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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY 

Název:  Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Pardubického kraje 
 
Sídlo:    Mozartova 449, Polabiny, 530 09 Pardubice 
IČO:    750 61 074 
Právní forma:   Příspěvková organizace 
Zřizovatel:   Pardubický kraj  

WWW:    www.ccvpardubice.cz 
Datová schránka:  fgjkgy9 
Facebook:    https://1url.cz/NKBda 

Odloučené pracoviště:  Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167, PSČ 562 01 
 
Ředitelka:   Mgr. Monika Jirásková  

telefon: 466 301 173, 775 570 705  
E-mail: jiraskova@ccvpardubice.cz 

 
 
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 
 

 Pracovník Pozice  Telefon 
 Mobilní 
telefon 

 E-mail Pracoviště 

Sirůčková Jana, 
DiS. 

Mzdová 
účetní, 
personalistka 

466 536 530 606 729 725 siruckova@ccvpardubice.cz Pardubice 

Břízová 
Veronika 

Administrativní 
pracovník 

466 536 530 601 332 761 brizova@ccvpardubice.cz Pardubice 

 
 
 
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 Pracovník Pozice  Telefon 
 Mobilní 
telefon 

 E-mail Pracoviště 

Boková 
Michaela 

Vedoucí 
oddělení 

465 529 669  733 739 712 bokova@ccvpardubice.cz Ústí nad Orlicí 

Mašková Leona Referent CV 466 536 530 734 578 699 maskova@ccvpardubice.cz Pardubice 

Fišarová 
Kateřina 

Organizační 
pracovník 

465 529 669  722 529 654 fisarova@ccvpardubice.cz Ústí nad Orlicí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ccvpardubice.cz/
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mailto:jiraskova@ccvpardubice.cz


- 4 - 

 

SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 Pracovník Pozice  Telefon 
 Mobilní 
telefon 

 E-mail Pracoviště 

Fišarová Kateřina 
Organizační 
pracovník 

465 529 669  722 529 654 fisarova@ccvpardubice.cz 
Ústí nad 
Orlicí 

 
 
PROJEKT IMPLEMANTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE 
 

 Pracovník Pozice  Telefon 
Mobilní 
telefon 

 E-mail Pracoviště 

Mgr. Irena 
Matějová 

Kariérový 
poradce 

466 536 530  734 578 695 matejova@ccvpardubice.cz Pardubice 

Mgr. Naďa 
Burcalová 

Kariérový 
poradce 

466 536 530  601 332 774 burcalova@ccvpardubice.cz Pardubice 

Mgr. Jitka 
Rathouská 

Kariérový 
poradce 

466 536 530  601 503 288 rathouska@ccvpardubice.cz Pardubice 

Mgr. Bc. Lucie 
Ryšavá 

Koordinátor 466 536 530 734 578 696 rysava@ccvpardubice.cz Pardubice 
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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 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 jsou 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.  

 
 
 

mailto:info@ccvpardubice.cz
http://www.ccvpardubice.cz/
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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 SS 

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). 
 

 

 

 

 

 

http://www.ccvpardubice.cz/
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3. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
 

Pardubice ............................................................................................................................................................................. - 11 - 
01 Řízení školy a školský management ............................................................................................................................... - 11 - 

0128121 Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ - webinář ........................................................................................... - 11 - 
0114122 Rozpočet školy - webinář .............................................................................................................................. - 11 - 
0125121 Vnitřní kontrolní systém ............................................................................................................................... - 11 - 
0126121 Právní vědomí ředitele školy - webinář ......................................................................................................... - 12 - 
0129121 Povinná dokumentace ŠD ............................................................................................................................. - 12 - 
0106121 Práva a povinnosti vychovatelů ŠD .............................................................................................................. - 12 - 
0130120 První rok ve funkci - podpora začínajícím ředitelům škol a školských zařízení ........................................... - 13 - 

02 Předškolní vzdělávání ..................................................................................................................................................... - 13 - 
0239121 Rozvoj sluchového vnímání u předškoláků ................................................................................................... - 13 - 
0240121 Rozvoj zrakového vnímání u předškoláků .................................................................................................... - 13 - 
0242120 Kurz DVPP zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči ........................................................................ - 14 - 
0243121 Čtenářská pregramotnost a její rozvoj při práci s pohádkami v MŠ ............................................................. - 14 - 
0241121 Dítě se specifickými poruchami učení a chování ve škole ............................................................................ - 15 - 
0244121 Environmentální výchova v MŠ jako součást RVP. Projekt "Ptáci" ............................................................. - 15 - 
0220122 Pětidírková flétna ve skupinové výuce předškoláků ..................................................................................... - 15 - 
0245121 Individualizace v předškolním vzdělávání .................................................................................................... - 15 - 
0246121 Pokusy a objevy v MŠ .................................................................................................................................. - 16 - 
0247121 Neukázněné dítě v předškolním věku ........................................................................................................... - 16 - 
0248121 Asistent pedagoga v předškolním vzdělávání ............................................................................................... - 17 - 
0249121 Hyperaktivní, agresivní dítě ve školském zařízení ........................................................................................ - 17 - 
0250121 Svět kolem nás - jednoduché pokusy pro předškoláky ................................................................................. - 17 - 
0251121 KUDY, KUDY. KUDY CESTIČKA aneb ZAČÍNÁM v MŠ ...................................................................... - 18 - 
0252121 Metodická podpora logopedických asistentek v praxi .................................................................................. - 18 - 
0254121 Metody práce s dětmi .................................................................................................................................... - 18 - 
0255121 Rozvoj digitální gramotnosti v mateřské škole ............................................................................................. - 18 - 
0256121 Diagnostika dítěte předškolního věku ........................................................................................................... - 19 - 
0257121 Předškolák - podporování správného vývoje ................................................................................................ - 19 - 

03 1. stupeň ZŠ .................................................................................................................................................................... - 20 - 
0311121 Prvouka - hry a činnostní učení ..................................................................................................................... - 20 - 
0304122 Výchova a vzdělávání žáků s SVP ................................................................................................................ - 21 - 
0310121 Náměty pro učitele 1. a 2. třídy ZŠ ............................................................................................................... - 21 - 

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura) ................................................................................................ - 23 - 
0416121 Rozvíjení čtenářských dovedností dramatickou výchovou - webinář ........................................................... - 23 - 
0412121 Pomůcky do hodin českého jazyka - 1.stupeň ............................................................................................... - 23 - 
0406122 Čtení s porozuměním u žáků mladšího školního věku a u žáků se SVP ....................................................... - 23 - 
0417121 Ověřování čtenářských dovedností testem .................................................................................................... - 24 - 
0418121 Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti 3. ........................................................................................ - 24 - 
0411121 Hlasová průprava se zaměřením na mluvený projev a přednes ..................................................................... - 24 - 
0419121 Média jako zrcadlo doby aneb jak se neztratit v záplavě informací I. .......................................................... - 25 - 
0405122 Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku s integrací prvoučných témat ............................................................ - 25 - 
0505121 Projektové knihy (lapbooks) ......................................................................................................................... - 25 - 
0509121 Pohádka nám pomůže ................................................................................................................................... - 26 - 
0510121 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit ......................................................................................................... - 26 - 
0511121 Slovní zásoba efektivně a zábavně ................................................................................................................ - 27 - 
0512121 Jak podpořit výuku anglického jazyka a reálií .............................................................................................. - 27 - 
0606121 Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky ................................................................................................ - 27 - 
0609121 Práce s chybou ve vyučování matematiky .................................................................................................... - 28 - 
0610121 GeoGebra ve výuce na střední škole - začátečníci ........................................................................................ - 28 - 
0601122 Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií ........................................................................................ - 28 - 

