a studeným voskem.
MSMT-16432/2016-3-434
1000 Kč
Smaltované vánoční hodiny
učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM
15.prosince 2017 (pátek), od 08:30 hod.
4 vyučovací hodiny
Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice
Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky
Leona Mašková
Teoretická část: Seznámení s neobvyklou technikou dekorace smaltování předmětů – měděného
plechu, který je přizpůsoben a vytvarován k použití na nástěnné hodiny. Smaltový výrobek je
doplněn drátováním. Praktická část: Seznámení se s pravou smaltovací technikou, nanášení
a vypalování glazur, použití obtisků k dekoraci, vplétání korálků. Na předem připravený plech ve
tvaru kruhu, ptáka, domečku nebo ryby budeme nanášet smalt a obtisky, později doplníme
drátováním jako zdobným prvkem u nástěnných hodin.
MSMT- 6292/2017-2-284
1300 Kč

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání
1502180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Matematika ve vzdělávacím systému SŠ
učitele matematiky na SŠ, SOŠ, SOU a VOŠ
Od 9.října 2017 (pondělí) do 6.prosince 2017 (středa), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
RNDr. Josef Kubát, vedoucí OS při MPS JČMF
Mgr. Táňa Topičová
Seminář si klade za cíl představit a pojmenovat dovednosti, které by měl student znát a ovládat.
Zvládnutí těchto požadavků je jednou ze základních podmínek k úspěšnému absolvování
středoškolské maturity z matematiky. Dalším cílem je seznámit učitele matematiky s různými
metodami řešení úloh.
3900 Kč
Seminář proběhne ve dvou termínech: 9.10. a 6.12.2017. Platba při první části. Seminář vhodný pro
zařazení do šablon OP VVV.
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1501180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na středních a vyšších odborných
školách
učitele SŠ, SOU a VOŠ
Od 14.prosince 2017 (čtvrtek) do 18.ledna 2018 (čtvrtek), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. František Brož
Mgr. Táňa Topičová
Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s potenciálem oborově různě zaměřených textů pro výuku
českého jazyka a literatury a naučit je, jak prostřednictvím těchto textů efektivně rozvíjet a ověřovat
čtenářské dovednosti žáků. Podstatným cílem je ukázat pedagogům správné postupy při tvorbě úloh
ověřujících čtenářskou gramotnost na autentických textech a naučit je základním principům tvorby
takových úloh včetně rozeznání běžných konstrukčních vad a nedostatků. Znalosti a dovednosti
získané absolvováním semináře uplatní jeho účastníci v běžné výuce i při přípravě žáků na ověřování
čtenářských dovedností prostřednictvím standardizovaných evaluačních nástrojů, zejména v rámci
maturitní zkoušky.
MSMT- 6292/2017-2-284
3900 Kč
Seminář probíhá ve dvou dnech: 14.12.2017 a 18.1.2018, vždy ve stejném čase. Platba na první části.
Seminář vhodný pro zařazení do šablon OP VVV.

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
0101180
0506180
0602180
0903181
0902181
0904181
1001181
1107189
1613181
1611181
1609180
1701181
1702180
1703180
4005180

název akce
Mentoring
Anglický jazyk pro "falešné začátečníky“
Didaktika matematiky
Výuka fyziky realistickou metodou
Japonsko – země kontrastů
Organická chemie v praxi
Polytechnická výchova ve vzdělávacím procesu - jak na to jednoduše?
I Vaše ruce mohou zachránit život - kurz první pomoci
Zvládání stresu – řešení konfliktních situací
Individualizace a vnitřní motivace žáků
Osobnostně sociální rozvoj učitele „16“
Problematika návykových látek ve školním prostředí
Žák s rysy poruchy chování - člen třídního kolektivu
„Ohrožené dítě“ ve školním prostředí
Žák s potřebou podpůrných opatření

strana
15
23
25
25
26
26
26
27
33
34
35
35
35
35
40

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1603181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Specifické vývojové poruchy učení - projevy, potřeby, opatření
učitele ZŠ, víceletých gymnázií, speciální pedagogy
6.října 2017 (pátek), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Marie Komárová
Leona Mašková
Seminář je sestaven je sestaven ze tří důležitých pohledů. Jednak se budeme zabývat tím, jak se dítě
projevuje – tedy co vyučující může vidět, sledovat při tom, když dítě čte nebo píše. S tím úzce souvisí
informace o tom, že projevy dítěte naznačují, co dítě potřebuje, aby mohlo pracovat - spojíme tedy
projevy s potřebami. A na závěr si ukážeme, jak jeho potřeby převést na opatření do výuky – a tedy
jak sestavit a naformulovat IVP. Přehled témat výuky: 1. Úvod, zjištění očekávání účastníků,
seznámení s programem vzdělávací akce 2. Vyhláška 27, podpůrná opatření, 3 stupňový model péče Změny v legislativě. Podpůrná opatření. 3. Vývojové poruchy učení – dyslexie, dysortografie,
dysgrafie. Projevy potíží žáka. Potřeby žáka. Nutná opatření do výuky. V průběhu bloku budou
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Akreditace:
Účastnický p.:
1612181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
1606180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:

Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

1613181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:

podrobně probrány projevy jednotlivých vývojových poruch učení - tedy to, jak učitel může poznat,
že má jeho žák potíže se čtením nebo psaním. Dalším krokem je seznámení s tím, jaké potřeby má
žák s daným projevem obtíže tak, aby byl schopen pracovat ve výuce s maximálním využitím svých
schopností. Posledním krokem je nabídka možných opatření do výuky tak, aby byla dodržena
nezbytná míra podpory a pomoci, přesně zacílená na konkrétní potíže žáka. 5. Využití zjištěných
skutečností. Výuka IVP. Spolupráce s rodiči. Praktická ukázka využití nově nabytých poznatků pro
výuku – tzn. aplikace podpůrných opatření v běžné vyučovací hodině. Jak zjištěné informace
o žákovi zakomponovat do Individuálního vzdělávacího plánu tak, aby z něj mohl být smysluplný
a užitečný nástroj vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak naučit zákonné
zástupce pracovat doma při domácí přípravě v souladu s koncepcí školy.
MSMT- 6292/2017-2-284
1400 Kč
Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace v inkluzivní třídě
pedagogické pracovníky ZŠ
1.listopadu 2017 (středa), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Miroslav Jiřička, lektorská činnost
Mgr. Táňa Topičová
Seminář je zaměřen na problematiku klasifikace a slovního hodnocení, tvorbu školních pravidel
a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákovi v souvislosti se společným – inkluzivním
vzděláváním.
MSMT-16432/2016-3-434
1400 Kč
Kurz reedukace specifických poruch učení
učitele ZŠ
Od 6.listopadu 2017 (pondělí) do 26.března 2018 (pondělí), od 13:30 hod.
32 hodin vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PaedDr. Jiří Knoll, Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice
Mgr. Irena Dojčánová, psycholožka PPP Pardubice
Mgr. Zdeňka Matoušková, speciální pedagog PPP Pardubice
Mgr. Iva Němcová, speciální pedagog, PPP Pardubice
Mgr. Táňa Topičová
Kurz je rozdělen do 8 bloků po čtyřech hodinách, celkem 32 hodin zakončených závěrečnými
pohovory. Obsah: - rozdělení SPU, vymezení jejich symptomatologií - hlavní příznaky SPU v oblasti
pedagogické, rovině sociální, psychické, neuropsychické - diagnostika SPU a její význam pro
zpracování obsahu reedukační a korektivní péče - možnosti vytvoření vhodných opatření dětem s
SPU na škole - zvláštnosti klasifikace a hodnocení žáků s SPU - tvorba individuálních plánů - přehled
a práce s pomůckami a podnětovým materiálem určeným dětem s SPU - počítačové programy pro
děti s SPU - specifika práce s dětmi a SPU a chování, komunikace s rodiči takto postižených dětí
Předání teoretických a praktických dovedností pedagogickým pracovníkům pro práci s dětmi s SPU,
se zásadami reedukace a kompenzace vývojových dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií.
MSMT-786/2017-2-27
4400 Kč
Přednášky budou probíhat vždy ve stejném čase od 13:30 do 17:00 hodin. Termíny jednotlivých
setkání: pondělí 6.11., 20.11., 4.12.2017, 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 26.3. 2018 - závěrečné
pohovory. Kurz lze hradit z šablon OP VVV ( II/2.3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
DVPP 32 hodin inkluze, využít lze i šablonu II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ DVPP
v rozsahu 16 hodin Inkluze).
Zvládání stresu - řešení konfliktních situací
pedagogické pracovníky škol a školských zařízení
7.listopadu 2017 (úterý), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Helena Wiesenbergová
Mgr. Táňa Topičová
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Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
1605181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:
1611181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
1607181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický pop.:

Cílem kurzu je naučit účastníky zvládání stresových situací v rámci svých funkcí. Definovat stres,
stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres projevuje. Část semináře bude zaměřena na řešení a
zvládání konfliktních situací, které s sebou nese pedagogická profese.
MSMT-27239/2015-2-636
1000 Kč
Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace
učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM, vychovatele ŠD
13.listopadu 2017 (pondělí), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí
Leona Mašková
Obsah odborné části – přehled témat výuky: • Znalost vlastních emocí, zvládání emocí; metoda tzv.
kladné disciplíny • Vlastní vnímavost k emocím jiných lidí - empatie - umění mezilidských vztahů •
charakteristiky dětského ontogen. vývoje /stádia vývoje osobnosti / = osvojení důvěry,autonomie
dítěte, stádium iniciativy… • rozvoj schopností a nadání • nutnost změn vzorců chování • přístupy ,
reagování, nápravy nekontrolovatelného vzteku • snížená psychická odolnost dítěte - metody nápravy
• pevný řád činností ve vztahu k impulzivním projevům • kvalita / rozsah / pozornosti – přístupy,
postupy, osvojování prac. návyků • efektivní metody vyučovací: motivační , dramatické, kooperativní
/ Brainstorming /, demonstrace…; specifické výukové / metodické / požadavky • aktivní rodičovská
spolupráce s vyučujícími k dětem se spec projevy chování • výchovné vlivy rodičovské –trendy /
metody /- histriónské matky, úzkostné matky otcové slaboši, tvrdí…; světlé a stinné stránky
osobnosti / • stádia získávání přátelství
MSMT- 6292/2017-2-284
1400 Kč
Individualizace a vnitřní motivace žáků
učitele ZŠ a SŠ
29.listopadu 2017 (středa), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Zdeněk Dlabola, vedoucí Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB, Týniště nad
Orlicí
Mgr. Táňa Topičová
Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se účastníci semináře seznámí se strategiemi výuky,
které umožňují respektovat individuální možnosti a tempo každého žáka, a cestami, které vedou
k rozvoji vnitřní motivace žáků k učení. V rámci semináře budeme analyzovat své vzdělávací potřeby
směrem k diferenciaci výuky s důrazem na dovednost znát a umět poznávat své žáky (např.
z hlediska jejich učebních stylů, gramotností, inteligencí ap.). Společně rozebereme konkrétní
příležitosti k aplikaci vnější i vnitřní diferenciace na škole.
MSMT-16432/2016-3-434
1400 Kč
Žáci s výrazně narušenými komunikačními schopnostmi, s PAS a AAK,
strukturované plánování
učitele MŠ, ZŠ, asistenti pedagoga
18.ledna 2018 (čtvrtek), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Světlana Drábová
Leona Mašková
Seminář se zabývá problematikou alternativní a augmentativní komunikace (AAK).
Obsahem semináře je stručná charakteristika vývoje řeči, poruchy komunikačních
schopností, PAS, základní terminologie v oblasti AAK, formy podpory metody a
postupy bez pomůcek, s pomůckami – praktické ukázky komunikačních sešitů,
rozvrhů, procesuálních schémat…, optimální strategie ve výuce – praktické využití
Ipadu a vhodných výukových programů pro podporu a rozvoj AAK, možnosti
spolupráce, ukázky alternativních způsobů práce prostřednictvím AAK, diskuze.
1400 Kč
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1609180
Doporučeno pro:
Termín k.:
Rozsah:
Místo k.:
Lektor:
Garant:
Stručný
obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Osobnostně sociální rozvoj učitele "16"
pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, VOŠ
Od 31.ledna 2018 (středa) do 1.února 2018 (čtvrtek), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP
Mgr. Táňa Topičová
Kurs chce podpořit učitele v jejich každodenní práci s dětmi/žáky. V rámci zaměření
na osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků bude důraz kladen
především na zvýšení pedagogických, didaktických, expresívních a organizačních
schopností a schopnost sebereflexe.
2900 Kč
Seminář probíhá ve dvou termínech: 31.1. a 1.2.2018. Platba při první části. Seminář
je vhodný k zařazení do šablon OP VVV

17 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství
1701181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
1702180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:

1703180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Problematika návykových látek ve školním prostředí
učitele ZŠ a SŠ, metodiky primární prevence, výchovné poradce
8.listopadu 2017 (středa), od 13:00 hod.
4 vyučovací hodiny
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Kateřina Kábelová
Leona Mašková
Důvody užívání drog, základní rozdělení drog, příčiny vzniku závislosti, možnosti prevence,
možnosti léčby. Spolupráce s rodinou, rodina a škola, motivace ke spolupráci, dobrá praxe v kontaktu
s rodinou, co funguje. Využití casemanagementu při práci s rodinou. Krizový plán, zásady krizového
plánu, tipy a doporučení postupů řešení při akutním stavu žáka na půdě školy, síť návazných služeb,
nové přístupy. Etické a právní faktory testování na přítomnost návykových látek ve školním
prostředí.
MSMT- 6292/2017-2-284
700 Kč
Žák s rysy poruchy chování - člen třídního kolektivu
učitele ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU a VOŠ
Od 7.prosince 2017 (čtvrtek) do 16.ledna 2018 (úterý), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Petr Dřínovský, speciální pedagog
Mgr. Táňa Topičová
Cílem vzdělávacího modulu je osvětlit pojem problémový žák, seznámit účastníky s možnostmi a
limity řešení problémového chování. Interaktivní a zážitkovou formou představí kurz účastníkům
nové metody, formy, techniky a aktivity vhodné pro práci se školním kolektivem.
2900 Kč
Seminář probíhá ve dvou termínech: 7.12.2017 a 16.1.2018, platba při první části. Seminář je vhodný
k zařazení do šablon OP VVV.
"Ohrožené dítě" ve školním prostředí
pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, VOŠ
Od 9.ledna 2018 (úterý) do 22.ledna 2018 (pondělí), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Markéta Sychrová, speciální pedagog PPP, Ústí nad Orlicí
Mgr. Jiřina Ludvíková
Mgr. Táňa Topičová
Cílem vzdělávacího modulu je poskytnout pohled na potíže "ohroženého žáka" ve školním prostředí,
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jedná se o pohled pracovníka OSPODU a speciálního pedagoga PPP, včetně zajištění základních
kompetencí pedagogů k řešení situací týkajících se ohroženého žáka ve škole.
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

2900 Kč
Seminář probíhá ve dvou termínech: 9.1.2018 a 22.1.2018, platba při první části. Seminář je vhodný k
zařazení do šablon OP VVV.

