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. 0205401 Školní zralost a připravenost dítěte na vstup do ZŠ,
která je doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0205401

Školní zralost a připravenost dítěte na vstup do ZŠ

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

4.prosince 2019 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Bc. Monika Morávková, speciální pedagog SPC SVÍTÁNÍ, Pardubice

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Teoretická část:
Školní zralost (vymezení pojmu)
Školní připravenost (vymezení pojmu)
Oblasti školní zralosti a připravenosti (oblast biologická, oblast
kognitivní, oblast morální, oblast sociální, oblast motivační; stručná
charakteristika dílčích oblastí)
Posuzování školní zralosti a připravenosti (kompetence učitelky mateřské
školy, kompetence ŠPZ  školského poradenského zařízení, kompetence klinického
psychologa, kompetence klinického logopeda)
Řešení školní nezralosti v praxi (odklad povinné školní docházky, záměrné
rozvíjení kompetencí nebytných pro vstup do základní školy; riziko školní
nezralosti; dodateční odklad povinné školní docházky)
Praktická část:
Rozbor kazuistiky školní zralosti a připravenosti (ukázka kresby, specifika
kresba  kresba jako diagnostický nástroj, vyžití principu dynamické diagnostiky)
Náměty a činnosti pro stimulaci dílčích oblastí školní zralosti a
připravenosti (ukázka vhodných činnosti, zásobník vhodných materiálů pro rozvoj
dílčích oblastí školní zralosti a připravenosti)
Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti posuzování
školní zralosti a připravenosti. Vzdělávací kurz tvoří dvě části  teoretická a
praktická část.
Teoretická část - účastníci vzdělávacího kurzu získají základní informace v oblasti
školní zralosti a připravenosti. Získají přehled o jednotlivých oblastech školní
zralosti a připravenosti; participaci učitelky MŠ a odborníků při posuzování školní
zralosti a připravenosti případném návrhu odkladu povinné školní docházky.
Praktická část - účastníci si osvojí praktické metody a činnosti vhodné pro rozvoj
oblastí školní zralosti a připravenosti.

Akreditace:

MSMT-25818/2018-2-686

Účastnický poplatek:

1000 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
0205401 Školní zralost a připravenost dítěte na vstup do ZŠ
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 "02 Předškolní vzdělávání"
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