07 Informační a komunikační technologie ........................................................................................................................... - 29 - 
0708121 Využití ICT ve volnočasových aktivitách ..................................................................................................... - 29 - 
0709121 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář ........................................................................................ - 29 - 
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0705122 Práce v cloudu ............................................................................................................................................... - 29 - 
0710121 Výuka informatiky nově - Blokové programování a práce s Ozoboty .......................................................... - 30 - 
0711121 Únikové hry ve výchově a vzdělávání .......................................................................................................... - 30 - 

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) ................................................................................................. - 30 - 
0901121 Papírová matematika a fyzika ....................................................................................................................... - 30 - 
0905121 Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání ..................................................................... - 31 - 
0907121 Aktuální problémy výuky fyziky .................................................................................................................. - 31 - 

10 Člověk a svět práce (pracovní výchova, kariérové poradenství, poradenství k volbě povolání) .................................... - 31 - 
1009121 Objevujeme svět kolem nás - Jaro - příroda kolem nás ................................................................................. - 31 - 
1008121 Objevujeme svět kolem nás - Ptačí svět ........................................................................................................ - 32 - 
1010121 Práce s kreativní polytechnickou stavebnicí Františkova chaloupka ............................................................ - 32 - 
1102121 Hrajeme si, hýbeme se v MŠ a na 1. stupni ZŠ ............................................................................................. - 32 - 
1111121 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky ........................................................ - 33 - 
1112121 Posilování a stretching pro děti ..................................................................................................................... - 33 - 
1113121 Jóga a jógové hry pro předškoláky a děti z 1. stupně ZŠ .............................................................................. - 33 - 
1108121 Posilování vlastní vahou těla ......................................................................................................................... - 33 - 
1214124 Základy točení na kruhu ................................................................................................................................ - 34 - 
1207121 Zážitkové zpívání a kreativní práce s hlasem ................................................................................................ - 34 - 
1222121 Tradiční i méně tradiční zdobení kraslic ....................................................................................................... - 34 - 
1221121 Psychomotorické a pohybové didaktické hry v zájmovém vzdělávání ......................................................... - 34 - 
1223120 Keramické džbány pro různé příležitosti....................................................................................................... - 35 - 
1214125 Základy točení na kruhu ................................................................................................................................ - 35 - 
1224121 Základy keramických technik ....................................................................................................................... - 35 - 
1214126 Základy točení na kruhu ................................................................................................................................ - 35 - 
1227121 Kombinace keramiky s drátem ...................................................................................................................... - 35 - 

14 RVP, ŠVP ....................................................................................................................................................................... - 36 - 
1401121 Aktualizace ŠVP pro základní vzdělávání - webinář .................................................................................... - 36 - 
1639121 Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace v inkluzivní třídě ................................................... - 37 - 
1640121 Odměny, pochvaly, oceňování, zpětná vazba a motivace ............................................................................. - 37 - 
1606121 Práce s agresivními dětmi ............................................................................................................................. - 37 - 
1642121 Zážitková pedagogika ve výchově a výuce - nové metody výuky ................................................................ - 38 - 
1641121 Pedagogická práce s emocemi a emoční inteligence ..................................................................................... - 38 - 
1630122 Neurotické dítě v MŠ a ZŠ ............................................................................................................................ - 38 - 
1609121 Aktivizační metody do každé hodiny ............................................................................................................ - 39 - 
1643121 Lateralita a její vliv na školní praxi ............................................................................................................... - 39 - 
1614121 ADHD - metody práce .................................................................................................................................. - 39 - 
1645121 Kolegiální podpora a mentorské dovednosti na škole ................................................................................... - 39 - 
1655121 Využití hry při začlenění dítěte do kolektivu ................................................................................................ - 40 - 
1646121 Principy a tvorba adaptačních kurzů ............................................................................................................. - 40 - 
1648121 Pohyb, emoce a smysly jako nástroje pro lepší klima ve třídách v kontextu ADHD -ZŠ ............................. - 40 - 
1654121 Třídní učitel jako lídr .................................................................................................................................... - 41 - 
1649121 Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se SVP ....................................................................................... - 41 - 
1650121 Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka .......................................................................................... - 42 - 
1651121 Efektivní spolupráce mezi učitelem, asistentem pedagoga a rodinou ........................................................... - 42 - 
1652121 Emoční potřeby pedagoga ............................................................................................................................. - 42 - 

17 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství ........................................................................................ - 43 - 
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4. POPIS VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
 

Pardubice 

01 Řízení školy a školský management 

0128121 Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ - webinář 
Doporučeno pro:   ředitele, zástupce ředitelů škol  
Termín konání:   17.února 2022 (čtvrtek), od 08:00 hod.  
Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
Místo konání:   On-line forma  
Lektor:   Ing. RNDr. Eva Urbanová 
Garant za CCV:   Leona Mašková  
Stručný obsah: 

  

• základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., 

zákon č. 561/2004 Sb.), • prováděcí předpisy týkající se přijímání dětí, žáků a studentů, • stanovení 

kritérií přijetí, • podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti, • účastníci řízení a jejich zastoupení, • 

založení správního spisu a jeho vedení, • tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, 

užívání razítek, • náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu, • evidence dokumentů 

(podací deník vs. software elektronické spisové služby), • oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, 

SŠ, VOŠ, • odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty, • odvolací řízení, 

autoremedura, • ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů), • 

nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy  
Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
Účastnický poplatek:   1320 Kč  
Poznámka: 

  

Realizace proběhne v prostředí Microsoft Teams (přihlášení obdrží den před konáním akce odkaz 

ke vstupu do webináře) Webinář se bude konat v tomto časovém rozvržení: 8:00-9:30, 10:00-11:30, 

12:00-13:30 hod.  

 

  0114122 Rozpočet školy - webinář 
  Doporučeno pro:   ředitele škol  
  Termín konání:   21.února 2022 (čtvrtek), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin   
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Ing. Petra Schwarzová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Webinář je rozdělen do 90 minutových bloků s přestávkou mezi bloky 30 minut. 1. blok (90 minut) 

Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování Náklady školy, jejich členění a správné použití 

v praxi Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi Jak se správně vypořádat s novým 

rozpočtem na rok 2022. Způsob financování od roku 2022 - benefity a úskalí - zdroje a jejich výše dle 

nového způsobu - možnosti řešení hraničních situací - organizace školy v závislosti na PHmax - 

normativ nepedagogických pracovníků-výpočet, odraz v rozpočtu 2. blok (90 minut) Správné sestavení 

rozpočtu školy - příklady porušení rozpočtové kázně - závazné ukazatele pro státní dotace Fondy 

příspěvkových organizací - fond odměn, rezervní fond, fond investic, FKSP - tvorba a použití fondů 3. 

blok (90 minut) Doplňková činnost - možnosti a zásady správné realizace, benefity a úskalí Ostatní 

zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství správné použití v souladu s legislativou 

v ČR   
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1500 Kč  

  
Poznámka: 

  
Realizace proběhne v prostředí Microsoft Teams (přihlášení obdrží den před konáním akce odkaz 

ke vstupu do webináře) Webinář se bude konat v tomto časovém rozvržení: 14:00-15:30, 16:00-17:30, 

18:00-19:30 hod.   
 