18 Certifikované vzdělávání (akreditované dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1804180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

1801180
Doporučeno pro:

Termín konání:
Rozsah akce:
Uzávěrka:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Studium pro asistenty pedagoga
asistenty pedagoga a další zájemce
Od 9.září 2017 (sobota) do 14.května 2018 (pondělí), od 08:00 hod.
120 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí
Mgr. Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk
Leona Mašková
Kvalifikační studium podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat
funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. Vzdělávací program je
zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle
§16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.
MSMT-905/2015-2-27
9000 Kč
Termíny jednotlivých přednášek: 9.9., 7.10., 30.10., 25.11., 11.12. 2017, 8.1., 3.2., 5.3., 7.4., 14.5.
2018
Studium pedagogiky
učitele odborných předmětu SŠ, praktického vyučování a odborných praxí VOŠ, uměleckých
odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích, jazykových škol s právem státní jazykové
zkoušky, kteří potřebují doplnit odbornou kvalifikaci v oblasti pedagogických věd v souladu s § 22,
odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Od 16.září 2017 (sobota) do červen 2018, od 08:30 hod.
120 hodin
31.8.2017
CCV Pardubice, Mozartova 449
kolektiv lektorů CCV Pardubice
Mgr. Monika Jirásková
Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených
v § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých
zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými
MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program obsahuje tyto
moduly: MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY MODUL II: ZÁKLADY
PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY. Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí
a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá
absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.
MSMT- 8760/2014-2-231
9000 Kč
Časová dotace: 120 vyučovacích hodin studia. Organizace studia: výuka obou modulů a jejich
tématických okruhů bude rozložena do dvou semestrů studia. Studium bude zahájeno v září 2017
a bude probíhat každou druhou sobotu ve stejném čase. Pokyn s informacemi k uhrazení
účastnického poplatku převodem na účet bude zaslán přihlášeným účastníkům na e-mailovou adresu,
uvedenou v přihlášce nejpozději do konce srpna 2017. Konkrétní termíny přednášek budou
zveřejněny na webu CCV Pardubice do konce srpna 2017.
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1802180
Doporučeno pro:

Termín konání:
Rozsah akce:
Uzávěrka:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

1803180
Doporučeno pro:

Termín konání:
Rozsah akce:
Uzávěrka:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času
zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 písm. d) a f) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu
činností pedagoga volného času. Kritérium výběru účastníků: Studium je určeno pro zájemce, kteří
získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu
středního vzdělávání.
16.září 2017 (sobota), od 08:30 hod.
120 hodin
31.8.2017
CCV Pardubice, Mozartova 449
kolektiv lektorů CCV Pardubice
Mgr. Monika Jirásková
Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vychází z podmínek
a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c)
vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací
DVPP vydanými MŠMT dne 19.12. 2013 pod č.j. MSMT - 42447/2013. Vzdělávací program je
zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou
pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové
vzdělávání. Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné
práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací
MŠMT.
MSMT- 8760/2014-2-231
9000 Kč
Časová dotace: 120 vyučovacích hodin studia. Organizace studia: výuka modulů a jejich tematických
okruhů bude rozložena do dvou semestrů studia. Studium bude zahájeno v září 2017 a bude probíhat
každou druhou sobotu ve stejném čase. Pokyn s informacemi k uhrazení účastnického poplatku
převodem na účet bude zaslán přihlášeným účastníkům na e-mailovou adresu, uvedenou v přihlášce
nejpozději do konce srpna 2017. Konkrétní termíny přednášek budou zveřejněny na webu CCV
Pardubice do konce srpna 2017.
Studium pro vychovatele
zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. d) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu
činností vychovatele ve školách a školských zařízeních. Kritérium výběru účastníků: dosažené
vzdělání vyšší odborné (DiS.)
16.září 2017 (sobota), od 08:30 hod.
80 vyučovacích hodin
31.8.2017
CCV Pardubice, Mozartova 449
kolektiv lektorů CCV Pardubice
Mgr. Monika Jirásková
Obsah vzdělávacího programu Studium pro vychovatele vychází z podmínek a požadavků
stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a je
v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26
451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace
vychovatel. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které
podmiňují výkon činnosti vychovatele. Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: I. ZÁKLADY
PEDAGOGIKY II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY III. SPECIÁLNÍ MODUL
PRO VYCHOVATELE Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou
závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent
osvědčení s akreditací MŠMT.
MSMT- 8760/2014-2-231
6500 Kč
Časová dotace: 80 vyučovacích hodin studia. Organizace studia: výuka obou modulů a jejich
tematických okruhů bude rozložena do dvou semestrů studia. Studium bude zahájeno v září 2017
a bude probíhat ve vybraných termínech v sobotu ve stejném čase. Pokyn s informacemi k uhrazení
účastnického poplatku převodem na účet bude zaslán přihlášeným účastníkům na e-mailovou adresu,
uvedenou v přihlášce nejpozději do konce srpna 2017. Konkrétní termíny přednášek budou
zveřejněny na webu CCV Pardubice do konce srpna 2017.
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1805180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický pop.:
Poznámka:

Studium pro asistenty pedagoga
asistenty pedagoga a další zájemce
Od 13.ledna 2018 (sobota) do 25.června 2018 (pondělí), od 08:00 hod.
120 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí
Mgr. Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk
Mgr. Táňa Topičová
Kvalifikační studium podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat
funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen
na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle §16,
odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.
9000 Kč
Termíny jednotlivých přednášek (soboty a pondělí): 13.1., 27.1., 12.2., 3.3., 24.3., 9.4., 23.4., 21.5.,
2.6.,25.6.2018 - zkoušky.

25 Projekt logopedie
2501180
Doporučeno pro:

Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu
přirozeného rozvoje řeči dětí, primární logopedickou prevenci, podpora logopedické
prevence v předškolním vzdělávání
učitele/učitelky MŠ nebo přípravné třídy ZŠ, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu
školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a
primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné
kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo
vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu. Řeč
frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti.
Od 13.října 2017 (pátek) do 4.listopadu 2017 (sobota), od 09:00 hod.
60 hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Helena Vacková, speciální pedagog
Mgr. Jiřina Jehličková
Leona Mašková
Modul I Systém logopedické péče Problematika zabezpečení logopedické péče ve školství,
organizace, úloha. Logopedie jako vědní obor. Poradenství pro jedince s poruchami komunikačních
schopností. Postavení a kompetence logopedického asistenta v systému logopedické péče v resortu
školství. Komunikace, význam komunikace v životě člověka. Narušená komunikační schopnostdefinování, klasifikace - přehled. Modul II Ontogenetický vývoj řeči Ontogeneze řeči, pedagogická
diagnostika odchylek ve vývoji dětské řeči, projevy a příčiny, úloha prostředí, podnětnost, správný
vzor řeči, prevence poruch opožděného a nesprávného vývoje řeči, prevence poruch čtenářských
obtíží. Ontogeneze řeči z pohledu jazykových rovin. Předřečová stádia a vlastní vývoj řeči. Vztah
mezi NKS a vadným držením těla ( praktické ukázky). Fonetika - základní poznatky. Soustava
českých hlásek - samohlásky, souhlásky. Fyziologické tvoření hlásek. Artikulační cvičení. Modul III
Fyziologický a narušený vývoj řeči. Respirační, fonační a artikulační ústrojí, anatomie a fyziologie,
inervace (hlavové nervy) Tvorba hlasu. Hlasová hygiena. Dechová, hlasová a oromotorická cvičení,
praktické ukázky, hry. Modul IV Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči Podpora přirozeného
rozvoje řeči, metodické a didaktické postupy procvičování obratnosti mluvidel, smyslová výchova,
rozvoj slovní zásoby, užívání hlasu, hlasová hygiena, rozvíjení jemné a hrubé motoriky,
grafomotoriky. Dítě s vadou řeči ve třídě MŠ a ZŠ, pedagogické přístupy, zakotvení řečové výchovy
a podpory rozvoje komunikační kompetence dětí/žáků ve školním vzdělávacím programu.
Individuální vzdělávací plán - rámcová struktura, obsah, spolupráce se školským poradenským
zařízením. Pedagogické přístupy k dětem s poruchami tempa a plynulosti řeči, práce se třídou.
Praktické ukázky, didaktické hry nácviku správné výslovnosti přirozenou cestou, řečová
výchova,diskuse,závěrečný pohovor a vyhodnocení kurzu. Dyslalia -( porucha výslovnosti, patlavost)
- etiologie, klasifikace, diagnostika. Metodika reedukace jednotlivých hlásek. Zásady pro reedukaci
dyslalie. Základy logopedické diagnostiky. Zásady vypracování individuálního vzdělávacího
programu. Modul V Pedagogická praxe - 20 hodin V průběhu praxe frekventanti aplikují poznatky
získané v průběhu teoretické části kurzu ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi.
Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v
rámci ukončení studia. Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou
absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti
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Akreditace:
Účastnický pop.:
Poznámka:

2502180
Doporučeno pro:

Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

2503181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu
činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/200961 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.
MSMT-31189/2016-2-848
6500 Kč
Termíny přednášek: 13.10.2017 v čase 9 - 17 hodin, 14.10.2017 8-16 hodin, 3.11.2017 9-17 hodin,
4.11.2017 8-16 hodin. Termín na zkoušky bude upřesněn. Kurz je vhodný k zařazení do šablon OP
VVV.
Metodická podpora logopedických asistentek v praxi
učitele MŠ, ZŠ, SŠ. Zájemce o seminář se prokáže osvědčením o absolvování kurzu Logopedický
asistent a Kurz logopedické prevence. Semináře se také může zúčastnit absolvent bakalářského
studia, dle ustanovení čl. IV písm. b) a čl. V 1. odst. metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k
zabezpečení logopedické péče ve školství a upevnit si praktické znalosti ohledně logopedické
prevence. Tento absolvent se prokáže diplomem o ukončeném bakalářském studiu.
Od 10.listopadu 2017 (pátek) do 10.ledna 2018 (středa), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Helena Vacková, speciální pedagog
Leona Mašková
Cílem semináře je poskytnout účastníkům metodické vedení, upevňovat a prohlubovat znalosti z
oblasti logopedické prevence a předcházet chybám v odborné práci s dětmi. Absolvent si ověří svůj
správný úsudek při hodnocení potřeb dítěte, získá jistotu v provádění konkrétních bodů prevence,
naučí se hravé formy nácviku dechových, fonačních, artikulačních cvičení a her na rozvoj slovní
zásoby, jazykového citu a dalších oblastí, které pak bude schopen aplikovat v praxi. Účastník získá
praktické zkušenosti, které doposud znal pouze teoreticky.
MSMT-36121/2015-1-832
2500 Kč
Kurz se skládá ze 2 částí: 10.11.2017 a 10.1.2017 (vždy 9:00-16:00). Poplatek je za obě části a platí
se na prvním setkání.
Kolektivní logopedická péče vedená logopedickým asistentem
absolventi kurzu Logopedický asistent k zabezpečení logopedické péče ve školství (učitele MŠ, 1.
stupně ZŠ, speciální pedagogové)
16.listopadu 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Helena Vacková, speciální pedagog
Leona Mašková
Seminář navazuje na kurz Logopedický asistent a Kurz logopedické prevence, akreditovaný MŠMT,
k získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu s ustanovením čl. IV
písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče
ve školství. Obsahem semináře bude seznámení pedagogů se správnými principy vzdělávání dětí.
Praktické rady a ukázky cvičení povedou logopedického preventistu k rozvoji všech dovedností
(spadajících do jeho kompetencí), které může uplatnit nejen v kolektivní logopedické péči.
MSMT-851/2016-2-23
1000 Kč

28 Stres
2801181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů - prevence stresu
a syndromu vyhoření II
pracovníky škol a školských zařízení
12.října 2017 (čtvrtek), od 08:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PhDr. Roman Miletín, ředitel Centra psycho-sociální pomoci Pardubice
Mgr. Táňa Topičová
Cílem semináře je posílení psychické odolnosti a schopnosti zvládat náročné povolání, rozvíjet
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Akreditace:
Účastnický
poplatek:

dovednosti v oblasti komunikace a zvládání stresu a dosáhnout tak zvýšení psychické odolnosti
a schopnosti zvládat náročné pracovní situace.
MSMT - 905/2015-2-27
1400 Kč

40 Společné vzdělávání
4005180
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický pop.:
Poznámka:

4004181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:
Poznámka:

Žák s potřebou podpůrných opatření
pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, koordinátory ŠVP
Od 10.listopadu 2017 (pátek) do 28.listopadu 2017 (úterý), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Dana Svobodová, manažerka soukromého Centra poradenství a vzdělávání v Třebíči
Mgr. Táňa Topičová
Cílem semináře je posílit a zvýšit pedagogické dovednosti zejména v oblasti vzdělávání žáků
s potřebou podpůrných opatření 1. - 5. stupně. Účastníci si vytvoří model IVP, vytvoří modelové
osnovy předmětu speciální pedagogické péče. Seminář dává prostor k výměně zkušeností v oblasti
spolupráce mezi učiteli a spolupráci učitele s asistentem pedagoga.
2900 Kč
Vzdělávací program proběhne ve dvou dnech: 10.11.+ 28.11.2017, vždy 9-16 hodin. Poplatek je za
obě části. Program je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.
Inkluze - společné vzdělávání pro MŠ
učitele MŠ
Od 5.prosince 2017 (úterý) do 14.prosince 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
PhDr. Petra Novotná, ředitelka Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí
Leona Mašková
Seminář seznámí účastníky se změnou ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016Sb., vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, rozdílem mezi integrací a inkluzí
a potřebou společného vzdělávání. Účastnici se také seznámí se stupni a druhy podpůrných opatření,
zapojení asistentů, tlumočníků, přepisovatelů a dalších pedagogických pracovníků do výuky.
Uvědomí si také i úlohu a postavení školského poradenského zařízení vzhledem ke společnému
vzdělávání. V pracovních dílnách se blíže seznámí s Plánem pedagogické podpory a Individuálním
vzdělávacím plánem. Podrobný obsah: 2 hodiny
Novela školského zákona, integrace x inkluze,
vysvětlení pojmu inkluze. Rovnost práv, podmínek a příležitostí ve vzdělání pro všechny děti a žáky
vyhláška č. 27/2016Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření 2 hodiny
školská poradenská
zařízení a změny v souvislosti inkluze
společného vzdělávání
zpráva, doporučení školského
poradenského zařízení, informovaný souhlas
spolupráce školy, školského zařízení, školského
poradenského zařízení a zákonných zástupců 4 hodiny první stupeň podpůrného opatření změna
organizace, metod, hodnocení žáka, podpůrná opatření bez finanční podpory
Plán pedagogické
podpory spolupráce pedagogických pracovníků s výchovným poradcem, se školním psychologem,
nebo školním speciálním pedagogem
Plán pedagogické podpory
jeho části, praktické fiktivní
vyplnění, pracovní dílna 2 hodiny
Postup školy před přiznáním druhého až pátého stupně
podpůrného opatření Podpůrná opatření s finanční podporou druhý až pátý stupeň podpůrného
opatření
přehled podpůrných opatření
metody, organizace, hodnocení, výuky,
organizace
vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 1 hodina
typy hodnocení
bezděčné x
záměrné, sumativní x formativní, normativní x kriteriální
změna v hodnocení žáků přechod od
sumativního hodnocení k formativnímu hodnocení 2 hodiny Individuální vzdělávací plán jeho
náležitosti a části praktické fiktivní vyplnění, pracovní dílna 2 hodiny
personální podpůrná
opatření
asistent pedagoga, tlumočník českého znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící
Asistent pedagoga, práce asistenta
Zapojení asistenta do výchovně vzdělávací práce 1 hodina
Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními,
hodnocení těchto dětí,
metody, formy výuky
MSMT-25384/2016-2-628
2900 Kč
Vzdělávací program proběhne ve dvou dnech : 5.12.+ 14.12.2017, vždy 9-15 hodin. Poplatek je za
obě části. Program je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.
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4002181
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření
učitele ZŠ, víceletých gymnázií, speciální pedagogy
25.ledna 2018 (čtvrtek), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
CCV Pardubice, Mozartova 449
Mgr. Marie Komárová
Leona Mašková
Jakým způsobem se vypořádat s 1.stupněm podpůrných opatření a Plánem pedagogické podpory.Jak
si zmapovat aktuální úroveň dovednosti číst a psát u dětí, kterým tyto základní činnosti působí potíže.
Obsah: 1. Úvod, zjištění očekávání účastníků, seznámení s programem vzdělávací akce 30 minut 2.
Plán pedagogické podpory 90 minut - Vyhláška 27 - Podpůrná opatření 1. st - Vyplnění plánu
pedagogické podpory po bodech 3. Aktuální diagnostika čtení 90 minut - Proč ji vůbec dělat Zjištění technické úrovně čtení - Zjištění kvality porozumění čtenému textu - Trénink nově nabytých
dovedností 4. Aktuální diagnostika psaní 135 minut - Proč ji vůbec dělat - Zjištění technické kvality
písma - Zjištění typu chyb - Zjištění způsobu provádění zpětné kontroly - Zjištění efektivity
prováděné zpětné kontroly (dovednost najít a opravit chybu) - Praktické ukázky - Trénink nově
nabytých dovedností 4. Shrnutí, závěr – příklady aplikace získaných informací ve školní práci 30
minut Proč a jak provádět aktuální diagnostiku psaní - zjištění technické kvality písma, typu chyb,
způsobu provádění zpětné kontroly a její efektivity
MSMT- 6292/2017-2-284
1400 Kč

7.1 Chrudim
02 Předškolní vzdělávání
0218280
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický pop.:
Poznámka:
0217280
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:
0216280
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:

