Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0102101 Povinná dokumentace ŠD, která je doporučena pro
vychovatele ŠD, učitele ZŠ, ZUŠ, SUŠ, SOŠ, SOU, gymnázií, VOŠ, pedagogy volného času, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a
klubů, ředitele škol a školských zařízení, asistenty pedagoga.

01 Řízení školy a školský management
0102101

Povinná dokumentace ŠD

Doporučeno pro:

vychovatele ŠD, učitele ZŠ, ZUŠ, SUŠ, SOŠ, SOU, gymnázií, VOŠ, pedagogy volného času, učitele - vedoucí
školních zájmových kroužků a klubů, ředitele škol a školských zařízení, asistenty pedagoga

Termín konání:

12.listopadu 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Dana Svobodová, manažerka soukromého Centra poradenství a vzdělávání v Třebíči

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

Seminář, ve kterém se účastníci seznámí a dále rozvíjejí dovednosti v oblasti
kurikulární reformy. Zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby, střediska
volného času – DDM) se řídí a dodržují platnou legislativu, podle které např.
vytvářejí a realizují svůj školní vzdělávací program, přijímají žáky k zájmovému
vzdělávání, vytvářejí vnitřní předpisy, vedou další povinnou dokumentaci. Jaká to
je? A jak se s povinnou dokumentací vyrovnat? Úpravy ŠVP v souladu se společným
vzděláváním.
Seminář nabízí účastníkům orientovat se v legislativě pro zájmové vzdělávání,
tvorbou vzdělávacího programu na svých zařízeních, evaluací činností. Rozšiřuje a
posiluje dovednosti při vytváření Vnitřního řádu ŠD, ŠK. Zvyšuje dovednosti při
přijímání žáků k zájmovému vzdělávaní - nutné náležitosti v Přihlášce k zájmovému
vzdělávání. V diskusi získají účastníci různé úhly pohledu na možnosti vedení
povinné dokumentace a praktické dodržování platné legislativy.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0102101 Povinná dokumentace ŠD
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "01 Řízení školy a školský management"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