 0125121 Vnitřní kontrolní systém 
  Doporučeno pro:   vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (ředitele, správce rozpočtu)  
  Termín konání:   9.března 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Ing. Petr Sikora  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  
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Stručný obsah: 

  

1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly - zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška - 

stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele organizace, řídící kontrola a interní 

audit) - transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice 2. Předběžná řídící kontrola - 

schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole - limitovaný příslib, 

individuální příslib - možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly 3. Průběžná 

a následná řídící kontrola - plán kontrolní činnosti - záznamy o provedených kontrolách 

(auditní/kontrolní stopa) - kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací 4. 

Vyhodnocování rizik - soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF) - 

zpracování analýzy rizik - hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení 

rizik 5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost - základní definice v zákoně o finanční kontrole a její 

rozvedení do vnitřní směrnice - souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek - důležitost 

definování cíle (účelu) veřejného výdaje 6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole - chyby v průběhu 

schvalování budoucích operací - nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti - chyby 

v definování vnitřních kontrolních postupů - neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou 

- realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“ - nesprávné stanovení limitovaného příslibu - nesprávné 

stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky - účetní chyby - chyby při čerpání dotací Závěr – 

shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 

  0126121 Právní vědomí ředitele školy - webinář 
  Doporučeno pro:   ředitele škol a školských zařízení, učitele MŠ, ZŠ, výchovné poradce  
  Termín konání:   29.března 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Mgr. Karel Bárta, učitel Technická univerzita Liberec 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Obsahem semináře je zprostředkování základních informací v oblasti školského práva: zákony, nařízení 

vlády, vyhlášky. Činnost a výstupy České školní inspekce. Šetření stížností. Seminář umožní 

účastníkům snadnější orientaci ve vybraných ustanoveních školského zákona a dalších souvisejících 

právních normách. Program přednášky: 1. blok (90 min.) 1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění 2. Zákon 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. 2. blok 

(90 min.) 3. Nařízení vlády. 4. Vyhlášky, kterými se provádí školský zákon. 3. blok (90 min.) 5. Činnost 

a výstupy České školní inspekce. 6. Šetření stížností.   
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
  Poznámka:   Realizace v 90 min. blocích s 30 minut přestávkou.  
 

  0129121 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:   21.dubna 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Dana Svobodová, manažerka soukromého Centra poradenství a vzdělávání v Třebíči 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář, ve kterém se účastnící 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.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0106121 Práva a povinnosti vychovatelů ŠD 
  Doporučeno pro:   vychovatele ŠD a ŠK  
  Termín konání:   27.května 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   JUDr. Karel Kašpar  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  
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Stručný obsah: 

  

Pedagogové a vychovatelé se ve své každodenní praxi setkávají s řadou situací, při jejichž řešení si 

nejsou jisti, případně jsou bezradní ve výběru možností řešení. Jedná se o případy, kdy se veškerá 

uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči žákům míjejí účinkem či se stávají terčem agrese 

ze strany žáků, nebo kritiky ze strany jejich rodičů. V průběhu semináře získají účastníci informace 

k možnostem ochrany jejich osobnosti ve smyslu platné legislativy (pomluvy, urážky, nahrávky 

osobnostního projevu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Budou také 

seznámeni s odpovědností, povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže 

(rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) v podmínkách škol 

a školských zařízení. Účastníci budou seznámeni s možností řešení problémů každodenní pedagogicko-

výchovné praxe souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
 

  0130120 První rok ve funkci - podpora začínajícím ředitelům škol a školských zařízení  

  
Doporučeno pro: 

  
ředitele škol a školských zařízení, kteří jsou čerstvě ve funkci, jakož i pro úspěšné účastníky 

konkurzů, kteří do funkce brzy nastoupí   
  Termín konání:   22.srpna 2022 (pondělí) a 23.srpna 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   16 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Miroslav Hřebecký, lektor DVPP a školského managementu 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Nově jmenovaní ředitelé jsou hozeni rovnýma nohama do hodně hluboké vody. Mnozí nemají za sebou 

funkční studium a zřizovatel jim není dostatečně odbornou oporou. Odkud začít? Čeho se vyvarovat, 

abychom neudělali zásadní chybu? Jaká je ideální posloupnost úkonů, jak se přebírá škola a jakým 

způsobem nastartovat tým a vybrat si klíčové spolupracovníky? Dvoudenní intenzivní kurz reaguje 

na fakt, že mnozí ředitelé nemají předem absolvované funkční studium školského managementu 

a přináší první pomoc po jmenování do funkce. Časový rozsah umožní participativnější a aktivnější 

metody práce – úkoly ve dvojicích, skupinovou práci, brainstorming a moderovanou diskuzi. Součástí 

programu bude práce s kazuistikami.  
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   3520 Kč  
 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

1401121 Aktualizace ŠVP pro základní vzdělávání - webinář 36 

1640121 Odměny, pochvaly, oceňování, zpětná vazba a motivace 38 

1641121 Pedagogická práce s emocemi a emoční inteligence 39 

1649121 Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se SVP 41 

1650121 Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka 42 

 

02 Předškolní vzdělávání 

  0239121 Rozvoj sluchového vnímání u předškoláků 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, I. st. ZŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   2.února 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Alena Vlková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Praktický seminář je zaměřen na rozvoj sluchového vnímání vizuomotoriky, sluchové diferenciace, 

u dětí v předškolním (případně mladším školním) věku, žáků ZŠ. Seznámení se s teorií a klíčovými 

pojmy a teorii, které budou provázané s praxí. Seminář je plný her a cvičení.  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0240121 Rozvoj zrakového vnímání u předškoláků  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, I. st. ZŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   31.března 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Alena Vlková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Praktický seminář je zaměřen na rozvoj zrakového vnímání vizuomotoriky, zrakové diferenciace, u dětí 

v předškolním (případně mladším školním) věku, žáků ZŠ. Seznámení se s teorií a klíčovými pojmy 

a teorii, které budou provázané s praxí. Seminář je plný her a cvičení.  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0242120 Kurz DVPP zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči  

  

Doporučeno pro: 

  

studium je určeno pedagogickým pracovníkům, 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. Studium je zejména určeno pro učitele/učitelky MŠ  

nebo přípravné třídy ZŠ. 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.   
  Termín konání:   od 7.dubna 2022 (čtvrtek) do 13.dubna 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   60 hodin (z toho 40 hodin přímé výuky, 20 hodin praxe)  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  

  
Lektor: 

  
Mgr. Helena Vacková, speciální pedagog 

Mgr. Jiřina Jehličková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Modul I Systém logopedické péče Modul II Ontogenetický vývoj řeči Modul III Fyziologický a 

narušený vývoj řeči. Modul IV Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči 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.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   8000 Kč  
  Poznámka:   Termíny přednášek: 7. a 8. 4.2021, 12. a 13. 4. 2021 v čase 9 - 17 hodin. Termín zkoušek 26.5.2021.   
 