Jak na předčtenářskou gramotnost u dětí předškolního věku
učitele MŠ
Od 3.října 2017 (úterý) do 4.října 2017 (středa), od 08:30 hod.
16 vyučovacích hodin
SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská 973
Václava Tmejová, ředitelka MŠ
Mgr. Táňa Topičová
Cílem semináře je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi/kompetencemi, které
budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy, a to zejména ve vztahu k podpoře
rozvoje předčtenářské gramotnosti.
2900 Kč
Seminář se koná ve dvou dnech (3.10. a 4.10.2017) a je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV.
Jak na předmatematickou gramotnost u dětí předškolního věku
učitele MŠ
Od 23.listopadu 2017 (čtvrtek) do 30.listopadu 2017 (čtvrtek), od 08:30 hod.
16 vyučovacích hodin
SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská 973
Václava Tmejová, ředitelka MŠ
Mgr. Táňa Topičová
Cílem semináře je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi/kompetencemi, které
budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy ve vztahu k podpoře rozvoje
předmatematické gramotnosti.
2900 Kč
Seminář se koná ve dvou dnech (23. a 30.11.2017) a je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV.
Týmová spolupráce ve škole
pedagogické pracovníky MŠ
Od 11.ledna 2018 (čtvrtek) do 25.ledna 2018 (čtvrtek), od 08:30 hod.
16 vyučovacích hodin
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Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:
Poznámka:
0201280
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:
Poznámka:

SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská 973
PhDr. Andrea Troníčková, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Mgr. Táňa Topičová
Vzdělávací akce vychází z požadavků na kvalitu vzdělávání formulovaných v RVP. Bude realizována
formou praktické dílny (tréninkovými metodami), tak aby účastníci získali dovednosti, které
bezprostředně využijí v praxi. Kurz je zaměřený na rozvoj spolupráce, efektivní komunikace a řešení
problémů. Tým společně projde od poznávacích aktivit přes kooperativní aktivity a aktivity na řešení
problémů až k aktivitám na rozvoj empatie, důvěry a sebedůvěry. Součástí kurzu je i důraz na
význam jednotlivce v rámci týmové práce i na to, jak takový efektivní tým pracuje a jak se projevuje.
MSMT-16432/2016-3-434
2900 Kč
Seminář se koná ve dvou dnech (11. a 25.1.2018) a je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV.
Práce s dvouletými dětmi v MŠ
pedagogické pracovníky MŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Od 2.května 2018 (středa) do 3.května 2018 (čtvrtek), od 08:00 hod.
24 vyučovacích hodin
SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská 973
Mgr. Alena Vlková
Mgr. Táňa Topičová
Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí, které umožní úspěšnější
začlenění dvouletých dětí do mateřské školy, na prohloubení znalostí a principů individuálního
přístupu učitele MŠ k osobnosti dítěte, na vývojová specifika dvouletého dítěte (psychosomatický
vývoj), metody a formy pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti a uspokojování potřeb
dvouletých dětí, vytváření podnětného prostředí pro rozvoj herních dovedností, motivace dítěte
k mluvení, rozvoj jazykových dovedností (práce s říkadly a krátkými příběhy ). Z pohledu fází
vývoje dětí předškolního věku budou představeny možnosti, postupy a specifika MŠ k zařazení dětí
batolecího věku do kolektivu třídy MŠ. Vzdělávací systémy raného vzdělávání ve vybraných zemích.
Podmínky vzdělávání dvouletých dětí v MŠ v ČR. Zapojení rodin do raného vzdělávání.
Charakteristiky vývoje dítěte v období raného dětství (fyzický, sociální, emocionální, kognitivní
a jazykový vývoj- teorie). Vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte. Stimulace motorických
dovedností. Podpora rozvoje poznávacích procesů. Učení nápodobou, prostor pro volnou hru i pro
experimentaci. Správný mluvní vzor, podpora sémantické složky řeči, rozvoj komunikace.
Osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti.
MSMT-25384/2016-2-628
4200 Kč
Termíny: ÚT-ST 2.-3.5.2018. Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
1104281
1206281
1213281

název akce
Dětská jóga zábavnou formou
Vánoční čarování, opět něco nového
Hrátky s pedigem

strana
43
43
43

03 1. stupeň ZŠ
0309281
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:

Neklidné a nesoustředěné dítě v ZŠ
učitele ZŠ, vychovatele ŠD
11.prosince 2017 (pondělí), od 13:00 hod.
5 vyučovacích hodin
SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská 973
PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
Mgr. Táňa Topičová
1. Obecný úvod do problematiky dětí s obtížemi se soustředěním, děti neklidné (LMD, ADHD sy,
ADD sy). Diagnostika, odborná pracoviště, spolupráce s PPP. 2. Rozpoznání typických projevů
v chování dětí a následné možnosti řešení problematických situací. Spolupráce s rodinou, výchovná
doporučení. 3. Metody a techniky práce ve školní třídě, popř. ve školní družině. Pedagogické vedení,
možnosti pedagoga, důležitost zpětné vazby.
MSMT-16432/2016-3-434
1000 Kč
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DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
1104281
1206281
1213281

název akce
Dětská jóga zábavnou formou
Vánoční čarování, opět něco nového
Hrátky s pedigem

strana
43
43
43

11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
1104281
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Dětská jóga zábavnou formou
učitele MŠ a 1. stupně ZŠ
27.září 2017 (středa), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská 973
Gabriela Bašková, zakladatelka Aerobic clubu hip hop
Leona Mašková
– pozice zvířátek a věcí, pozdrav slunci pro děti, básničky k jednotlivým pozicím, dechové
a relaxační techniky, zábavné hraní – tipy na hry s dětmi, které podporují vzájemné vztahy mezi
dětmi, rozvíjí motoriku, koordinaci, rovnováhu a zlepšují soustředění.
MSMT- 6292/2017-2-284
1000 Kč

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1206281
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
1213281
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:
Účastnický
poplatek:

Vánoční čarování, opět něco nového
učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ
2.listopadu 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská 973
Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností
Leona Mašková
Seznámení se se zajímavými materiály a postupy výtvarné práce s dětmi. Představení technik
a výrobků pro výuku výtvarné výchovy motivačně spjatých s vánočními tématy a motivy zimy. Nové
nápady, které ještě nebyly nikde publikovány. Seminář nabízí širokou škálu námětů, pomůcek
a tvořivých aktivit. Zapojení fantazie do výtvarné hry, probuzení zájmu o tuto činnost u dětí,
a uvolnění jejich výtvarného projevu.
MSMT- 6292/2017-2-284
1000 Kč
Hrátky s pedigem
učitele MŠ a 1. stupně ZŠ
27.listopadu 2017 (pondělí), od 13:00 hod.
4 vyučovací hodiny
SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská 973
Bc. Miroslava Vagenknechtová, ředitelka MŠ
Leona Mašková
Praktický seminář zaměřený na využití přírodního materiálu. - Vánoční ozdobičky, zvoneček - Podnos
s pevným dnem - Ošatka s vyplétaným dnem.
700 Kč

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1608281
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:

Možnosti práce se třídou
učitele ZŠ, VOŠ, SŠ
24.října 2017 (úterý), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
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Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:
Účastnický
poplatek:

SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská 973
Mgr. Petr Dřínovský, speciální pedagog
Mgr. Táňa Topičová
Cílem semináře je zprostředkovat pedagogům různé návody jak pracovat se třídou, např. řešit
konflikty, problémy, rozvíjet komunikační, seberegulační nebo sebepoznávací dovednosti u žáků.
1400 Kč

7.3 Svitavy
01 Řízení školy a školský management
0102381
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK II.
vychovatelé ŠD, ŠK
2.října 2017 (pondělí), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Mgr., Bc. Radislava Jiřičková, ředitelka ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8
Michaela Boková
Seminář volně navazující na první díl, který se podrobně věnoval školské legislativě pro zájmové
vzdělávání a úpravám školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Cílem druhého dílu
je seznámit vychovatelky školských zařízení se základy pracovního práva.
MSMT-851/2016-2-23
1000 Kč

02 Předškolní vzdělávání
0212381
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
0204381
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Práce s dítětem se specificky narušeným vývojem řeči
učitele MŠ, příp. 1. stupně ZŠ
9.října 2017 (pondělí), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Mgr. Olga Keprtová
Michaela Boková
• Dyslalie, vývojové dysfázie • Metody práce při reedukaci zejména dyslalie a vývojové dysfázie •
Podpora rozvoje komunikace pro předškoláky i 1. stupeň • Možnosti a význam podpůrných opatření
ve výuce i v předškolním vzdělávání • Ukázky a metodika práce s pomůckami, metodickými
a didaktickými materiály, které lze využít při práci – vlastní pomůcky, osvědčené pomůcky (typy ,
doporučení)
1000 Kč
Hravá jóga pro děti předškolního věku 2
učitele MŠ, pedagogy volného času
12.října 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Mgr. Iveta Komárová
Michaela Boková
Poletíme do vesmíru, prozkoumáme černou díru, nasedneme do rakety, proletí se všechny děti… i tak
by mohla začít jóga s dětmi. Hravá, plná překvapení a hlavně dobrodružná. Prozkoumat nové planety
a poznat hlavně něco o sobě. O svém těle, o svých pocitech a své roli tady na světě. Protože když
prozkoumáme sebe, můžeme objevovat nové. Střídání pohybu a zastavení, vnímání proměny
dynamiky a klidu, začlenit tuto proměnlivost do výuky i do života. Přesně tohle nás potká na
zážitkovém semináři jógy pro děti, kde se v děti promění hlavně učitelé, aby získali osobní zkušenost.
Kromě výletu do vesmíru nás čekají ještě další témata spojená s cestováním i návratem, protože
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„všude dobře, doma nejlíp.“ A nejlíp je nám v našem těle, když je zdravé. Obsah semináře: Lekce
jógy, ásanová praxe, dechová cvičení Jógové chvilky v běžném denním programu .Tvoření
tematického celku ve školní výuce, skladba hodiny. Praktické ukázky, práce s pomůckami .Zásobník
her, dechových cvičení, relaxačních technik.
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
0202381
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
0203380
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

0205381
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

1000 Kč
Účastníkům doporučujeme pohodlné oblečení o obuv.
Polytechnická výchova - práce s odpadním materiálem v MŠ
učitele MŠ, vychovatele ŠD
8.listopadu 2017 (středa), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Václava Tmejová, ředitelka MŠ
Michaela Boková
Tvůrčí pracovní dílna, která seznamuje s možností přiblížit dětem odpad jako materiál. Účastníci
budou zpracovávat různé druhy odpadních materiálů jak podle nabídnutých předloh, ale i podle
vlastních postupů a návrhů s použitím nářadí, nástrojů. Na závěr společně zhodnotíme nejen plnění
dílčích cílů a klíčových kompetencí, ale i vhodnost nabízených aktivit pro děti předškolního věku,
individuální přístup. Účastnice dostanou prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a diskuzi,
k dispozici budou metodické materiály.
MSMT-25384/2016-2-628
1000 Kč
Hry a hříčky vedoucí k matematické pregramotnosti
učitele MŠ
Od 27.listopadu 2017 (pondělí) do 28.listopadu 2017 (úterý), od 08:00 hod.
16 hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka MŠ Ostrov
Michaela Boková
Teoretická část: a) podíl vzdělávacích předpokladů a schopností dítěte (zejména rizikový vliv
vrozených handicapů, odlišného mateřského jazyka, nepodnětného prostředí, osobních vlastností
dítěte apod.). b) aktivity nematematického charakteru
hrubá a jemná motorika, rozvoj sluchu
a zejména řeči, rytmus a hudba, pracovní zkušenosti a dovednosti atd. c) porozumění výrazům,
pokynům, sdělením, včetně pochopení předložek, nadřazených pojmů, výrokům negace, příčiny
a dějové souvislosti, pochopení podmínek, označování množství bez číslovek jen pomocí neurčitých
kvatifikátorů apod. d) vyhledávání a vyřazování objektů podle zadání, třídění, uspořádání,
porovnávání a poměřování, pokusy s jakýmkoli druhem měření a vážení, komentování
a zaznamenávání výsledků, . e) manipulační aktivity spojené již s určováním polohy, množství,
počtu, podílu, pořadí, vzdálenosti, atd. a to včetně komentování a případného záznamu f) práce se
stavebnicemi - orientace v postupech, pláncích, manipulační zkušenosti, objevy v oblasti objemu
a vztahů prostorových těles a jejich fyzikálních vlastnostech a zákonitostech Praktická část: pohybové hry - říkanky, písničky, rytmus - pracovní aktivity a hry - stolní a společenské hry - texty,
vyprávění, dramatizace - hry se slovy a s jazykem - práce s informacemi - početní operace - tělesa,
rovina, geometrické obrazce.
MSMT-32189/2016-2-848
2900 Kč
Seminář se koná 2 dny a je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV. 1. den 27.11.2017 v čase 8-15
hodin, 2.den 28.11.2017 v čase 8-13 hodin
Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ
učitele MŠ
30.listopadu 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Michaela Boková
Obsahem seminářem je vymezení dvou pojmů - hyperaktivní dítě v MŠ a dítě s hraničním chováním.
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Účastníci budou seznámeni s příčinami vzniku syndromu poruchy pozornosti a aktivity
(hyperaktivity) a s jeho základními projevy v období od raného dětství do předškolního věku.
Pozornost bude zaměřena na odlišení projevů chování hyperaktivního dítěte od běžného opozičního
chování dítěte ve vývojovém období od tří let a následně i od odlišení hyperaktivity od rozvíjející se
poruchy chování. Dále i na odlišení chování hyperaktivních dětí od negativních projevů chování dětí,
které nejsou optimálně výchovně vedeny v rodině. Součástí semináře budou praktické poznatky
a návody, jak pracovat s hyperaktivním dítětem v MŠ, jak jej výchovně vést a jak pracovat s rodiči
hyperaktivního dítěte, jak je vést k sjednocení výchovných postupů v MŠ a v rodině. Představeny
budou i optimální výchovné styly pro vedení hyperaktivního dítěte ve v rodině i v MŠ a další
možnosti ovlivňování chování těchto dětí (režimová a výchovná opatření, léková i neléková terapie).
Pozornost bude věnována i předškolnímu období a otázce školní zralosti u těchto dětí. Účastníci
budou seznámeni i se základními psychickými potřebami dítěte
potřebou přijímání (lásky),
podpory, otevřené budoucnosti a důsledky po psychiku těchto dětí v souvislosti s neuspokojováním
těchto potřeb, které vyúsťují ve frustraci a projeví se negativním chováním až agresí.
Účastnický
poplatek:

1000 Kč

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
1206381
1220381
1601381
1610380
2501480

název akce
Vánoční čarování, opět něco nového
Vánoce s peřím a kůrou
Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD
Respektovat a být respektován
Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči
dětí, primární logopedickou prevenci, podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

strana
48
48
50
49
65

03 1. stupeň ZŠ
0307381
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Využití integrované tématické výuky na 1. stupni ZŠ
učitele 1. stupně ZŠ
7.listopadu 2017 (úterý), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Mgr. Dita Nastoupilová
Michaela Boková
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení různých metod aktivního učení zaměřených
na výuku žáků mladšího školního věku a jejich smysluplného využití v rámci ucelených učebních
bloků. Podrobnější obsah, včetně dílčí hodinové dotace: I. Metody aktivního učení, vymezení pojmu,
význam pro výuku na 1. stupni ZŠ, podmínky vhodné aplikace metod, konstruktivistické
a metakognitivní učení (2 hodiny) II. Metody rozvíjející aktivní učení žáků, metody podporující
samostatnost, kooperaci, odpovědnost, tvořivost a kritické myšlení, využití partnerského
(vrstevnického) vyučování (2 hodiny) III. Práce s rámci uceleného učebního bloku, využití
třífázového modelu učení, praktické zkušenosti s využitím těchto metod na 1. stupni ZŠ, ukázky
konkrétních učebních jednotek s využitím metod diskusních, metod práce s textem, simulačních
metod, metod řešení problému a objevování (2 hodiny) IV. Poskytování zpětné vazby,
sebehodnocení, modelování a poskytování zpětné vazby, stanovení cílů vlastního učení dítěte, kritéria
pro vyhodnocování práce a činnosti žáka na 1. stupni ZŠ (2 hodiny)
MSMT-786/2017-2-27
1400 Kč

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
0212381
0202381
0405380
0901381
1206381

název akce
Práce s dítětem se specificky narušeným vývojem řeči
Polytechnická výchova - práce s odpadním materiálem v MŠ
Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti
Hrové činnosti v prvouce a přírodovědě
Vánoční čarování, opět něco nového
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strana
44
45
47
48
48

1220381
1215381
1601381
1610380
1806480
2501480
4003380

Vánoce s peřím a kůrou
Hudební výchova na 1. stupni? Hravě!
Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD
Respektovat a být respektován
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů
Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči
dětí, primární logopedickou prevenci, podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

48
49
50
49
70
65
50

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0406380
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

0405380
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem
učitele 1. stupně ZŠ, případně speciálních škol
Od 24.října 2017 (úterý) do 30.ledna 2018 (úterý), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
PaedDr. Hana Mühlhauserová
Michaela Boková
Jedná se o ucelený šestnáctihodinový cyklus volně navazujících témat z oblasti utváření čtenářské
gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Postupně projdeme celou problematiku od porozumění pojmu čtenářská
gramotnost, propojení s požadavky osnov až po ukázky konkrétních metod, aktivit a činností, které
vedou k tomu, aby byl žák čtenářsky gramotný. TÉMATA: a) Čtenářská gramotnost - obsah pojmu,
požadavky osnov b) Metody práce s odborným textem 1. -3. ročník c) Metody práce s odborným
textem 4.-5. ročník d) Jak rozvíjet čtenářství žáků, aneb čtenářská dílna jako komplexní a efektivní
prostředek utváření čtenářského společenství třídy e) Výukové metody vhodné pro práci s krásnou
literaturou.
MSMT-786/2017-2-27
2900 Kč
Seminář je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV. Proběhne ve dvou dnech 24.10.2017 +
30.1.2018, vždy 9-16 hodin.
Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti
učitele českého jazyka na ZŠ, případně speciálních školách
Od 17.ledna 2018 (středa) do 5.června 2018 (úterý), od 09:00 hod.
32 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
Michaela Boková
Projekt Čtenářské dílny systematicky a důsledně vyžaduje náměty, které zajišťují čtenářskou
efektivitu a spontánnost pomocí didaktické interpretace. Pedagogové získají vhled do problematiky
čtenářských dílen; vyzkoušejí si interpretaci literárních ukázek; získají seznam oceněných děl
současné literatury pro děti a mládež, seznámí se s realizovanými nápady a podněty. Přijmou za své,
že četba není povinným závazkem, ale radostí či dokonce potřebou. Přehled témat výuky • seznámení
s typy čtenářských dílen, např. – Listujeme knihou, Portfolia knižních námětů a motivů; Mé Já
a kniha; Tvořivá práce s knihou; Nej… kniha; Kritické myšlení s knihou, vlastní antologie literárních
textů; • čtenářská dílna v představách žáků; • práce s tituly nominovaných a oceněných knih pro děti
a mládež; • netradiční úkoly k podpoře čtenářství - rozhovory s literárním hrdinou; fiktivní dopisy
autorům; imaginární rozhovor s autorem knihy; • motivace k četbě pomocí emotivních vzpomínek,
vlastní fantazie a tvořivých schopností a dovedností; • konverzace nad prožitky s náměty kritického
myšlení – kartičková metoda, dvojitý zápisník aj.; • úkoly zajišťující řešení problémů, které vedou k
tvořivému úsilí a vytváření rozličných fabulací; • podněty k hodnotné seberealizaci; k podpoře
rozumového vzdělávání - četba jako motor k učení; • podpora čtenářství motivačními náměty; •
procvičování základních poznávacích procesů (vnímání, pozornost atd.); • zábavné čtení - metody pro
uvědomělé čtení; • náměty pro slovní kreativitu a estetickou tvorbu; • rozvoj slovní zásoby;
frazeologismy; • metody kritického myšlení (např. pětilístek, komentované čtení aj.); • ovlivňování
hodnotové orientace žáků a jejich životních postojů; • hra s tituly – vytvoření souboru knih pro děti
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a mládež; • ukázky z děl L. Středy, I. Březinové, J. Cimického, V. Fischerové, L. Procházkové, M.
Kratochvíla, V. Steklače, J. Lady aj.
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

6000 Kč
Seminář je rozdělen do 4 setkání (každé 8 hodin) Poplatek je za všechna setkání. Termíny: 17.1.2018.
18.1.2018, 4.6.2018. 5.6.2018 Seminář je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV.

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
0901381
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Hrové činnosti v prvouce a přírodovědě
učitele 1. stupně ZŠ, učitele speciálních škol
2.listopadu 2017 (čtvrtek), od 13:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Mgr. Zdeněk Petržela, ředitel ZŠ a MŠ Koclířov
Michaela Boková
Obsah: netradiční formy práce v prvouce 1. až 3. ročníku ZŠ, netradiční formy práce v přírodovědě 4.
a 5.ročníku ZŠ, prvky tvořivé dramatiky didaktické hry projektové vyučování, integrovaná tematická
výuka skupinová práce ,veselé písničky ,netradiční učební pomůcky.
MSMT-786/2017-2-27
1000 Kč

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1206381
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
1220381
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Vánoční čarování, opět něco nového
učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ
13.listopadu 2017 (pondělí), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností
Michaela Boková
Seznámení se se zajímavými materiály a postupy výtvarné práce s dětmi. Představení technik
a výrobků pro výuku výtvarné výchovy motivačně spjatých s vánočními tématy a motivy zimy. Nové
nápady, které ještě nebyly nikde publikovány. Seminář nabízí širokou škálu námětů, pomůcek
a tvořivých aktivit. Zapojení fantazie do výtvarné hry, probuzení zájmu o tuto činnost u dětí,
a uvolnění jejich výtvarného projevu.
MSMT- 6292/2017-2-284
1000 Kč
S sebou: lepidlo, nůžky.
Vánoce s peřím a kůrou
učitele 1.stupně ZŠ, učitele 2.stupně ZŠ, učitele MŠ, vychovatele školských zařízení, pedagogy
volného času
15.listopadu 2017 (středa), od 08:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Mgr. Jana Matoušová, mistr florista
Michaela Boková
Praktická dílna zaměřena na kreativní využití tradičního svátku jako tématu pro nové postupy
a formy práce v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a dalších volnočasových aktivit.
Tvorba dekorací pro adventní a vánoční čas. Využití přírodního materiálu, jako základu dekorace.
Obsah: - pařez - věnec - anděl - drobné přízdoby z přírodního materiálu - kombinace materiálů přírodní materiál / dřevo, kůra, mech, peří... / jako základ aranžmá - technické postupy při tvorbě
aranžmá - technika lepení, technika úchytu materiálu na dřevo - barevný soulad dle trendů roku 2015
- klasický námět v novém podání
MSMT-786/2017-2-27
1000 Kč
Účastníci si donesou: kostka šedého oasisu, 1x nejmenší polystyrénový věneček, 2x polystyrénová
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koule / 8 + 10 cm průměr / 2 ks delších svící / jedna barva / Sušené ovoce / pomeranč, pomelo, citrón,
jablka, řepa, celer / Malé ozdoby asi 10 ks, hvězdičky, perličky. Bílé peří / větší sáček / Malý sáček
zeleně, 5 větviček modřínu, malé šišky, mech. Kleště, pistole na silikon + náboje.
1215381
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Hudební výchova na 1. stupni? Hravě!
učitele 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD
23.listopadu 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Mgr. Sandra Krejčová
Michaela Boková
a) Didaktika Hv obecně; Hlasová výchova, držení těla, dýchání, tvoření tónu; Intonace; Rytmizace;
Nácvik jednohlasé písně; Vícehlasý zpěv; Instrumentální doprovody; Rozdělení činností v hodinách
Hv; Vokální, Reprodukční, Improvizační, Poslechové, Hudebně pohybové, Instrumentální; hra na
tělo; hra na nástroje (rytmické bicí, melodické bicí, keyboard), b) Struktura hodin Hv - s ukázkami
činností;Dechové cvičení (vločka, svíčka, pejsek); Hlasové cvičení (brumendo, písně na rozezpívání)
Artikulace (zpěv bez zvuku, jazykolamy) Rytmizace (hra na tělo, ozvěna, kelímky, kostičky);
Nácvik písní; Opakování písní; Poslech písní (vztahy mezi tóny, gradace, kontrast) Hudební hry,
Volume, Nahrávací studio) Hudebně pohybové; Tanečky (country tance, valčík) Pohyb na písně
(Banana, Epoitaitai) c) Hodina Hv založená na jedné písni; Halí belí, kdo vzal zelí;Holka modrooká
d) Další zajímavé čínnosti v Hv; Hudební nástroje; Tvoření LAPBOOKŮ; Netradiční hudební
nástroje; Výroba hudebních nástrojů (školní pomůcky, odpadový materiál) Hodina hudebních
nástrojů; Referáty (hudební kapely, zpěváci, hudební styly, žánry) Zhudebnění básně, otextování
melodie; Superstar; Zdeněk Svěrák; Minioperky e) Písně;Lidové;Umělé, pohádkové, starší, moderní
f) Pomůcky na Hv; Orffovy nástroje, vyrobené nástroje, obrázky, zvukové válečky, drumbeny,
hudební nástroje g) Moderní technika v Hv-Internet, interaktivní tabule, Drumpady, nahrávání
a úprava muziky; h) Multikulturní výchova- světová hudba a jiné kultury Africká hudba a tance
Indická hudba Kubánská hudba i) Mezipředmětové vztahy (Vv, Př, Prv, Ma, Vl)
MSMT-36121/2015-1-832
1400 Kč

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
1806480

název akce
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

strana
70

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1610380
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Respektovat a být respektován
učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele ŠD, DD a další pedagogické pracovníky
11.října 2017 (středa), od 09:00 hod.
40 hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Bc. Hana Čechová, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
Michaela Boková
Cyklus na sebe navazujících pěti 8 hodinnových seminářů. 1. seminář SDĚLOVÁNÍ
ODŮVODNĚNÝCH POŽADAVKŮ 2. seminář EMOCE 3. seminář CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ 4.
seminář JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ, RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE PRO
KAŽDÝ DEN Respektovat a být respektován 1. téma (komunikace odůvodněných požadavků) 1. den
Co znamená přístup Respektovat a být respektován Modely respektujícího versus mocenského
pojetí výchovy, vzdělávání a komunikace a jejich důsledky pro jednotlivce i společnost. Vyjasňují se
rizika poslušnosti, závislosti na autoritě a manipulovatelnosti, k nimž vede mocenský model. Vliv
respektujícího modelu komunikace ve škole i v rodině na socializaci dítěte, rozvoj jeho sebeúcty a
zodpovědnosti. Sebeúcta
duševní imunitní systém naší osobnosti Zkušenosti i výzkumy
potvrzují, že významným předpokladem vývoje morálního a zodpovědného chování a určitou
pojistkou proti tomu, aby námi druzí manipulovali a zneužívali nás ke svým cílům, je vysoká
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Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

1601381
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

sebeúcta. Člověk, který si váží sám sebe, se dokáže s úctou a respektem chovat také k druhým lidem.
Za jeden z nejdůležitějších výchovných úkolů proto považujeme pomáhat dětem rozvíjet jejich
sebeúctu a tím současně i úctu k druhým lidem a k veškerému životu. Vyjasňují se pojmy sebeúcta
a sebevědomí a nabízejí cesty, jak sebeúctu u dětí podporovat. Postupy při odůvodněných nárocích
vůči dětem nebo dospělým; Situace, kdy po dětech nebo dospělých něco požadujeme (ať ve škole
nebo v rodině), jsou častým zdrojem konfliktů, které mají většinou kořeny ve formě, jakou tyto
požadavky sdělujeme. Nejdřív se společně s účastníky analyzují nerespektující způsoby komunikace
(např. vyčítání, hrozby, příkazy, dávání za vzor apod.) a jejich nežádoucí dopady na ochotu splnit
požadavek, ale také na sebepojetí dítěte a vzájemné vztahy. Fungování mozku. Neúčinnost
nerespektujících stylů komunikace se dokládá také argumenty z hlediska zákonitostí fungování
mozku a propojuje se se základními modely vztahů
mocenským a partnerským. Respektující
komunikační dovednosti (1. část). Vyvozují se principy respektující komunikace a nabízejí konkrétní
postupy, které naplňují potřeby bezpečí a přijetí, rozvíjejí schopnost samostatného uvažování
a podporují společné hledání řešení, které je přijatelné pro obě strany. 2. den Respektující
komunikační dovednosti (1. část - pokračování) Tři roviny výchovy. Odlišují se časové roviny řešení
výchovných situací - bezprostřední reakce ("v dané chvíli"), reflexe po vyřešení a zklidnění
a následné vyústění do prevence opakování podobných situací. Procvičování dovedností na
modelových situacích. Modelování alternativ používání souboru dovedností ve všech třech rovinách.
Specifika jednotlivých stupňů vzdělávání a zaměření škol jsou zohledněna ve výběru modelových
situací, které učitelé v průběhu kurzu řeší.
MSMT-25384/2016-2-628
10000 Kč
Termíny: 1. díl Sdělování oprávněných požadavků 11.10.2017, 9-15 hodin 2. díl Emoce 22.11.2017,
9-15 hodin termíny dalších setkání budou upřesněny. Seminář je vhodný pro zařazení do šablon OP
VVV.
Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD
asistenty pedagoga v MŠ a na 1. stupni ZŠ
23.října 2017 (pondělí), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí
Michaela Boková
Rozšiřující kurz pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na kurz Asistent pedagoga. Kurz
systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování
ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně postižených.
Kurz je určen primárně asistentům pracujícím v MŠ a na 1. stupni ZŠ. - Konkrétní popis projevů
podrobná charakteristika - Dítě s ADHD, ADD ve škole i doma chování dětí s ADHD a ADD Konkrétní zásady práce s dítětem s ADHD z pozice asistenta - Spolupráce asistenta pedagoga
s vyučujícím - Korekce nežádoucího chování - Příklady z praxe, diskuze nad konkrétními otázkami.
MSMT-25384/2016-2-628
1400 Kč

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
0205381

název akce
Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ

strana
45

40 Společné vzdělávání
4003380
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ
pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, asistentům pedagoga
Od 4.října 2017 (středa) do 18.října 2017 (středa), od 09:00 hod.
16 hodin
Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
Mgr. Jana Jedličková, učitelka - speciální pedagog a lektorka kreativních kurzů pro děti i dospělé
Michaela Boková
1. Legislativní východiska - aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména
ustanovení týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále žáků) se speciálními vzdělávacími
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Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

potřebami a žáků nadaných - vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných - vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních - přehled podpůrných opatření 2. Základní vzdělávání od 1. 9.
2016 - práva a povinnosti zákonných zástupců ve vzdělávání žáků - vzdělávání žáků podle RVP ZV využití minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
- úpravy ŠVP v souladu s RVP ZV 3. Žák s potřebou podpůrných opatření 1. stupně - příklady
podpůrných opatření 1. stupně - role školského poradenského zařízení - pravidla a průběh tvorby,
realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) - praktická ukázka tvorby PLPP 4. Žák
s potřebou podpůrných opatření 2. - 5. stupně - role školy a školských poradenských zařízení pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP) praktická ukázka tvorby IVP 5. Asistent pedagoga a další personální podpory - kdo je asistent
pedagoga - jak se vzdělává asistent pedagoga - pracovní náplň, spolupráce s pedagogem komunikace s rodiči 6. Zásady financování společného vzdělávání - financování - výkaznictví, vedení
dokumentace 8. Základní charakteristika žáka s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního
(mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušené komunikační schopnosti, kombinace vad, PAS) či
sociálního znevýhodnění (jazykové, ekonomické..) 9. Specifika vzdělávání žáků s mentálním
postižením na základní škole - organizace vyučování, úprava prostředí - didaktické metody a formy
práce - úprava obsahu vzdělávání – tvorba IVP (struktura, zpracování, práce s IVP, průběžné
vyhodnocování) - hodnocení - pomůcky, učebnice, ICT technika, výukové programy - personální
zajištění – asistent pedagoga a další personální podpory - sociální začlenění žáka s mentálním
postižením do kolektivu třídy 10. Specifika vzdělávání žáků s kombinovanými vadami a poruchami
autistického spektra na základní škole - organizace vyučování, úprava prostředí - didaktické metody
a formy práce - úprava obsahu vzdělávání – tvorba IVP (struktura, zpracování, práce s IVP, průběžné
vyhodnocování) - hodnocení - pomůcky, učebnice, ICT technika, výukové programy - personální
zajištění – asistent pedagoga a další personální podpory - sociální začlenění žáka s kombinovanými
vadami a poruchami autistického spektra do kolektivu třídy 11. Využití OP VVV - projektů
zjednodušeného vykazování („šablony“)
MSMT- 6292/2017-2-284
2900 Kč
Program probíhá ve dvou dnech 4.10.+18.10.2017, vždy 9-15 hodin. Poplatek je za obě části.
program vhodný k zařazení do šablon OP VVV.