  0243121 Čtenářská pregramotnost a její rozvoj při práci s pohádkami v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   8.dubna 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Iva Tomášková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář bude mít teoretický vstup a následovat budou vlastní praktické aktivity posluchačů – vyvození 

příkladů pro vlastní práci s dětmi, sdílení zkušeností, uvědomění si smyslu dané řečové aktivity, 

kooperace a spolupráce při praktických pokusech o dramatizaci. a) Podpora a rozvoj předčtenářských 

dovedností v předškolním věku; b) Pohádka její význam a místo v režimu dne MŠ. Prožitkové učení 

a  jeho uplatnění v čtenářské pregramotnosti; c) Práce s pohádkou „Jak se ptáček odměnil“ – pohádka 

hraná a vyprávěná lektorkou – aktivní práce posluchačů – vyvození výchovně-vzdělávacích cílů této 

pohádky dle RVP PV a příklady činností při práci s pohádkou s dětmi v rámci ŠVP; d) Práce s pohádkou 

„O dvanácti měsíčkách“ – četba pohádky lektorkou – příprava rekvizit na dramatizaci pohádky s dětmi 

(s účastníky semináře) – pokus o vlastní í dramatizaci - zapojení všech dětí (posluchačů) – aktivní práce 

posluchačů – vyvození výchovně-vzdělávacích cílů pohádky dle RVP PV a příklady činností při práci 

s pohádkou s dětmi v rámci ŠVP, návrhy na možnosti uplatnění pohádky v rámci besídek apod.; e) 

Nabídka literatury, materiálů; f) Dotazy, vzájemná výměna zkušeností, zhodnocení přínosu semináře  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  



- 15 - 

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

  0241121 Dítě se specifickými poruchami učení a chování ve škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga   
  Termín konání:   19.dubna 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Alena Vlková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

I. blok: seznámení se se základními pojmy, definicemi poruch učení a jejich příčinou definice 

jednotlivých DYS poruch, méně časté typy Průběh vyšetření v PPP - z jakých částí se skládá, kdo má 

kompetenci vyšetření dělat, jak dlouho trvá apod., jaké informace a jak je je třeba sdělovat rodičům, 

abychom je získali ke spolupráci a aby souhlasili s vyšetřením II. a III. blok: Zásady reedukace, chyby 

při reedukaci, základní oblasti reedukace –reedukace specifických poruch učení - intervence příklady 

konkrétních aktivit, cvičení, postupů, metod: Přehled a vyzkoušení konkrétních aktivit na rozvoj 

sluchového a zrakového vnímání (např. živé pexeso), prostorového vnímání (domeček, čtverec 

a tužka...), rozcvičku na oční pohyby, hry s bzučákem na rozvoj audiomotorické koordinace Lektorka 

ukáže konkrétní práci s pomůckami . např. s tabulkou na trénink tvrdých a měkkých slabik, s kartami 

na postřehování, s bzučákem, ukáže a doporučí vhodné sady prac.listů na rozvoj sluchového, zrakového 

, prostorového vnímání, pozornosti, naučí účastníky hry na rozvoj složek pozornosti vhodných do třídy 

IV. blok: seznámení s pojmy poruch chování a jejich příčinou – ADD, ADHD, ADHD s agresivitou, 

ODD reedukace specifických poruch chování spolupráce s odborníky shrnutí, evaluace  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0244121 Environmentální výchova v MŠ jako součást RVP. Projekt "Ptáci" 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   20.dubna 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jana Venclová, ředitelka MŠ 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Projekt „Ptáci“ 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 Témata: prosím více rozepsat plánované aktivity k jednotlivým oblastem 

teoretická část: - tvorba projektu s danou tématikou a jeho zařazení do školního vzdělávacího programu 

- přiblížení života ptáků ve volné přírodě, rozšíření teoretických poznatků v ornitologické oblasti 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 a péči člověka o ně   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0220122 Pětidírková flétna ve skupinové výuce předškoláků 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZUŠ, DD  
  Termín konání:   27.dubna 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Hana Šťastná, ZUŠ Praha 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
1.seznámení s nástrojem, 2.technické aspekty hry: držení nástroje, dech a dechová cvičení, artikulace, 

prstová technika, 3.skupinová výuka dětí formou hry bez not, 4. pohádky a příběhy 5. ukázkové lekce 

z připravované publikace „Flautoškolka“   
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
 

  0245121 Individualizace v předškolním vzdělávání 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   28.dubna 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář představí pedagogům pohled na odlišnosti v přístupu k dětem v různých vývojových úrovních, 

seznámí je se specifiky a riziky v rámci individualizace ve výchově a vzdělávání. Účastníci semináře 

budou seznámeni s teoretickými východisky, ale zejména pak praktickými postupy, metodami 

a technikami práce s dětmi předškolního věku. Budou představeny na konkrétních příkladech rovněž 

odchylky ve vývoji dětí, zaměříme se také na práci s dětmi s nejrůznějšími obtížemi (např. ADHD, 

PAS a dalšími). Témata • Přehled vývojových stádií dětí předškolního věku (psychomotorický 

a sociální vývoj) • Odchylky ve vývoji dětí (specifika problémů, rizika, nerovnoměrný 

psychomotorický a sociální vývoj) • Metody práce s dětmi v různých vývojových stádiích a s dětmi s 

nerovnoměrným vývojem – náměty, ukázky • Orientační pedagogická diagnostika dětí s podezřením 

na např. PAS, ADHD apod. • Zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení a doporučené zdroje  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0246121 Pokusy a objevy v MŠ 
  Doporučeno pro:   pedagogy MŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   4.května 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka MŠ Ostrov 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

V úvodní části bude věnována pozornost začlenění pokusů a experimentace dětí do systému práce 

v předškolním vzdělávání. Polytechnická výchova a její význam v MŠ = jako nedílná součást 

praktických zkušeností a dovedností dětí, její význam pro přípravu na školní učení, pěstování 

pracovních návyků, budování vztahu k experimentování a tvořivému myšlení. Význam požadavků 

na: odpovídající prostředí, pomůcky, postupy, osvědčené metody, pracovní záznamy apod. V  průběhu 

pracovní dílny se pedagogové seznámí s možnostmi a způsoby, jak děti motivovat k zájmu o fyzikální 

jevy, jak dávat do souvislostí známé skutečnosti a poznatky z experimentů, uplatňovat technickou 

představivost a vynalézavost. Zároveň si vyzkouší z každé oblasti několik konkrétních experimentů a 

tím obohatí svůj pedagogický repertoár. Veškeré pokusy jsou vybrány s ohledem na bezpečnost dětí 