7.4 Ústí nad Orlicí
01 Řízení školy a školský management
0105481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:

Metodická podpora asistenta pedagoga
asistenty pedagoga
28.listopadu 2017 (úterý), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
PhDr. Petra Novotná, ředitelka Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí
Michaela Boková
Základy spolupráce pedagog x asistent pedagoga, způsoby práce s dítětem, žákem, studentem,
prostorové uspořádání třídy, specifika práce AP u různých typů postižení včetně žáků s odlišnými
životními podmínkami, komunikace s ostatními vyučujícími, organizace práce AP, příklady dobré
praxe, pedagogická odpovědnost, vymezení kompetencí, spolupráci na tvorbě IVP, PlPP.
1000 Kč

02 Předškolní vzdělávání
0218480
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Jak na předčtenářskou gramotnost u dětí předškolního věku
učitele MŠ
Od 17.října 2017 (úterý) do 16.listopadu 2017 (čtvrtek), od 08:30 hod.
16 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Václava Tmejová, ředitelka MŠ
Michaela Boková
Cílem semináře je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi/kompetencemi, které
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budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy, a to zejména ve vztahu k podpoře
rozvoje předčtenářské gramotnosti.
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

0219481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
0214480
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:

2900 Kč
Seminář se koná ve dvou dnech (25.9.+16.11.2017, vždy 9 - 15 hodin) a je vhodný pro zařazení do
šablon OP VVV.
Formativní hodnocení dětí předškolního věku
učitele MŠ
20.října 2017 (pátek), od 08:00 hod.
4 vyučovací hodiny
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
PaedDr. Vladimíra Slavíková, ředitelka MŠ v Příbrami
Michaela Boková
Seznámení s teorií hodnocení a formativního hodnocení a jeho využití v praxi, tzn. práce s pojmy ve
vztahu k jejich praktickému uplatnění: Vymezení termínu „hodnocení“ v souvislostech výchovy
vzdělávání. Hodnocení jako proces, který poskytuje diagnostické informace o kvalitách učebních
výkonů a chování žáků s cílem je zlepšovat. Hodnocení jako porovnávání „něčeho“ s „něčím“, při
kterém rozlišujeme „lepší“ od „horšího“ a vybíráme „lepší“, nebo se snažíme najít cestu k nápravě či
aspoň zlepšení „horšího“. Hodnocení jako zpětná vazba. Hodnocení holistické (bezděčné a záměrné)
a analytické (záměrné). Zvláštnosti hodnocení v předškolním věku s ilustracemi na příkladech
z praxe (v jemné a hrubé motorice, vnímání, myšlení a řeči, hře, sociálním vývoji). Vysvětlení
základních nároků na hodnocení, má-li podporovat cíle výchovy a vzdělávání. Výchova má usilovat
o to, aby děti samy hodnotily: hodnocení jako cíl, nejenom jako prostředek. Hodnocení autonomní
a heteronomní. Hodnocení sumativní a formativní. Formativní hodnocení v úloze výchovného
prostředku, který má podporovat učení u dětí/žáků a směřovat k autonomnímu hodnocení. Problém
srozumitelnosti hodnocení pro děti/žáky. Rozlišení podob hodnocení, které jsou podstatné pro jeho
srozumitelnost: zpráva anebo informace. Hodnotící kritéria – analytická opora formativního
hodnocení. Kritéria hodnocení – škála Kritéria hodnocení v předškolním vzdělávání před vstupem do
ZŠ – kritéria jako měřítko k dosažení kompetencí Funkce hodnocení – motivační, poznávací,
konativní a jejich využití v praxi MŠ Formativní hodnocení v praxi MŠ s ukázkami a rozborem b)
Průběh akce Úvodní seznámení s formativním hodnocením formou přednášky – prezentace
v PowerPointu. Praktické ukázky a jejich reflexe, která doplní poznatky z přednášky a bude zaměřena
na metodické využití v praxi MŠ. Závěrečná diskuse zaměřené na prohloubení poznatků. c) Praktické
ukázky (příklady) Uvedení příkladů a ukázek z praxe – fotodokumentace, videozáznamy, vlastní
zapojení do některých aktivit s praktickým využitím vlastního hodnocení.
MSMT- 6292/2017-2-284
700 Kč
IVP dítěte v MŠ
učitele MŠ
Od 31.října 2017 (úterý) do 22.listopadu 2017 (středa), od 09:00 hod.
16 hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
PhDr. Petra Novotná, ředitelka Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí
Michaela Boková
Kazuistický seminář k IVP pro pedagogy MŠ 1. setkání (časová dotace 8 vyučovacích hodin) tvorba
IVP, specifiky IVP v prostředí předškolního zařízení, spolupráce pedagogů při tvorbě IVP, zapojení
asistenta pedagoga pro tvorbu IVP IVP pro dítě s odlišným mateřským jazykem, IVP pro nadané dítě,
IVP pro dítě s autismem, IVP pro dítě s poruchou chování, IVP pro dítě s odlišnými životními
podmínkami. 2. setkání (časová dotace 8 vyučovacích hodin) Legislativní rámec pro schvalování
IVP, správní řád, žádost o IVP, možnosti vyhodnocování IVP. Rozbor přinesených IVP, rozdíl IVP
a individuálního plánu v MŠ.
2900 Kč
Seminář se koná ve 2 dnech 31.10.a 22.11.2017, vždy 9-15 hodin. Poplatek je za obě části. Seminář
je vhodný do šablon OP VVV.
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0204481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:
0212481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
0205481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:

Hravá jóga pro děti předškolního věku 2
učitele MŠ, pedagogy volného času
9.listopadu 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Iveta Komárová
Michaela Boková
Poletíme do vesmíru, prozkoumáme černou díru, nasedneme do rakety, proletí se všechny děti i tak
by mohla začít jóga s dětmi. Hravá, plná překvapení a hlavně dobrodružná. Prozkoumat nové planety
a poznat hlavně něco o sobě. O svém těle, o svých pocitech a své roli tady na světě. Protože když
prozkoumáme sebe, můžeme objevovat nové. Střídání pohybu a zastavení, vnímání proměny
dynamiky a klidu, začlenit tuto proměnlivost do výuky i do života. Přesně tohle nás potká na
zážitkovém semináři jógy pro děti, kde se v děti promění hlavně učitelé, aby získali osobní zkušenost.
Kromě výletu do vesmíru nás čekají ještě další témata spojená s cestováním i návratem, protože
všude dobře, doma nejlíp. A nejlíp je nám v našem těle, když je zdravé. Obsah semináře: Lekce
jógy, ásanová praxe, dechová cvičení Jógové chvilky v běžném denním programu Tvoření
tematického celku ve školní výuce, skladba hodiny Praktické ukázky, práce s pomůckami Zásobník
her, dechových cvičení, relaxačních technik
1000 Kč
Účastníkům doporučujeme pohodlné oblečení o obuv.
Práce s dítětem se specificky narušeným vývojem řeči
učitele MŠ, příp. 1. stupně ZŠ
20.listopadu 2017 (pondělí), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Olga Keprtová
Michaela Boková
Dyslalie, vývojové dysfázie Metody práce při reedukaci zejména dyslalie a vývojové dysfázie
Podpora rozvoje komunikace pro předškoláky i 1. stupeň Možnosti a význam podpůrných opatření
ve výuce i v předškolním vzdělávání
Ukázky a metodika práce s pomůckami, metodickými
a didaktickými materiály, které lze využít při práci vlastní pomůcky, osvědčené pomůcky (typy ,
doporučení)
1000 Kč
Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ
učitele MŠ
23.listopadu 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Michaela Boková
Obsahem seminářem je vymezení dvou pojmů - hyperaktivní dítě v MŠ a dítě s hraničním chováním.
Účastníci budou seznámeni s příčinami vzniku syndromu poruchy pozornosti a aktivity
(hyperaktivity) a s jeho základními projevy v období od raného dětství do předškolního věku.
Pozornost bude zaměřena na odlišení projevů chování hyperaktivního dítěte od běžného opozičního
chování dítěte ve vývojovém období od tří let a následně i od odlišení hyperaktivity od rozvíjející se
poruchy chování. Dále i na odlišení chování hyperaktivních dětí od negativních projevů chování dětí,
které nejsou optimálně výchovně vedeny v rodině. Součástí semináře budou praktické poznatky
a návody, jak pracovat s hyperaktivním dítětem v MŠ, jak jej výchovně vést a jak pracovat s rodiči
hyperaktivního dítěte, jak je vést k sjednocení výchovných postupů v MŠ a v rodině. Představeny
budou i optimální výchovné styly pro vedení hyperaktivního dítěte ve v rodině i v MŠ a další
možnosti ovlivňování chování těchto dětí (režimová a výchovná opatření, léková i neléková terapie).
Pozornost bude věnována i předškolnímu období a otázce školní zralosti u těchto dětí. Účastníci
budou seznámeni i se základními psychickými potřebami dítěte – potřebou přijímání (lásky),
podpory, otevřené budoucnosti a důsledky po psychiku těchto dětí v souvislosti s neuspokojováním
těchto potřeb, které vyúsťují ve frustraci a projeví se negativním chováním až agresí.
1000 Kč
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0246481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

0201480
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

0249481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:

Spolupráce s rodiči dítěte v době od zápisu k zahájení školní docházky
učitele MŠ,1. stupně ZŠ, DD, asistenty pedagoga a speciální pedagogy, vedoucí školské pracovníky
Od 27.listopadu 2017 (pondělí) do 4.prosince 2017 (pondělí), od 13:00 hod.
9 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Martina Černá, speciální pedagog ZŠ Mozaika
Michaela Boková
Přednáška prolínající se s workshopem. Od účastníků se očekává aktivní přístup. Součástí semináře je
část teoretická a praktická, které se průběžně prolínají. Během semináře si své poznatky i vyzkoušené
hry účastníci zaznamenávají na předpřipravené karty. Přehled témat výuky: 1) Rekapitulace známých
informací a zkušeností týkajících se osobnosti předškoláka v období od zápisu do začátku školní
docházky - využití aktivních metod učení Sdílení zkušeností z období zápisů zejména spolupráce MŠ
a ZŠ, návrhy změn. 2) Jednotlivé oblasti vývoje a) Orientační diagnostika učitele MŠ a ZŠ
stanovení aktuální úrovně vědomostí, dovedností a schopností v MŠ, přípravném ročníku a při aktu
zápisu
rozdíly, specifika, pozitiva a negativa, pozitiva a přínosy vzájemné spolupráce b) Oblasti
vývoje - možnosti rozvíjení, zásady s důrazem na postupnost , různé pohledy na rozvoj volních
vlastností a jejich využití při rozvoji jednotlivých oblastí 3) Deficity dílčích funkcí v jednotlivých
oblastech - komplexní pohled na vývoj. 4) Zásady pozorování a naslouchání. Navazující prostředky
umožňující efektivní podporování vývoje - kdy, kde a jak efektivně zasáhnout. 5) Komunikace
s dětmi jako základní prostředek rozvoje zásady, možnosti v MŠ v ZŠ v přípravném ročníku, při
skupinové a individuální práci - efektivní využití základních prvků komunikace. Nápodoba jako
základ pro podporování přirozeného vývoje. 6) Komunikace s rodiči (zákonnými zástupci
pěstouni, prarodiče)
empatie, možnosti, osvědčené formy a prvky komunikace, souvislosti,
specifika, práce s portfoliem žáka. Motivace rodičů ke spolupráci, funkční komunikační prvky
v komunikaci s rodiči, doporučení.
MSMT-7467/2015-2-227
1500 Kč
Seminář je rozdělen do 2 částí - 1. část 27.11.2017, druhá část 4.12.2017, vždy 13 -17:30 hodin.
Poplatek je za obě části.
Práce s dvouletými dětmi v MŠ
pedagogické pracovníky MŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků
29.listopadu 2017 (středa), od 09:00 hod.
24 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Alena Vlková
Michaela Boková
Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí, které umožní úspěšnější
začlenění dvouletých dětí do mateřské školy, na prohloubení znalostí a principů individuálního
přístupu učitele MŠ k osobnosti dítěte, na vývojová specifika dvouletého dítěte (psychosomatický
vývoj), metody a formy pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti a uspokojování potřeb
dvouletých dětí, vytváření podnětného prostředí pro rozvoj herních dovedností, motivace dítěte
k mluvení, rozvoj jazykových dovedností (práce s říkadly a krátkými příběhy ). Z pohledu fází
vývoje dětí předškolního věku budou představeny možnosti, postupy a specifika MŠ k zařazení dětí
batolecího věku do kolektivu třídy MŠ. Vzdělávací systémy raného vzdělávání ve vybraných zemích.
Podmínky vzdělávání dvouletých dětí v MŠ v ČR. Zapojení rodin do raného vzdělávání.
Charakteristiky vývoje dítěte v období raného dětství (fyzický, sociální, emocionální, kognitivní
a jazykový vývoj- teorie). Vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte. Stimulace motorických
dovedností. Podpora rozvoje poznávacích procesů. Učení nápodobou, prostor pro volnou hru i pro
experimentaci. Správný mluvní vzor, podpora sémantické složky řeči, rozvoj komunikace.
Osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti.
MSMT-25384/2016-2-628
4200 Kč
Termíny: 1. část 29.11.2017, 2. část 4.1.2018, 3. část 5.1.2018, vždy 9-15 hodin Seminář je vhodný
do šablon OP VVV.
Říkadla a rituály
pedagogy předškolního vzdělávání v rámci MŠ, ZUŠ
12.ledna 2018 (pátek), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
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Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
0215481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur
Michaela Boková
Klikyháky třesky plesky, hrát si budem spolu česky aneb říkadla a rituály jako cesta
k přirozenému vzdělávání dětí v souladu s RVPPV. Praktický seminář určený prioritně pedagogům
MŠ respektující sílu rituálů a říkadel při vzdělávání předškolních dětí s ohledem na jejich vývojové
zvláštnosti. Význam říkadel a rituálů pro psychickou pohodu předškolních dětí při vzdělávání
a posilování jejich prosociálního chování a samostatnosti nejen v prostředí mateřské školy. Seminář
je spojený s reflexí v souladu s naplňováním cílových kategorií RVP PV.
MSMT-10146/2016-2-228
1400 Kč
Individualizace práce v mateřské škole
ředitele a učitele MŠ
8.února 2018 (čtvrtek), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Zora Syslová, PedF MU, katedra pedagogiky, Brno
Michaela Boková
Teoreticko-praktický seminář o tom, jak lze využívat Metodiku na podporu individualizace
vzdělávání v mateřské škole (VÚP) a jaké způsoby pedagogické práce nám v současné době
umožňují naplňovat podmínku RVP PV v oblasti individualizace práce předškolního pedagoga.
Trendy a tendence současné pedagogiky v pohledu na dítě, jeho potřeby, možnosti a způsoby
výchovy a vzdělávání. Jaké má učitelka mateřské školy možnosti při sledování a hodnocení rozvoje
a učení dítěte v MŠ. Jaké podmínky a zásady musí při tom dodržet. Příklady kritérií a ukazatelů pro
pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte. Reflexe využití výsledků hodnocení
pro další vzdělávání dětí. Náměty pro samostatnou cílenou pedagogickou diagnostiku. Diskuse.
MSMT-16432/2016-3-434
1400 Kč

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
1101481
1201481
1206481
1214481
1219481
1220481
1221481
1401481
1601481
1602480
2501480
2701481
4008180

název akce
Muzikofiletika - hudba jako významný stimul rozvoje dětské osobnosti v mateřské škole
Písnička jako dárek
Vánoční čarování, opět něco nového
Barevný podzim
S hudbou? S hudbou!
Vánoce s peřím a kůrou
Pletení z pedigového proutí
Využití a začlenění stavebnic a her do jednotlivých projektů ŠVP
Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga
Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči
dětí, primární logopedickou prevenci, podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
Psychomotorické hry
Logopedická prevence v praxi - celostátní setkání

03 1. stupeň ZŠ
0308481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:

Badatelsky orientované vyučování přírodovědných předmětů
učitelé 1. stupně ZŠ
13.listopadu 2017 (pondělí), od 10:00 hod.
6 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Radka Vašíčková, Věra Králíčková
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Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:
0307481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:

Michaela Boková
Badatelsky orientované vyučování je moderní směr výuky přírodovědných předmětů (v zahraničí
znám pod zkratkou IBSE – Inquiry-Based Science Education), který klade důraz na aktivní metody
učení. Účastníci semináře se seznámí s metodou BOV formou příkladů dobré praxe ze škol, které již
takové badatelské aktivity realizují. Vyzkouší si sami některé dílčí úkoly (výuková hodina, nácvik
badatelských dovedností u žáků aj.) a naplánují si, jak by metodu BOV mohli využít ve své výuce.
1000 Kč
Účastníci mohou na místě zakoupit tištěné průvodce .
Využití integrované tématické výuky na 1. stupni ZŠ
učitele 1. stupně ZŠ
16.ledna 2018 (úterý), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Dita Nastoupilová,
Michaela Boková
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení různých metod aktivního učení zaměřených
na výuku žáků mladšího školního věku a jejich smysluplného využití v rámci ucelených učebních
bloků. Podrobnější obsah, včetně dílčí hodinové dotace: I. Metody aktivního učení, vymezení pojmu,
význam pro výuku na 1. stupni ZŠ, podmínky vhodné aplikace metod, konstruktivistické
a metakognitivní učení (2 hodiny) II. Metody rozvíjející aktivní učení žáků, metody podporující
samostatnost, kooperaci, odpovědnost, tvořivost a kritické myšlení, využití partnerského
(vrstevnického) vyučování (2 hodiny) III. Práce s rámci uceleného učebního bloku, využití
třífázového modelu učení, praktické zkušenosti s využitím těchto metod na 1. stupni ZŠ, ukázky
konkrétních učebních jednotek s využitím metod diskusních, metod práce s textem, simulačních
metod, metod řešení problému a objevování (2 hodiny) IV. Poskytování zpětné vazby,
sebehodnocení, modelování a poskytování zpětné vazby, stanovení cílů vlastního učení dítěte, kritéria
pro vyhodnocování práce a činnosti žáka na 1. stupni ZŠ (2 hodiny)
MSMT-786/2017-2-27
1400 Kč

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
0212481
0402480
0501480
0507481
0601480
0604480
1201481
1206481
1214481
1215481
1219481
1220481
1221481
1601481
1602480
1604480
1806480
2501480
2701481
4002481
4007481

název akce
Práce s dítětem se specificky narušeným vývojem řeči
Alternativní metody při práci s prozaickými texty zlepšující čtenářskou gramotnost
Učíme efektivně, učíme CLILem
English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat - 1. st. ZŠ
Osvědčilo se v hodinách matematiky
Hravě k matematické gramotnosti na ZŠ
Písnička jako dárek
Vánoční čarování, opět něco nového
Barevný podzim
Hudební výchova na 1. stupni? Hravě!
S hudbou? S hudbou!
Vánoce s peřím a kůrou
Pletení z pedigového proutí
Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga
Kurz reedukace specifických poruch učení
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů
Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči
dětí, primární logopedickou prevenci, podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
Psychomotorické hry
Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření
Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka
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04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0402480
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

0403480
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Alternativní metody při práci s prozaickými texty zlepšující čtenářskou gramotnost
učitele 1. stupně ZŠ, učitele českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročníků VG
Od 1.listopadu 2017 (středa) do 8.listopadu 2017 (středa), od 09:00 hod.
16 hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
Michaela Boková
Metody a koncepce práce odpovídající požadavkům RVP napomáhají porozumění textu, motivují
žáky k uvědomělému a dobrovolnému čtení, učí hledat v literatuře modely jednání, jež se vyskytují
v našem životě. Podporují a rozvíjejí aktivní myšlení žáků, napomáhají samotnému procesu tvořivé
aktivity ovlivňující osobnost dítěte. Náměty pro výcvik kreativity doprovázené zvyšující se
produktivní náročností podle schopností a intelektuálních možností žáka. Inspirací pro práci
s alternativními metodami budou texty: B. Říhy, M. Lhotové, D. Šimkové, M. Kubátové, J. Havla,
M. Kratochvíla, I. Diviše, s kterými mohou tvořivě pracovat žáci všech věkových kategorií. Přehled
témat výuky • vyhledávání vět v literárním textu, které vybízejí k diskusi na objevené téma; •
zaujmutí vlastního stanoviska k problému; podpora samostatného myšlení v každodenních situacích;
• vcítění se do postojů jiných bytostí; • hlasový výcvik; • náměty pro myšlenkovou kreativitu – Co by
se stalo…, Proč?, atd. • vyjádření vztahu k živé přírodě pomocí komunikačních žánrů (hádanky,
inzerát, pracovní popis, vypravování atd.);- • práce s informačními zdroji k tematickému okruhu
Rozmanitost přírody; • systematizování nových poznatků pomocí vývojového diagramu, třídní
pojmové tabulky atd.; • propojení LV s dalšími mezioborovými vzdělávacími oblastmi; • metody
kritického myšlení, např. Asociační mapa, INSERT, Cloze test; • tvořivá práce s ilustrací a její
propojení s mimoškolní četbou; podpora originality myšlení; • vytvoření rozhovoru s autorem
MSMT-786/2017-2-27
2900 Kč
Seminář probíhá ve dvou dnech 1.+8.11.2017, vždy 9-15 hodin. Poplatek je za obě části. Seminář je
vhodný do zařazení do šablon OP VVV.
Zážitková dílna pro rozvoj čtenářství I.
učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií
Od 2.listopadu 2017 (čtvrtek) do 7.prosince 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Hana Veselková,
Mgr. Jiřina Finsterlová
Michaela Boková
1. část: Poznáváme region časová dotace 8 vyučovacích hodin Regionální literatura - přiblížení se
místu, kde žijeme - nabídka kvalitní literatury pro žáky 2. stupně, výběr ukázek, doporučená literatura
Praktická činnost (tvůrčí dílna, aktivní zapojení zúčastněných) - nápady také do čtenářského klubu,
na projektové dny, Noc s Andersenem apod. a) metody a formy práce rozvíjející čtenářskou
gramotnost (tvořivá dramatika, předvídání, klíčová slova, čtení s návodnými otázkami, pětilístek,
volné psaní, kostka, VCHD a další) b) tvůrčí psaní c) pracovní listy (WORD) propojení slohu,
literatury a jazyka práce s texty (mezipředmětové vztahy) d) didaktické testy tvorba úkolů a otázek,
výběr vhodného textu, nabídka zpracovaných testů e) sebehodnocení typy a formy 2. část: Radost
z poezie časová dotace 8 vyučovacích hodin Básnické sbírky - přiblížení se básnické tvorbě
a autorovi - nabídka kvalitní poezie pro žáky 2. stupně, výběr ukázek, doporučená literatura Praktická
činnost (tvůrčí dílna, aktivní zapojení zúčastněných) - nápady také do čtenářského klubu, na
projektové dny, Noc s Andersenem apod. a) metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost
(tvořivá dramatika, předvídání, klíčová slova, čtení s návodnými otázkami, pětilístek, volné psaní,
kostka, VCHD a další) b) tvůrčí psaní c) pracovní listy (WORD) propojení slohu, literatury a jazyka
práce s texty (mezipředmětové vztahy) d) didaktické testy tvorba úkolů a otázek, výběr vhodného
textu, nabídka zpracovaných testů e) sebehodnocení typy a formy práce s texty (mezipředmětové
vztahy) f) didaktické testy tvorba úkolů a otázek, výběr vhodného textu, nabídka zpracovaných testů
g) sebehodnocení typy a formy
MSMT-25384/2016-2-628
2900 Kč
Seminář probíhá ve dnech 2.11. + 7.12.2017, vždy v čase 9-15 hodin. Poplatek je za obě části.
Seminář je vhodný do zařazení do šablon OP VVV.
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05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0501480
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek.:
Poznámka:

0507481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Učíme efektivně, učíme CLILem
učitele 1. stupně ZŠ
Od 16.října 2017 (pondělí) do 6.listopadu 2017 (pondělí), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny dětí ve věku 4 - 15 let
Michaela Boková
Obsah prvního setkání (8 hodin): Úvod - význam metody CLIL pro rozvoj jazykové vybavenosti dětí;
Myšlenková sprcha o zkušenostech účastníků a jejich očekávání Prezentace k výhodám a možnostem
techniky CLIL Jak nabízet učivo tak, aby se žáci z hodin odnesli co nejvíce; Prezentace techniky
projektových knih, do kterých děti zaznamenávají poznatky Předvedení přípravy jednotlivých
formátů (minibook, layered book, learning wheels, flap books, shape books), do kterých děti
zaznamenávají znalosti učiva Účastníci zkoušejí využívat své dosavadní poznatky a zapsat je do
svých formátů, které si v této části kurzu vyrobí Dá se využít CLIL v hodinách češtiny a literatury?
Práce s textem, využívání CCQ’s ke zjištění porozumění Strategie „čtení a pochopení“, „čtení
a zapamatování si“ podle Grubera Obrázkové a fragmentové čtení Rozvíjení poslechových
a komunikačních dovedností - řetězové hry, jak využít systém kartiček, running dictations, jigsaw
techniky, Matematika anglicky nebo angličtina s matematikou? Práce s čísly, “subitizing“,
odhadování počtu, porovnávání více/méně Jednoduché matematické operace - sčítání/odčítání
Pohybové počítání, manipulace s předměty, s kartičkami Matematické komunikační hry pro rozvoj
matematické pohotovosti Matematické názvosloví Závěr a shrnutí ; Obsah druhého setkání (8 hodin):
Úvod; Zkušenosti s uplatněním prvků projektových knih - prezentace technik, které účastníci mezi
kurzy vyzkoušeli Příklady dobré praxe – diskuze Poznáváme přírodu ; Strategie “thought shower“ sběr a sdílení informací Příprava vlastních pracovních listů - jak na to Paměťové a asociační hry
Žijeme v lidské společnosti; Strategie “make a profile“ - třídění a zpracovávání informací a faktů
Aktivity typu Find someone who…, card reading games, listening dictations, talkative circles,
scavenger hunt CLIL v hudební, výtvarné výchově a v tělovýchovných chvilkách; Názvosloví, TPR,
pohybové, taneční a hudebně pohybové hry, hry s pravidly Závěr a shrnutí.
MSMT-25384/2016-2-628
2900 Kč
Seminář proběhne ve dvou dnech 16.10.+ 6.11.2017, vždy v čase 9-15 hodin. Poplatek je za obě
části. Seminář je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV.
English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat - 1. st. ZŠ
učitelé 1. stupně ZŠ, málotřídní školy, vychovatelé ŠD
12.února 2018 (pondělí), od 13:00 hod.
6 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny dětí ve věku 4 - 15 let
Michaela Boková
V úvodním zjišťovacím testu si ověříme, zda poskytujeme žákům modely správné výslovnosti.
Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je úkolem nejen pro
žáky, ale i pro učitele. Naučíme se techniky jak správně zvládat a vyučovat základy správné
výslovnosti. Projdeme si metody, které nejsou běžně známé, ale jsou velmi účinné. Ujasníme si, jak
připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíme si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc
žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné
činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Dozvíme se, kde můžeme konzultovat správnou
výslovnost a připravovat výslovnostní cvičení pro naše žáky. Obsah: Identifikace jednotlivých zvuků
a techniky vedoucí k jejich zvládnutí; Cvičení zaměřená na správné osvojení zvuků v řečovém
projevu ; Intonace a metody nácviku střídání silných a slabých slabik v řečovém projevu; Problémy
a možnosti práce s fonetickou transkripcí.
MSMT-905/2015-2-27
1000 Kč
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06 Matematika a její aplikace
0601480
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

0604480
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Osvědčilo se v hodinách matematiky
učitele matematiky na 1.stupni ZŠ
Od 4.října 2017 (středa) do 10.října 2017 (úterý), od 09:00 hod.
16 hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
RNDr.,PaedDr. Eva Krejčová CSc., Pedagogická fakulta, Hradec Králové
Michaela Boková
Prezentované náměty vycházejí ze skutečnosti, že současné pojetí výuky matematiky zdůrazňuje
získávání poznatků a zkušeností na základě mnohostranné zkušenosti prostřednictvím podnětných
aktivit. V důsledku navozeného zájmu a zvýšené motivaci účinně zapojují žáky do výuky s cílem
efektivního osvojení učební látky. Seminář má charakter tvořivé dílny. Náměty respektují
individuální přístup k žákům s využitím různých organizačních forem práce, uplatněním činnostního
a integrovaného pojetí. Předkládaná zaměstnání staví na porozumění, zvyšují aktivitu myšlení
a rozumové úsilí, zlepšují koncentraci pozornosti. Berou v úvahu i roli učitele při realizaci
(nenáročnost na přípravu a didaktický materiál,,mnohostranné využití).
MSMT-32189/2016-2-848
2900 Kč
Seminář proběhne ve dvou dnech 4.10.+10.10.2017, vždy 9-15 hodin. Poplatek je za obě části.
Seminář vhodný k zařazení do šablon OP VVV.
Hravě k matematické gramotnosti na ZŠ
učitelé ZŠ (1. i 2. stupeň)
Od 18.ledna 2018 (čtvrtek) do 19.ledna 2018 (pátek), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Veronika Havelková, Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK
Michaela Boková
Vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin je zacílen na rozvoj matematické
gramotnosti u žáků na základní škole.
Obsah kurzu: • 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 • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů
• Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení
procvičovaného učiva • 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 • Hry pro rozvoj matematické gramotnosti dostupné na trhu (např. Digit, Klotz,
Imagination, Blokus, Penta, Cuts• Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo,
matematické omalovánky, matematický diktát) • Aktivity k oživení učiva geometrie (osová
souměrnost – práce v mřížce, se zrcátky; vlastním objevem k Pythagorově větě, vyprávění příběhů,
hrajeme si s kruhy aj.) • projektem k rozvoji prostorové představivosti a finanční gramotnosti
v programu Sweet Home 3D • Kouzelné účty – aktivita pro rozvoj matematické a finanční
gramotnosti ze světa Harryho Pottera.
3200 Kč
Na druhý den si účastnici donesou notebook, aby mohli instalovat programy, se kterými budou na
semináři pracovat. Program probíhá ve dvou dnech (18.+19.1.2018) a je vhodný k zařazení do šablon
OP VVV.