(jsou používány běžné předměty, barvy, potraviny, jar, žádný oheň ani speciální chemikálie). V průběhu 

celého semináře budou učitelé diskutovat o vlastních zkušenostech, námětech, vyzkouší si nové náměty 

a nápady, vyrobí si pomůcky a výrobky do svého pedagogického portfolia. Obsah fyzikálních pokusů: 

- hry se vzduchem (včetně foukaných pokusů, výroba a házení různých letadélek, bublifuky, větrníky, 

padáčky, bublinková lahev,.) - hry s optikou (s lupami, dalekohledem, se zrcadly, se světlem + rozklad 

světla, optické hry a klamy, výtvarný rámeček,…) - hry s vodou a barvami (přenášení vody, poměřování 

objemu, savost materiálů, zapouštění barev, průsvity barev, míchání, kouzla se sáčkem a se skleničkou, 

plave-neplave + jak to změnit,…) - hry s potravinami (povrchové napětí vody, chemická reakce 

kypřícího prášku a octa, změna barev vlivem dochucení = vliv zásad a kyselin, …) - hry s akustikou 

(chvění strun, blána – bubínek z balónku, vzduchová trubice, plátkové chvění,…) – poznávání, výroba 

zvučícího nástroje - hry magnetismem (co je magnetické, síla magnetu, hry s upravenými předměty, 

magnetické stavebnice, pokusy s didaktickými sadami,…) - různé další hry, při kterých se zkoumá: 

váha, síla, pevnost, odstředivá síla, měkkost – tepelná nestálost, tření, nakloněná rovina, gravitace 

(těžiště),…  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0247121 Neukázněné dítě v předškolním věku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   6.května 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Olga Zelinková, CSc., docentka Husitské teologické fakulty UK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny 

nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Do určité míry budou 

prezentovány základní poznatky ze speciální pedagogiky (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady 

řeči apod.) Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se 

tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat?   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

 0248121 Asistent pedagoga v předškolním vzdělávání 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky MŠ  
  Termín konání:   13.května 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Iva Tomášková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Teoretická část (vyberte: přednáška, výklad) Aktivní výklad s možností diskuse • Úvod, seznámení 

s účastníky, potřeby skupiny z hlediska tématu asistenta pedagoga • Rozbor jednotlivých typů asistenta 

pedagoga • Náplň práce asistenta pedagoga pro dítě, žáka s potřebou podpůrných opatření • Náplň práce 

asistenta pedagoga pro dítě, žáka s potřebou podpůrných opatření – vymezení hlavní činnosti, pomoc 

žákům, práce asistenta pedagoga s ostatními ve třídě, nepřímá pedagogická činnost • Kompetence 

asistenta pedagoga • Diskuse o náplní práce a kompetencích asistenta pedagoga • Spolupráce asistenta 

pedagoga s učitelem • Spolupráce asistenta pedagoga s rodiči žáků • Spolupráce asistenta pedagoga 

s dítětem, žákem • Diskuse na téma Bariéry a rizika v práci asistenta pedagoga • Specifika spolupráce 

a komunikace asistenta pedagoga u jednotlivých skupin handicapů – narušená komunikační schopnost, 

porucha autistického spektra, specifické poruchy chování, nadání, apod. • Konkrétní příklady • Diskuse 

a rozbor konkrétních příkladů • Další zdělávání asistenta pedagoga • Práce školního asistenta • 

Závěrečná diskuse • Závěr, hodnocení semináře   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0249121 Hyperaktivní, agresivní dítě ve školském zařízení 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, spec. škol, pracovníky DDM, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   17.května 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Specifické projevy dětí v jednotlivých obdobích jejich věku. Upravené činnosti a přístupy k dítěti. 

/Kevin Leman/- jak pozitivně usměrňovat a nalézat správná slova a vhodné podněty k jednání 

v agresivních projevech dítěte. • příčiny poruch agresivity u malých dětí: rozvod rodičů, narození 

sourozence, úmrtí... • snížená emoční odolnost dítěte - metody nápravy / jak jinak lze řešit 

nedorozumění, důsledky nesprávného chování... • znalost vlastních emocí, zvládání emocí • metoda tzv. 

kladné disciplíny / LMD • stádia získávání přátelství a jeho význam v utváření dětské osobnosti • pevný 

řád činností ve vztahu k impulzivním projevům – opatření, přístupy • hyperaktivita /čilost, nervozita, 

neklid/ - specifické přístupy v domácím i v školním prostředí • ztráta motivace /pasivní a přezíravé 

přístupy/; projevy v chování, přístupy k nemotivovaným dětem • aktivní rodičovská spolupráce 

s vyučujícími k dětem se spec. projevy svého chování • výchovné vlivy rodičovské – trendy / metody 

/- histriónské matky, úzkostné matky otcové slaboši, tvrdí…; světlé a stinné stránky osobnosti   
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0250121 Svět kolem nás - jednoduché pokusy pro předškoláky 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   20.května 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jana Česáková Ph.D., odborný asistent - Katedra fyziky PřF UHK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Teoreticko-praktický seminář zaměřený na pokusy pro předškoláky. Používat budeme jednoduché 

a dostupné pomůcky, zaměříme se na porozumění jednoduchým fyzikálním jevům, které nás obklopují 

každý den a které děti zajímají. Ukážeme si způsoby, jakými můžeme s pokusy pracovat, do jakých 

témat je lze aplikovat a jaké činnosti na ně mohou navazovat. Pokusy pomáhají rozvíjet smysl pro detail, 

naučí děti pozorovat a v neposlední řadě přispívají ke kritickému myšlení. Přehled témat: 1. Látky 

kolem nás – z čeho jsme složeni, skupenství, změny skupenství - vlastnosti jednotlivých skupenství, 

stlačitelnost plynů, jak hoří svíčka, jak poznáme tekutinu, pokusy s oxidem uhličitým - výroba sopky, 

hustota 2. Voda a vzduch – vlastnosti vody a vzduchu, koloběh vody v přírodě, atmosférický tlak, 

hydrostatický tlak, povrchové napětí - bubliny, hustota - proč se nasaje voda do sklenice, kde zhasla 

svíčka; vodní tornádo, jak vypadá kapka, jak na nás tlačí okolní vzduch.  
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
 



- 18 - 
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  0251121 KUDY, KUDY. KUDY CESTIČKA aneb ZAČÍNÁM v MŠ 
  Doporučeno pro:   nejen začínající učitele MŠ  
  Termín konání:   25.května 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

I. Osobnost, potřeby a vztahy začínajícího pedagoga – brainstorming, praktická cvičení II. Kdo je 

předškolní dítě a co mu „sluší“? – vývojové potřeby v propojení s praxí III. Cíle předškolního 

vzdělávání, plánování a základní plánovací strategie, hodnocení dětí i vzdělávání IV. Pedagogické 

MINIMUM do začátku V. Shrnutí a závěrečná reflexe s prostorem na dotazy. 
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0252121 Metodická podpora logopedických asistentek v praxi 

  

Doporučeno pro: 

  