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
0307481

název akce
Využití integrované tématické výuky na 1. stupni ZŠ
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11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
1101481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:

Muzikofiletika - hudba jako významný stimul rozvoje dětské osobnosti v mateřské
škole
učitele MŠ, speciální pedagogy
23.října 2017 (pondělí), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Lenka Počtová Ph.D.,
Michaela Boková
Prožitkově orientovaný seminář je určený učitelům mateřských škol a speciálním pedagogům.
V průběhu se účastníci seznámí se specifiky hudební výchovy, muzikoterapie a muzikofiletiky,
s upřesněním hranic jednotlivých přístupů a s konkrétními postupy využitelnými v pedagogickém
prostředí mateřské školy. Seznámí se s využitím jednotlivých hudebních elementů (rytmus, melodie,
harmonie, ticho) a jejich vlivem na organismus dítěte, dále s terapeutickými, výchovnými a dětský
rozvoj stimulujícími účinky hudby a prožitkovými hudebními aktivitami. Formou zážitku si vyzkouší
různé hudební techniky, práci s hlasem a vybranými hudebními nástroji. Seznámí se s některými
metodickými a organizačními poznatky o přípravě a dynamice hudební hodiny/lekce. Vyzkouší si
vytvořit a realizovat vlastní nápady a hudební techniky uplatnitelné ve své praxi v mateřské škole.
Podrobný obsah: Teoretická část (2-3 hodiny) Teoretické vymezení rozdílů mezi přístupy hudební
výchovy, muzikoterapie a muzikofiletiky. Specifika muzikofiletického přístupu vhodného pro děti
v předškolním věku – prožitkové expresivní pojetí hudebních aktivit, reflektivní zpracování zážitků
dítěte a jejich využití k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Vliv hudby na organismus člověka,
hudební psychologie, využitelnost hudebních prožitků pro stimulaci rozvoje dítěte. Praktická část (34 hodiny) Využití jednotlivých hudebních elementů (rytmus, melodie, harmonie, ticho) v hudebně
prožitkových aktivitách pro předškolní děti. Hudební nástroje, vybrané techniky a postupy
s muzikoterapeutickými prvky vhodné pro předškolní děti v pedagogickém prostředí MŠ. Příprava
a struktura hudebního programu. Praktické ukázky – naladění se, práce s hlasem, využití nástrojů
různým a kreativním způsobem, rytmické hry, hudebně pohybové a taneční hry, relaxace. Prostor pro
vyzkoušení vlastních postupů nebo technik účastníků, pro vedení skupiny. Závěrečná diskuze
a otázky.
MSMT- 6292/2017-2-284
1400 Kč

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1214481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

1218481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:

Barevný podzim
učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele MŠ, vychovatele školských zařízení, pedagogy
volného času
9.října 2017 (pondělí), od 08:30 hod.
5 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Jana Matoušová, mistr florista
Michaela Boková
Praktická dílna, která je zaměřena na kreativní využití přírodnin v různých dekoracích, aranžmá.
Dílna využívá tradičních podzimních surovin pro tradiční i netradiční postupy, metody a formy práce
hodinách výtvarné výchovy, volnočasových aktivit, případně dalších pracovních činností. Obsah: •
využití přírodnin různého charakteru • technické postupy při zpracování materiálu • aranžmá do
nádob • aranžmá na podložce / srdce-kříž / • tvarování materiálu • práce s živou květinou • techniky
úchytu materiálu Aranžmá do misky, aranžmá na talíři, dekorace ve tvaru srdce
MSMT-786/2017-2-27
1000 Kč
Účastníci si donesou: jednobarevný hluboký talíř, jednobarevná miska / 14-17 cm / průměr, drobné
květy, např. astry, listopadky, jiřiny, 5ks malých jablíček, sáček mechu, 30-40 ks čerstvých
javorových listů. Vazačský drát, kleště, 2x noviny. Silikon pistole + náboje.
S hudbou? S hudbou !
učitele 2.stupně ZŠ a ZUŠ
12.října 2017 (čtvrtek), od 08:00 hod.
6 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
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Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
1219481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
1201481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Rafaela Drgáčová, metodička hudební nauky
Michaela Boková
Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ,
zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto
školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových
i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice,
intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení
k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky Možnosti mezioborové spolupráce
s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na enviromentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci
seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené
literatury. Téma dílny: Bitte, einsteigen Muzikanti, co děláte
hráte nebo nehráte? A je tu advent
Bitte, einsteigen Motiv vlaku a cestování při nácviku zahraničních písní a říkadel pro starší děti.
Využití netradičních výukových pomůcek a prvků dramatické výchovy, velký důraz na cítění rytmu a
skupinovou kooperaci, poslechová cvičení Malí muzikanti Tři umělé písně s tematikou malých
muzikantů. Pauza v hudbě, ukázky souhry pro malé děti, práce s dynamikou a zvukem, ukázky
využití nástrojů Orff instrumentáře a Boomwhackers. A je tu advent Příprava adventu v ohlasech
lidové poezie a písní, nácvik písní a rytmických struktur pomocí netradičních výukových pomůcek,
domácí fanfrnoch a jeho využití v hodinách hudební výchovy.
MSMT-10146/2016-2-228
1000 Kč
Pohodlné oblečení a obuv na přezutí (cvičební).
S hudbou? S hudbou!
učitele 1.stupně ZŠ a MŠ, pedagogy volného času
13.října 2017 (pátek), od 08:00 hod.
6 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Rafaela Drgáčová, metodička hudební nauky
Michaela Boková
Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ,
zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto
školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových
i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice,
intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení
k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky Možnosti mezioborové spolupráce
s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na enviromentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci
seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené
literatury. Téma dílny: Bitte, einsteigen Muzikanti, co děláte
hráte nebo nehráte? A je tu advent
Bitte, einsteigen Motiv vlaku a cestování při nácviku zahraničních písní a říkadel pro starší děti.
Využití netradičních výukových pomůcek a prvků dramatické výchovy, velký důraz na cítění rytmu
a skupinovou kooperaci, poslechová cvičení Malí muzikanti Tři umělé písně s tematikou malých
muzikantů. Pauza v hudbě, ukázky souhry pro malé děti, práce s dynamikou a zvukem, ukázky
využití nástrojů Orff instrumentáře a Boomwhackers. A je tu advent Příprava adventu v ohlasech
lidové poezie a písní, nácvik písní a rytmických struktur pomocí netradičních výukových pomůcek,
domácí fanfrnoch a jeho využití v hodinách hudební výchovy
MSMT-10146/2016-2-228
1000 Kč
Pohodlné oblečení a obuv na přezutí (cvičební).
Písnička jako dárek
učitele MŠ, vychovatelky ŠD, které vedou prvňáčky, učitele 1. tříd ZŠ a pedagogům z přípravných
oddělení ZUŠ
19.října 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Eva Hurdová, Mnichovice
Michaela Boková
Pár slov k svátku matek a otců (odkaz na zdroj informací). Připomenutí života a tvorby významného
pedagoga a hudebního skladatele Pavla Jurkoviče (18.8.1933 - 4.2.2015). Upozornění na
životopisnou knihu Pavla Jurkoviče Otvírání paměti, na esej o hudební výchově nazvanou. Na
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Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:
1221481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

1206481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

cestách k hudbě a na publikaci Od výkřiku k písničce. Ukázky některých publikací Pavla Jurkoviče,
ze kterých bude při semináři čerpáno. V průběhu semináře si zahrajeme rytmickou hru na tělo
ozvěna - vytleskání křestního jména (dítěte nebo maminky, tatínka). Při říkadlech a písničkách
využijeme zvuky předmětů z kuchyně i dalšího okolí dítěte, např. lžíce, vařečky, pokličky, ruční
mlýnek na kávu... Můžeme využít i dřevěný
hrníčkový
xylofonek. Využití rytmických
a melodických nástrojů orffovského instrumentáře i hudebních kamenů, využití jednotónových
ladiček. Bordun (dudácká kvinta), melodický ostinátní doprovod, hra v pentatonice. Účastníci akce si
připomenou nebo se naučí písničky, které pak mohou s dětmi zpívat např. u příležitosti oslav Svátku
matek a Dne otců, ale i na dalších besídkách, při vítání občánků, v klubech seniorů.... Některé
písničky si zazpíváme, jiné doprovodíme hrou na nástroje, další spojíme i s pohybem. Některé
písničky si jen poslechneme z nahrávky na CD. Zařazeny budou písničky od Pavla Jurkoviče
i písničky od jiných autorů. S pohybem spojíme písničku Duhová růžička (Publikace s CD Pohádky
z rozkvetlé louky...), s předměty z kuchyně doprovodíme písničku Muzikantská rodina (ze zpěvníku
Do-re-mi), zazpíváme si také píseň Dárek (ze stejného zpěvníku). Ve stařičkém zpěvníku pro
mateřské školy Malým zpěváčkům je veselá píseň Ham, ham, ham. V notách si účastníci semináře
odnesou písničky Mamince pro radost (Fialenka fialová...) a Táta kamarád. Tipy: několik tipů na
doplňující verše, příběhy (Kafomet).
MSMT-32189/2016-2-848
1000 Kč
Sportovní oblečení a obuv na přezutí.
Pletení z pedigového proutí
učitele MŠ,ZŠ, Spec. škol, vychovatelé ŠD, DDM a další zájemce
3.listopadu 2017 (pátek), od 08:30 hod.
6 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Pavla Mudruňková, lektorka výtvarných kurzů pro děti i dospělé
Michaela Boková
Praktické pracovní dílny zaměřené na pletení z pedigu. Připomenutí jedné z tradičních technik lidové
tvořivosti. Účastníci se na úvod seznámí jednak s materiálem - pedigem - jak s ním pracovat,
udržovat ho, jednak s řemeslem jako takovým a technikami při pletení z pedigového proutí od
jednoduchých až po náročnější - pletení s formou i bez formy tedy z volné ruky - budou hledat
a snažit se udržet svůj nalezený tvar. Seznámí se také s možnostmi barvení pedigového proutí,
Pracovní dílny: Teorie: druhy proutí a jeho výběr, příprava a přípravky. Praktická část: Každý
účastník si zhotoví nějaký výrobek.
MSMT-905/2015-2-27
1000 Kč
S sebou, zahradnické nůžky, šídlo, nůž, 4 kolíčky na prádlo a ručník na kolena. Vhodné i pro
začátečníky.
Vánoční čarování, opět něco nového
učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ
7.listopadu 2017 (úterý), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností
Michaela Boková
Seznámení se se zajímavými materiály a postupy výtvarné práce s dětmi. Představení technik
a výrobků pro výuku výtvarné výchovy motivačně spjatých s vánočními tématy a motivy zimy. Nové
nápady, které ještě nebyly nikde publikovány. Seminář nabízí širokou škálu námětů, pomůcek
a tvořivých aktivit. Zapojení fantazie do výtvarné hry, probuzení zájmu o tuto činnost u dětí,
a uvolnění jejich výtvarného projevu.
MSMT- 6292/2017-2-284
1000 Kč
S sebou: lepidlo, nůžky.
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1220481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

1215481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Vánoce s peřím a kůrou
učitele 1.stupně ZŠ, učitele 2.stupně ZŠ, učitele MŠ, vychovatele školských zařízení, pedagogy
volného času
15.listopadu 2017 (středa), od 13:30 hod.
5 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Jana Matoušová, mistr florista
Michaela Boková
Praktická dílna zaměřena na kreativní využití tradičního svátku jako tématu pro nové postupy
a formy práce v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a dalších volnočasových aktivit.
Tvorba dekorací pro adventní a vánoční čas. Využití přírodního materiálu, jako základu dekorace.
Obsah: - pařez - věnec - anděl - drobné přízdoby z přírodního materiálu - kombinace materiálů přírodní materiál / dřevo, kůra, mech, peří... / jako základ aranžmá - technické postupy při tvorbě
aranžmá - technika lepení, technika úchytu materiálu na dřevo - barevný soulad dle trendů roku 2015
- klasický námět v novém podání.
MSMT-786/2017-2-27
1000 Kč
Účastníci si donesou: kostka šedého oasisu, 1x nejmenší polystyrénový věneček, 2x polystyrénová
koule / 8 + 10 cm průměr / 2 ks delších svící / jedna barva / Sušené ovoce / pomeranč, pomelo, citrón,
jablka, řepa, celer / Malé ozdoby asi 10 ks, hvězdičky, perličky. Bílé peří / větší sáček / Malý sáček
zeleně, 5 větviček modřínu, malé šišky, mech. Kleště, pistole na silikon + náboje.
Hudební výchova na 1. stupni? Hravě!
učitele 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD
30.listopadu 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Sandra Krejčová,
Michaela Boková
a) Didaktika Hv obecně ,Hlasová výchova, držení těla, dýchání, tvoření tónu; Intonace; Rytmizace;
Nácvik jednohlasé písně; Vícehlasý zpěv; Instrumentální doprovody; Rozdělení činností v hodinách
Hv; Vokální, Reprodukční, Improvizační, Poslechové, Hudebně pohybové; Instrumentální hra na
tělo- hra na nástroje, rytmické bicí, melodické bicí, keyboard
b) Struktura hodin Hv - s ukázkami činností; Dechové cvičení (vločka, svíčka, pejsek); Hlasové
cvičení (brumendo, písně na rozezpívání); Artikulace (zpěv bez zvuku, jazykolamy); Rytmizace (hra
na tělo, ozvěna, kelímky, kostičky); Nácvik písní; Opakování písní; Poslech písní (vztahy mezi tóny,
gradace, kontrast); Hudební hry (Volume, Nahrávací studio); Hudebně pohybové; Tanečky (country
tance, valčík); Pohyb na písně (Banana, Epoitaitai)
c) Hodina Hv založená na jedné písni; Halí belí, kdo vzal zelí; Holka modrooká
d) Další zajímavé čínnosti v Hv; Hudební nástroje;Tvoření LAPBOOKŮ; Netradiční hudební nástroje
Výroba hudebních nástrojů (školní pomůcky, odpadový materiál); Hodina hudebních nástrojů;
Referáty (hudební kapely, zpěváci, hudební styly, žánry); Zhudebnění básně, otextování melodie
Superstar; Zdeněk Svěrák; Minioperky
e) Písně; Lidové; Umělé, pohádkové, starší, moderní
f) Pomůcky na Hv; Orffovy nástroje, vyrobené nástroje, obrázky, zvukové válečky, drumbeny,
hudební nástroje,
g) Moderní technika v Hv;Internet, interaktivní tabule, Drumpady, nahrávání a úprava muziky
h) Multikulturní výchova, světová hudba a jiné kultury; Africká hudba a tance; Indická hudba
Kubánská hudba
i) Mezipředmětové vztahy (Vv, Př, Prv, Ma, Vl)
MSMT-36121/2015-1-832
1400 Kč

14 RVP, ŠVP
1401481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:

Využití a začlenění stavebnic a her do jednotlivých projektů ŠVP
učitele MŠ
11.října 2017 (středa), od 09:00 hod.
6 vyučovacích hodin
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Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický pop.:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Václava Tmejová, ředitelka MŠ
Michaela Boková
Tvůrčí pracovní dílna, během které si účastnice prakticky vyzkouší všechny nabízené aktivity spojené
se začleněním stavebnic a her. Společný výběr stavebnic a her k vybranému projektu, aktivitě.
Návrhy možností využití stavebnic a her do programů besídek, možnost využití stavebnic a her do
společných aktivit dětí, rodičů a prarodičů. Společně zhodnotíme nejen plnění dílčích cílů a klíčových
kompetencí, ale i vhodnost nabízených aktivit pro děti předškolního věku i s možností individuálního
přístupu. Účastnice dostanou prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a diskuzi, obdrží metodický
materiál.
MSMT-25384/2016-2-628
1000 Kč

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
1602480
1806480
4007481

název akce
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů
Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka

strana
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70
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16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1612481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
1604480
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:

Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace v inkluzivní třídě
pedagogické pracovníky ZŠ
2.října 2017 (pondělí), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Miroslav Jiřička, lektorská činnost
Michaela Boková
Seminář je zaměřen na problematiku klasifikace a slovního hodnocení, tvorbu školních pravidel
a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákovi v souvislosti se společným inkluzivním
vzděláváním.
MSMT-16432/2016-3-434
1400 Kč
Kurz reedukace specifických poruch učení
učitele ZŠ
Od 23.října 2017 (pondělí) do 11.prosince 2017 (pondělí), od 13:30 hod.
32 vyučovacích hodin
PPP Ústí nad Orlicí
Mgr. Markéta Sychrová, speciální pedagog PPP, Ústí nad Orlicí
Mgr. Olga Keprtová
Mgr. Edita Hrdinová Keprtová
Michaela Boková
Kurz je rozdělen do 8 bloků po čtyřech hodinách, celkem 32 hodin zakončených závěrečnými
pohovory. Obsah: - rozdělení SPU, vymezení jejich symptomatologií - hlavní příznaky SPU v oblasti
pedagogické, rovině sociální, psychické, neuropsychické - diagnostika SPU a její význam pro
zpracování obsahu reedukační a korektivní péče - možnosti vytvoření vhodných opatření dětem s
SPU na škole - zvláštnosti klasifikace a hodnocení žáků s SPU - tvorba individuálních plánů - přehled
a práce s pomůckami a podnětovým materiálem určeným dětem s SPU - počítačové programy pro
děti s SPU - specifika práce s dětmi a SPU a chování, komunikace s rodiči takto postižených dětí
Předání teoretických a praktických dovedností pedagogickým pracovníkům pro práci s dětmi s SPU,
se zásadami reedukace a kompenzace vývojových dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií.
MSMT-786/2017-2-27
4400 Kč
Termíny jednotlivých setkání: 23.10.,30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., vždy 13,30-
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17 hod + 18.12.2017 závěrečné pohovory. Kurz lze hradit z šablon OP VVV ( II/2.3 - Vzdělávání
pedagogických pracovníků ZŠ DVPP 32 hodin inkluze, využít lze i šablonu II/2.1 Vzdělávání
pedagogických pracovníků ZŠ DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze)
1602480
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