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.  
  Termín konání:   25.května 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Helena Vacková, speciální pedagog 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Obsahem navazujícího semináře budou praktické náměty vedoucí k rozvoji všech dovedností 

spadajících do kompetencí logopedického preventisty. 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. 1)vytváření individuálního plánu 

logopedické prevence  2)prohlubování praktických dovedností k rozvoji oslabených funkcí dítěte: 

rozvoj motoriky, oromotoriky a koordinace pohybů, rozvoj smyslů – zrakové a sluchové percepce, 

rozvoj hmatu a propriorecepce, početní a prostorové představy, rozvoj senzomotorické koordinace, 

nácvik nosního dýchání a hospodaření s dechem, nácvik správné dechové koordinace, hlasová hygiena, 

fonační cvičení- ukázky a nácvik různých forem cvičení  3)činnosti a hry k rozvoji mluvních dovedností 

– rozvoj slovní zásoby, verbálně akustické paměti, rozvoj jazykového citu, rozvoj verbální pohotovosti, 

praktické ukázky pracovních postupů a využití různých druhů pomůcek  4)nácvik dovedností 

potřebných pro komunikaci a spolupráci s dítětem     
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0254121 Metody práce s dětmi 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. třída ZŠ  
  Termín konání:   31.května 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je zaměřen na zvýšení dovedností a znalostí učitelů 1. stupně ZŠ v oblasti zjišťování míry 

připravenosti budoucích prvňáčků na školu včetně teoretického a legislativního zakotvení. V rámci 

praktických ukázek a předvedení konkrétních nástrojů se účastníci seznámí s některými metodikami, 

které lze využít v době zápisu do 1. ročníku ZŠ.…. Vlastní obsah – témata: - terminologie školní zralost 

vs. připravenost na školu, - oblasti, ve kterých celkovou míru připravenosti na školu posuzujeme – 

shrnutí a aktualizace tématu, - legislativní zakotvení péče o předškolní děti, práva a povinnosti rodičů 

předškolního věku ve vztahu ke školní docházce a předškolnímu vzdělávání, - seznámení s konkrétními 

metodami práce v návaznosti na zjištění míry školní připravenosti (např. zjištění aktuální úrovně 

znalostí a dovedností v oblastech sluchové a zrakové percepce, grafomotoriky, početních 

a předpočetních představ, všeobecných znalostí…   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0255121 Rozvoj digitální gramotnosti v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   6.června 2022 (pondělí), od 10:00 hod.  
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Radka Bradáčová, učitelka MŠ Rakovník 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Obsah semináře vychází z praktických zkušeností učitelky MŠ. Ukazuje inspirativní náměty z praxe 

a nabízí vyzkoušené aktivity, rozvíjející digitální gramotnost pro děti předškolního věku. Úvod 

do tématu - Oblasti digitální gramotnosti v MŠ - Přínos a rizika využití technologií - Bezpečnost 

na internetu a jak téma přiblížit malým dětem - Rozvoj digitální gramotnosti pedagogů v mezinárodních 

projektech eTwinning Workshop – účastníci se v malých skupinách seznamují s pomůckami 

a aktivitami vhodnými pro děti předškolního věku - Robotické hračky vhodné pro předškoláky a náměty 

na činnosti – programování, rozvoj matematických představ, komunikativních kompetencí a spolupráce 

- Tablety v mateřské škole – fotografování a aplikace pro úpravu fotografií, mluvící obrázky, rozšířená 

realita a její využití, předčítání pomocí tabletů, využití digitálního mikroskopu Závěrečná reflexe – 

ukázky prací účastníků ve skupinách, hodnocení pedagogického využití, zpětná vazba  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 

  0256121 Diagnostika dítěte předškolního věku  
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky MŠ  
  Termín konání:   8.června 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Iva Tomášková 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Úvod a organizace semináře Pedagogická diagnostika v požadavcích RVP PV a jeho současné pojetí 

Pedagogická disciplína jako vědní disciplína zabývající se diagnostikováním, základní pojmy 

pedagogické diagnostiky Formulace cílů výchovně vzdělávacího procesu na základě diagnostiky dítěte 

Diagnostické portfolio v mateřské škole, jeho význam, funkce Typy portfolií v předškolním vzdělávání 

Jak pracovat s diagnostickým portfoliem. Teoretická část Pedagogická diagnostika neformální, 

formální, současné přístupy Požadavky na diagnostickou činnost, individuálnost, komplexnost, 

integrativnost, kontinuálnost, konkrétnost, objektivnost, konsenzualita, prognostická charakter, 

pedagogický optimismus. Etapy pedagogické diagnostiky – plánování, sběr dat, jejich zápis, třídění 

získaných informací a jejich interpretace Typy diagnostikování – vstupní, průběžná, výstupní 

diagnostika Zkušenosti učitelek mateřských škol s diagnostickou činností. Metody pedagogické 

diagnostiky – pozorování, rozhovor, dotazník, anamnéza Další metody pedagogické diagnostiky – 

rozbor dětské kresby, kresba postavy, hlavonožec, jednodimenzionální a dvojdimenzionální kresba, 

rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky.  Zrání x učení, školní zralost x školní připravenost, složky školní 

zralosti Diagnostické nástroje – PREDIKT – nástroj pro hodnocení pokroků dítěte v mateřské škole, 

elektronický PREDIKT Další diagnostické nástroje a archy, které dokumentují pokrok dítěte. 

Diagnostický nástroj podle paní Jiřiny Bednářové, záznamové archy, Klokanův kufr, jak zjistit úroveň 

vědomostí, schopností a dovedností u dětí, co by mělo dítě v určitém věku zvládat, co sledovat 

při posuzování školní zralosti, individuální vzdělávací plány pro děti, které potřebují individuální 

přístup. Sdílení zkušeností s různými diagnostickými nástroji, které je možno využít v předškolním 

vzdělávání. Hodnocení a závěr.   
… Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0257121 Předškolák - podporování správného vývoje 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, spec. škol, 1. třída ZŠ  
  Termín konání:   10.června 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Martina Černá 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Akce je spojením přednášky a workshopu. Od účastníků očekává aktivní a tvořivý přístup k daným 

tématům. Teoretická část 1. Úvod - plán akce – seznámení účastníků s programem, organizací, 

způsobem práce. 2. Základní teoretické poznatky, z kterých je nutné vycházet – vývoj motoriky, jemné 

motoriky, kognitivních funkcí, základní podmínky vývoje a důležité momenty, kterých je třeba si 

všimnout. 3. Formy a metody práce s dětmi v předškolním věku – rozdíly, přínosy a úskalí jednotlivých 

forem a metod. Formy – individuální/skupinová, metody – aktivní/pasivní - nápodoba, hra, instruktáž, 

výtvarné činnosti vedoucí k uvolnění ruky a intuitivně správnému držení tužky. 4. Osobnost učitele, 

individuální přístup  Praktická část 1. Praktická pohybová cvičení podporující vývoj hrubé i jemné 

motoriky, spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry – účastnící si vše samostatně vyzkouší. 2. 