1601481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga
pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, vychovatelé
Od 8.ledna 2018 (pondělí) do 9.ledna 2018 (úterý), od 09:00 hod.
16 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Karel Opravil,
Michaela Boková
Vzdělávací program obsahuje teoretickou, ale zejména praktickou, zážitkovou, část vzdělávání.
Každé setkání zahrnuje teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu
a její reflexi. Témata: Osobnostní rozvoj: • sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných
stránek); • prevence syndromu vyhoření; • protipředsudkové vzdělávání. Sociální rozvoj: •
komunikační dovednosti; • řešení problémů; • prezentační dovednosti; • spolupráce.
MSMT- 6292/2017-2-284
3500 Kč
Seminář probíhá ve dvou dnech - 8.a 9.ledna 2018, vždy v čase 9-15,30 hodin. Je vhodný pro
zařazení do šablon OP VVV.
Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD
asistenty pedagoga v MŠ a na 1. stupni ZŠ
22.ledna 2018 (pondělí), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí
Michaela Boková
Rozšiřující kurz pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na kurz
Asistent pedagoga. Kurz
systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování
ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně postižených.
Kurz je určen primárně asistentům pracujícím v MŠ a na 1. stupni ZŠ. - Konkrétní popis projevů
podrobná charakteristika - Dítě s ADHD, ADD ve škole i doma chování dětí s ADHD a ADD Konkrétní zásady práce s dítětem s ADHD z pozice asistenta - Spolupráce asistenta pedagoga
s vyučujícím - Korekce nežádoucího chování - Příklady z praxe, diskuze nad konkrétními otázkami.
MSMT-25384/2016-2-628
1400 Kč

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
0205481

název akce
Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ
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25 Projekt logopedie
2501480
Doporučeno pro:

Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:

Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu
přirozeného rozvoje řeči dětí, primární logopedickou prevenci, podpora logopedické
prevence v předškolním vzdělávání
učitele/učitelky MŠ nebo přípravné třídy ZŠ, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu
školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí
a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné
kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo
vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu. Řeč
frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti.
Od 18.září 2017 (pondělí) do 21.září 2017 (čtvrtek), od 09:00 hod.
60 hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Helena Kolbábková, speciální pedagog, učitelka speciální MŠ pro nápravu vad výslovnosti
Mgr. Zdeňka Klempová, speciální pedagog, logoped

- 65 -

Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Michaela Boková
Modul I Systém logopedické péče Problematika zabezpečení logopedické péče ve školství,
organizace, úloha. Logopedie jako vědní obor. Poradenství pro jedince s poruchami komunikačních
schopností. Postavení a kompetence logopedického asistenta v systému logopedické péče v resortu
školství. Komunikace, význam komunikace v životě člověka. Narušená komunikační schopnostdefinování, klasifikace přehled. Modul II Ontogenetický vývoj řeči Ontogeneze řeči, pedagogická
diagnostika odchylek ve vývoji dětské řeči, projevy a příčiny, úloha prostředí, podnětnost, správný
vzor řeči, prevence poruch opožděného a nesprávného vývoje řeči, prevence poruch čtenářských
obtíží. Ontogeneze řeči z pohledu jazykových rovin. Předřečová stádia a vlastní vývoj řeči. Vztah
mezi NKS a vadným držením těla ( praktické ukázky). Fonetika
základní poznatky. Soustava
českých hlásek samohlásky, souhlásky. Fyziologické tvoření hlásek. Artikulační cvičení. Modul III
Fyziologický a narušený vývoj řeči. Respirační, fonační a artikulační ústrojí , anatomie a fyziologie,
inervace (hlavové nervy) Tvorba hlasu. Hlasová hygiena. Dechová, hlasová a oromotorická cvičení,
praktické ukázky, hry. Modul IV Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči Podpora přirozeného
rozvoje řeči, metodické a didaktické postupy procvičování obratnosti mluvidel, smyslová výchova,
rozvoj slovní zásoby, užívání hlasu, hlasová hygiena, rozvíjení jemné a hrubé motoriky,
grafomotoriky. Dítě s vadou řeči ve třídě MŠ a ZŠ, pedagogické přístupy, zakotvení řečové výchovy
a podpory rozvoje komunikační kompetence dětí/žáků ve školním vzdělávacím programu.
Individuální vzdělávací plán
rámcová struktura, obsah, spolupráce se školským poradenským
zařízením. Pedagogické přístupy k dětem s poruchami tempa a plynulosti řeči, práce se třídou.
Praktické ukázky, didaktické hry nácviku správné výslovnosti přirozenou cestou, řečová
výchova,diskuse, závěrečný pohovor a vyhodnocení kurzu. Dyslalia ( porucha výslovnosti, patlavost)
etiologie, klasifikace, diagnostika. Metodika reedukace jednotlivých hlásek. Zásady pro reedukaci
dyslalie. Základy logopedické diagnostiky. Zásady vypracování individuálního vzdělávacího
programu. Modul V Pedagogická praxe 20 hodin V průběhu praxe frekventanti aplikují poznatky
získané v průběhu teoretické části kurzu ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi. Na
základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v rámci
ukončení studia. Studium je ukončeno závěrečným pohovorem 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. písmeno 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.
MSMT-42478/2013-2-872
6500 Kč
Termíny přednášek:18.9.2017 9 - 17 hodin, 19.9.2017 8-17 hodin, 20.9.2017 8-17 hodin, 21.9.2017 814 hodin. Zkoušky 14.11.2017 Kurz je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.

27 Kompetence MŠ
2701481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:
Poznámka:

Psychomotorické hry
učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele ŠD
18.října 2017 (středa), od 09:00 hod.
5 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Jana Macečková, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy
Michaela Boková
Seminář je zaměřen na využití psychomotorických her u dětí předškolního věku. Účastníci se
seznámí s pojmem psychomotorika a s jednotlivými oblastmi, které psychomotorika rozvíjí. Naučí se
hry do třídy i do tělocvičny, hry, které podporují zájem dětí o pohyb. Hry jsou vhodné i pro děti
s postižením. Budeme si hrát s tradičními i netradičními materiály jako jsou šátky, kroužky z uzávěru
PET lahví, střapce ze skartovaného papíru, terapeutický padák. Účastníci obdrží metodický list
s popisem her. Na seminář si nezapomeňte vzít teplé pohodlné oblečení a obuv a podložku na
cvičení.
MSMT-786/2017-2-27
1000 Kč
Na seminář si nezapomeňte vzít teplé pohodlné oblečení a obuv a podložku na cvičení. Opakování
semináře z minulého pololetí.
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40 Společné vzdělávání
4007481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Účastnický
poplatek:
Poznámka:
4002481
Doporučeno pro:
Termín konání:
Rozsah akce:
Místo konání:
Lektor:
Garant za CCV:
Stručný obsah:

Akreditace:
Účastnický
poplatek:

Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka
učitele ZŠ, SŠ
10.listopadu 2017 (pátek), od 09:00 hod.
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Barbara Pospíšilová
Michaela Boková
Seznámení účastníků s rozdílným pojetím hodnocení žáka a jeho schopností formou „formativního
a normativního hodnocení“. Osvětlení vhodnosti a potřebnosti formativního hodnocení žáka
v současném vzdělávacím systému, jeho vhodnosti nejen pro žáky s podpůrným opatřením,
seznámení s praktickým doporučením, jak kladně formativní hodnocení formuje charakter žáka a
žákovu osobnost, jak zvyšuje sebemotivaci žáka, jak pomáhá podporovat učení, jak pomáhá žákům
zvyšovat sebevědomí. Praktický nácvik aktivit využitelných v pedagogické praxi na: Sebereflexi,
zdravé a kladné sebepojetí, posílení sebedůvěry, posílení sebemotivace, posílení volních vlastností.
1400 Kč
Akce pořádaná ve spolupráci s Etickou výchovou, o.p.s.. Osvědčení vydá Etická výchova o.p.s.
Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření
učitele ZŠ, víceletých gymnázií, speciální pedagogogy
26.ledna 2018 (pátek), od 09:00 hod.
8 vyučovacích hodin
Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
Mgr. Marie Komárová
Michaela Boková
Jakým způsobem se vypořádat s 1.stupněm podpůrných opatření a Plánem pedagogické podpory.Jak
si zmapovat aktuální úroveň dovednosti číst a psát u dětí, kterým tyto základní činnosti působí potíže.
Obsah: 1. Úvod, zjištění očekávání účastníků, seznámení s programem vzdělávací akce 30 minut 2.
Plán pedagogické podpory 90 minut - Vyhláška 27 - Podpůrná opatření 1. st - Vyplnění plánu
pedagogické podpory po bodech 3. Aktuální diagnostika čtení 90 minut - Proč ji vůbec dělat Zjištění technické úrovně čtení - Zjištění kvality porozumění čtenému textu - Trénink nově nabytých
dovedností 4. Aktuální diagnostika psaní 135 minut - Proč ji vůbec dělat - Zjištění technické kvality
písma - Zjištění typu chyb - Zjištění způsobu provádění zpětné kontroly - Zjištění efektivity
prováděné zpětné kontroly (dovednost najít a opravit chybu) - Praktické ukázky - Trénink nově
nabytých dovedností 4. Shrnutí, závěr
příklady aplikace získaných informací ve školní práci 30
minut Proč a jak provádět aktuální diagnostiku psaní - zjištění technické kvality písma, typu chyb,
způsobu provádění zpětné kontroly a její efektivity
MSMT- 6292/2017-2-284
1400 Kč

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI
kód
0214480

název akce
IVP dítěte v MŠ

strana
52
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8. PROJEKTY ESIF – Aktuálně realizovaný projekt

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji
RČ: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198
Projekt je realizován od 1. 9. 2016. Je zaměřen na nastavení pozitivních podmínek pro
vzdělávání všech žáků. Cílí také na posílení motivace pedagogických pracovníků k práci s cílovou
skupinou a zvýšení porozumění veřejnosti v oblasti inkluzivního vzdělávání. Je realizován ve spolupráci
s Pardubickým krajem a 12 základními školami v Pardubickém kraji.
Zapojené ZŠ :
ZŠ M.Choceňského, Choceň
ZŠ Letohrad, Komenského
ZŠ a MŠ Běly Jensen, Opatov, okres Svitavy
ZŠ Svitavy, Riegrova 4
ZŠ Svitavy, T.G.Masaryka 27
ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice

ZŠ Pardubice-Polabiny, npor.Eliáše 344
ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2 258
ZŠ Chrast, okres Chrudim
ZŠ Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim
ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pce
ZŠ Přelouč, Smetanova 1 509, okres Pardubice

Dosavadní realizace:
Rozvoj ŠPP a podpora školních asistentů.
Ve školním roce působil na 7 základních školách školní psycholog, na jedné ZŠ speciální pedagog a na
10 základních školách školní asistenti. Pracují pod supervizí Pedagogicko-psychologických poraden.
Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - DVPP, metodická podpora a supervize. Prostřednictvím kurzů
DVPP, metodických setkání a metodických poraden bylo podpořeno více než 500 pedagogů základních
škol.
Ve školním roce 2016/17 na zapojených základních školách pracovalo 110 neformálních klubů
zaměřených na doučování žáků a celkem 64 zájmových kroužků.
Aktivita průvodců - starších kamarádů.
Průvodci (studenti SŠ) vedou pod odborným dohledem doučovací aktivity pro žáky ZŠ.
Ve školním roce 2016/17 se povedlo vytvořit 3 tyto aktivity, setkání probíhají s četností 1 x měsíčně.

Eva Šotolová
věcný manažer projektu
Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji
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9. PROJEKTY ESF - Ukončené projekty
Udržitelnost projektů – akce na zakázku
V rámci udržitelnosti projektů nabízíme školám a školským zařízením níže uvedené vzdělávací
programy, které byly vytvořeny a pilotně ověřeny v průběhu realizace jednotlivých projektů. Obsah
vzdělávacích programů byl inovován na základě evaluace účastníků programů a je v souladu s
potřebami a požadavky praxe škol. Vzdělávací programy nabízí CCV Pardubice jako akce na zakázku
pro školy a školská zařízení Pardubického kraje. Akce na zakázku probíhají přímo na škole, která si
daný program objedná. Akci na zakázku lze objednat také jako akci pro více spolupracujících škol. V
tom případě akce proběhne dle dohody na jedné z partnerských škol a zúčastní se jí pracovníci všech
zainteresovaných škol. V případě objednávky akce na zakázku pro spolupracující školy je třeba
kontaktovat garanta udržitelnosti a ověřit si maximální kapacitu účastníků na programu, který je
předmětem objednávky. Cena programu je stanovena dohodou dle počtu přihlášených účastníků.
Jednotlivé programy jsou také zařazovány do nabídky jako otevřené semináře a mohou je využít
zájemci z různých škol.

1. Kompetence učitele mateřské školy
CZ.1.07/1.3.12/04.0002
Garant udržitelnosti: Leona Mašková
Nabízené vzdělávací programy:
Psychomotorické hry
Rozvoj prosociálních činností
Autoevaluace v podmínkách MŠ
Osobnost dítěte v MŠ
Tvorba a inovace ŠVP
Diagnostika a IVP v předškolním vzdělávání
Legislativa pro vedoucí pracovníky
Řízení lidských zdrojů pro vedoucí pracovníky
Nové přístupy v práci s dětmi v předškolním vzdělávání

2. Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
CZ.1.07/1.3.12/04.0003
Garant udržitelnosti: Mgr. Táňa Topičová
Nabízený vzdělávací program:
Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů - prevence stresu a syndromu vyhoření I.
Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů - prevence stresu a syndromu vyhoření II.
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10. STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH
ČINNOSTÍ – PREVENCE SOC. PAT. JEVŮ
Obsah vzdělávacího programu vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 9 odst. 1 písm. c)
vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne
29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Doporučeno pro učitele, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole.
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro
absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22
odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Studium je prezenční, 2-leté, v celkovém rozsahu 250 hodin. Přímá výuka zahrnuje 224 hodin
přednášek a workshopů a 26 hodin praxe formou stáží na odborných pracovištích poskytujících
poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc.
Vstupní požadavky:
Kopie diplomu magisterského studijního programu učitelských oborů nebo kopii diplomu magisterského
studijního programu neučitelského plus kopii osvědčení o Studiu pedagogiky.
Místo konání:

PARDUBICE (1806180) a ÚSTÍ NAD ORLICÍ (1806480)

Termín konání:

zahájení leden 2018, ukončení červen 2019

Frekvence studia:

1x za měsíc pátek a sobota, 8:00 – 15:00 (přesný harmonogram bude závazně
přihlášeným účastníkům sdělen nejpozději do konce listopadu 2017)

Cena studia:

18.200,-

Obsah studia:
• Poradenské systémy a primární prevence ve školství
• Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
• Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
• Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
• Systém primární prevence ve školství
• Školní třída, její vedení a diagnostika
• Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
• Sociálně nežádoucí jevy
• Monitorování a evaluace primární prevence
Podmínkou získání osvědčení je:
• 80% účast na přednáškách a workshopech
• vypracování ročníkové práce – „Preventivní program školy“ v prvním roce studia
• odevzdané zprávy z 26 hodin stáží na odborných pracovištích
• vypracování závěrečné práce v rozsahu 15-20 stran na jedno z předepsaných témat
• absolvování závěrečné zkoušky, která se skládá z obhajoby závěrečné práce a ústního
přezkoušení dle témat výuky
Přihlašování probíhá přes speciální přihlášky, v případě zájmu o studium kontaktujte garanta akce Mgr.
Táňu Topičovou – topicova@ccvpardubice.cz, která Vám poskytne bližší informace.

- 70 Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz

11. LOGOPEDICKÁ PREVENCE V PRAXI –
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ
Termín konání:

14. – 16. února 2018

Místo konání:

14. 2. 2018 - Hotel Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice
15. a 16. 2. 2018 - CCV Pardubice, Mozartova 449, 530 09

Účastnický poplatek:

1 950 Kč

Vzdělávací program lze hradit z šablony I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP 16
hodin (inkluze) nebo II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP 16 hodin (inkluze).
Každý účastník projde během konference jednou úvodní společnou přednáškou a třemi workshopy
(účastníci budou rozděleni do skupin). Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Odborný program:
Úvodní přednáška - Plán pedagogické podpory – Novotná Petra PhDr.
Workshop I –

Sluchové vnímání - Mgr. Ing. Gabriela Čavojská

Workshop II –

Praktické ukázky logopedické prevence v běžných třídách mateřských škol –
Jana Flanderková

Workshop III –

Praktické zkušenosti pro logopedické asistenty – Mgr. Helena Vacková

Přihlašování probíhá přes speciální přihlášky, v případě zájmu o vzdělávací program kontaktujte garanta
akce Mgr. Táňu Topičovou – topicova@ccvpardubice.cz, která Vám poskytne bližší informace. Závazný
termín zaslání přihlášek: do 31. 12. 2017 elektronicky na adresu K.Fišarové: fisarova@ustinadorlici.cz
nebo poštou na adresu CCV Pk, Špindlerova 1167, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Těšíme se na setkání s vámi!

kolektiv pracovníků CCV Pardubice
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