Výtvarná hra jako prostředek a metoda k uvolnění ruky a intuitivně správnému držení tužky. 3. 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

Praktická cvičení a zásoby pohybových a výtvarných her, motivace k hrám, průběh her a jejich úskalí, 

způsoby hodnocení a případné nápravy. 4. Sebepoznávání v kontaktu s žákem, možná úskalí a návody, 

jak si s nimi poradit.   
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0126121 Právní vědomí ředitele školy - webinář 12 

0505121 Projektové knihy (lapbooks) 26 

0509121 Pohádka nám pomůže 26 

0705122 Práce v cloudu 30 

0905121 Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání 31 

1009121 Objevujeme svět kolem nás - Jaro - příroda kolem nás 31 

1008121 Objevujeme svět kolem nás - Ptačí svět 32 

1010121 Práce s kreativní polytechnickou stavebnicí Františkova chaloupka 33 

1102121 Hrajeme si, hýbeme se v MŠ a na 1. stupni ZŠ 33 

1111121 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 33 

1112121 Posilování a stretching pro děti 33 

1113121 Jóga a jógové hry pro předškoláky a děti z 1.stupně ZŠ 34 

1214124 Základy točení na kruhu 34 

1207121 Zážitkové zpívání a kreativní práce s hlasem 34 

1222121 Tradiční i méně tradiční zdobení kraslic 35 

1223120 Keramické džbány pro různé příležitosti 35 

1214125 Základy točení na kruhu 35 

1224121 Základy keramických technik 36 

1214126 Základy točení na kruhu 36 

1640121 Odměny, pochvaly, oceňování, zpětná vazba a motivace 38 

1606121 Práce s agresivními dětmi 38 

1642121 Zážitková pedagogika ve výchově a výuce - nové metody výuky 38 

1641121 Pedagogická práce s emocemi a emoční inteligence 39 

1630122 Neurotické dítě v MŠ a ZŠ 39 

1649121 Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se SVP 41 

1650121 Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka 42 

1651121 Efektivní spolupráce mezi učitelem, asistentem pedagoga a rodinou 42 

1652121 Emoční potřeby pedagoga 43 

 

03 1. stupeň ZŠ 

  0311121 Prvouka - hry a činnostní učení 
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně   
  Termín konání:   15.února 2021 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jana Johnová, odborný asistent na TU Liberec 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář seznámí učitele s možnostmi využití her, tematického vyučování a činnostní výuky v hodinách 

prvouky - ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Účastníci se prakticky naučí motivovat žáky formou 

různých her a realizovat vyučovací projekty v předmětu prvouka, respektive vzdělávací oblasti Člověk 

a jeho svět v 1. – 3. ročníku ZŠ. Pro děti je mnohem přínosnější a zábavnější to, co mohou prožít, než 

pouhé zprostředkování učiva, které vnímají pouze sluchem a někdy i zrakem. Účastníci si prakticky si 

vyzkouší různé aktivizační metody práce, které předpokládají rovněž využití interdisciplinárních vztahů 
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v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, ale budou mít možnost vyměnit si i zkušenosti s výukou 

tohoto oboru se svými kolegy.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 

  0304122 Výchova a vzdělávání žáků s SVP 
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně ZŠ, ZŠ speciální  
  Termín konání:   1.února 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Tereza Chomínová, učitelka ZŠ Svítání 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ, ZŠS (dále jen žáci se SVP) Začlenění žáků 

se SVP do běžné třídy na ZŠ. Vytváření IVP. Přístup k žákům se SVP. Metody práce s žákem s ADHD 

- seznámení s příčinou vzniku a projevy ADHD, přístup k žákovi s ADHD, adaptace žáka v kolektivu 

třídy, organizace výuky, didaktické pomůcky pro tyto žáky. Metody práce s žákem s poruchou 

autistického spektra - seznámení s poruchou autistického spektra, přístup k žákovi s poruchou 

autistického spektra, adaptace žáka v kolektivu třídy, organizace výuky, didaktické pomůcky pro tyto 

žáky. Hodnocení žáků se SVP. Metody výuky pro žáky se SVP - rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, 

rozvoj sluchového a zrakového vnímání, procvičování motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby, rozvoj 

matematických schopností, ukázka didaktických pomůcek. Začlenění relaxačních prvků do výuky - 

nácvik relaxací pomocí krátkých příběhů, nácvik uvolnění a napětí svalů, správného dýchání. Budování 

pozitivního klimatu třídy. Spolupráce s asistentem pedagoga.   
  Akreditace:   MSMT-15507/2019-3-496  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0310121 Náměty pro učitele 1. a 2. třídy ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   9.května 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová   
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář zaměřen na metodiku matematiky, českého jazyka a prvouky. Jak vytvořit funkční třídu Jak 

na skupinovou práci v 1. a 2. třídě. Náměty do hodin - matematika, český jazyk, prvouka Jak propojovat 

předměty - projekty, skupinové práce (konkrétní osvědčené zadání pro danou věkovou skupinu) 

Praktické ukázky  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0126121 Právní vědomí ředitele školy - webinář 12 

0129121 Povinná dokumentace ŠD 12 

0106121 Práva a povinnosti vychovatelů ŠD 12 

0239121 Rozvoj sluchového vnímání u předškoláků 13 

0240121 Rozvoj zrakového vnímání u předškoláků 13 

0242120 Kurz DVPP zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči 14 

0241121 Dítě se specifickými poruchami učení a chování ve škole 15 

0249121 Hyperaktivní, agresivní dítě ve školském zařízení 17 

0252121 Metodická podpora logopedických asistentek v praxi 18 

0254121 Metody práce s dětmi 18 

0406122 Čtení s porozuměním u žáků mladšího školního věku a u žáků se SVP 23 

0416121 Rozvíjení čtenářských dovedností dramatickou výchovou - webinář 23 

0412121 Pomůcky do hodin českého jazyka - 1.stupeň 23 

0406122 Čtení s porozuměním u žáků mladšího školního věku a u žáků se SVP 23 

0405122 Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku s integrací prvoučných témat 25 
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0505121 Projektové knihy (lapbooks) 26 

0509121 Pohádka nám pomůže 26 

0511121 Slovní zásoba efektivně a zábavně 27 

0606121 Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky 28 

0609121 Práce s chybou ve vyučování matematiky 28 

0601122 Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií 29 

0708121 Využití ICT ve volnočasových aktivitách 29 

0709121 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář 29 

0705122 Práce v cloudu 30 

0711121 Únikové hry ve výchově a vzdělávání 30 

0905121 Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání 31 

1009121 Objevujeme svět kolem nás - Jaro - příroda kolem nás 31 

1008121 Objevujeme svět kolem nás - Ptačí svět 32 

1010121 Práce s kreativní polytechnickou stavebnicí Františkova chaloupka 33 

1102121 Hrajeme si, hýbeme se v MŠ a na 1. stupni ZŠ 33 

1111121 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 33 

1112121 Posilování a stretching pro děti 33 

1113121 Jóga a jógové hry pro předškoláky a děti z 1.stupně ZŠ 34 

1108121 Posilování vlastní vahou těla 34 

1214124 Základy točení na kruhu 34 

1222121 Tradiční i méně tradiční zdobení kraslic 35 

1221121 Psychomotorické a pohybové didaktické hry v zájmovém vzdělávání 35 

1223120 Keramické džbány pro různé příležitosti 35 

1214125 Základy točení na kruhu 35 

1224121 Základy keramických technik 36 

1214126 Základy točení na kruhu 36 

1401121 Aktualizace ŠVP pro základní vzdělávání - webinář 36 

1639121 Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace v inkluzivní třídě 37 

1640121 Odměny, pochvaly, oceňování, zpětná vazba a motivace 38 

1606121 Práce s agresivními dětmi 38 

1642121 Zážitková pedagogika ve výchově a výuce - nové metody výuky 38 

1641121 Pedagogická práce s emocemi a emoční inteligence 39 

1630122 Neurotické dítě v MŠ a ZŠ 39 

1609121 Aktivizační metody do každé hodiny 39 

1643121 Lateralita a její vliv na školní praxi 40 

1614121 ADHD - metody práce 40 

1645121 Kolegiální podpora a mentorské dovednosti na škole 40 

1648121 Pohyb, emoce a smysly jako nástroje pro lepší klima ve třídách v kontextu ADHD (školní věk) 41 

1649121 Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se SVP 41 

1650121 Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka 42 

1651121 Efektivní spolupráce mezi učitelem, asistentem pedagoga a rodinou 42 

1652121 Emoční potřeby pedagoga 43 

1702121 Primární prevence rizikového chování ve školství 43 

1703121 Problematika návykových látek ve školním prostředí 43 

1704121 Bezpečné chování v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí 43 

1801130 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů 44 
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04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura) 

  0416121 Rozvíjení čtenářských dovedností dramatickou výchovou - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   8.února 2022 (úterý) a 16.února 2022 (středa), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin   
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   PhDr. Vladimíra Neužilová, lektor PAU 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Dramatická výchova má své místo ve výuce. Konkrétními postupy a metodami rozvíjíme jednotlivé 

složky osobnosti žáka jako je soustředěná pozornost, představivost, emocionalita, sociální citlivost 

i schopnost komunikovat. Pomáhá žákům porozumět textu, vžít se do role literárních postav 

i historických osobností a porozumět vlastním problémům a jejich řešení. 1.blok Pochopení významu 

dramatické výchovy - její místo ve výuce, - rozvoj jednotlivých složek osobnosti žáka, - rozvíjení 

komunikačních dovedností žáků, - rozšiřování slovní zásoby. 2.blok Využití postupů a metod 

na konkrétních příkladech: - práce s prostorem, hlasem, vizualizace, - barometr pocitů, pastelkový test, 

- živé obrazy, plášť experta, - mé druhé já, horké křeslo, ulička pravdy. 3.blok Rozvíjení zájmu o četbu 

a upevňování dovedností čtenáře: - motivace, zájem o četbu, naslouchání, - kladení otázek, 

strukturování příběhu, - postižení hlavních myšlenek, - propojování s vlastními zkušenostmi 

a znalostmi. 4.blok Práce s konkrétními příběhy: Daisy Mrázková: Můj medvěd Flóra, A.A. Milne: 

Medvídek Pú, Červená Karkulka a další.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  

  
Poznámka: 

  
Webinář probíhá ve dvou dnech 8 a 16. února v 90 minutových blocích s přestávkami 30 minut mezi 

bloky.  
 

  0412121 Pomůcky do hodin českého jazyka - 1.stupeň 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   17.února 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová   
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Projekt - česká přísloví Sloh - podle slohové karty Hádanky, rébusy Práce s tabulkou slov - pády, vzory, 

slovní druhy Jak na miniprojekt?   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0406122 Čtení s porozuměním u žáků mladšího školního věku a u žáků se SVP 
  Doporučeno pro:   pedagogy 1. stupně ZŠ, ZŠ speciální, speciální pedagogy a asistenty pedagoga  
  Termín konání:   15.března 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Tereza Chomínová, učitelka ZŠ Svítání 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

• Seznámení s metodami a postupy práce, které pomáhají žákům s různou úrovní čtenářských 

schopností literárnímu textu porozumět – doporučený počet žáků pro výuku čtení, organizace prostoru, 

výběr literárního textu a didaktických pomůcek, příprava vyučovací hodiny a pracovního listu, 

motivace, aktivity v hodině, formy práce žáků, zážitkové čtení, čtení s otázkami, předčítání apod. • 

Ukázka pěti modelových literárních hodin – práce s rozmanitými literárními texty. Součástí jsou 

přípravy na vyučovací hodinu, vytvořené pracovní listy, postup práce s jednotlivými pracovními listy, 

hodnocení pracovních listů a doporučení pro pedagogy při práci v hodině. • Seznámení se zásadami 

pro vytvoření pracovního listu k literárnímu textu. • Čtení jako prožitek – práce s emocemi žáků 

prostřednictvím předčítaných příběhů. Např. práce s pocity hněvu a strachu. Vyjadřování emocí 

pomocí dramatizace, kresby apod. • Ukázka relaxace prostřednictvím čteného příběhu a jeho 

využitelnost v literární hodině. • Využití skupinové výuky v hodinách čtení – výběr vhodného 

literárního textu, aktivity pro skupinovou práci, hodnocení skupinové práce. • Formy hodnocení, které 

podporují žáky v rozvoji čtenářské gramotnosti. • Výukové materiály a pomůcky pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti – ukázka atraktivních knih, didaktických a speciálních pomůcek ke čtení. Seznámení se 

zásadami používání vybraných didaktických a speciálních pomůcek.   
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
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  0417121 Ověřování čtenářských dovedností testem  
  Doporučeno pro:   učitele 2. st. ZŠ, SŠ a VOŠ  
  Termín konání:   31.března 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. František Brož  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Ideovým východiskem programu je skutečnost, že v současné škole roste frekvence užívání 

didaktických testů jako výukového, evaluačního i monitorovacího a výzkumného nástroje. Naprostá 

většina pedagogů nebyla v rámci vysokoškolského studia v této oblasti vzdělávána. Účelem 

vzdělávacího programu je tedy přispět ke zvýšení didaktických dovedností pedagogů v oblasti 

testologie. Účastníci se naučí sestavovat didaktický test z českého jazyka a literatury v souladu 

s principy vývoje standardizovaných testů, a to se zaměřením na ověřování úrovně osvojení čtenářských 

dovedností žáky. V rámci semináře budou postupovat v jednotlivých krocích od stanovení cíle a obsahu 

testu přes vytvoření specifikace zamýšleného testu, stanovení bodové hodnoty úloh, sestavení testu, až 

ke stanovení mezní hranice úspěšnosti žáků v řešení testu. Účastníci budou pracovat s baterií úloh 

vypracovaných lektorem. Témata: - základní principy konstrukce testu; - zpracování specifikace testu; 

- vývoj autorského testu; - prezentace autorských testů s jejich obhajobou; - analýza zpracovaných 

testů.   
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0418121 Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti 3. 
  Doporučeno pro:   učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií  
  Termín konání:   21.dubna 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  

  
Lektor: 

  
Mgr. Hana Veselková,  

Mgr. Jiřina Finsterlová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Metody ve slohu - myšlenková mapa, brainstorming, brainwriting, asociační řetězec, abecedář, volné 

psaní, řízené a modelové psaní, společné psaní, deník třídy, mapa příběhu, role na zdi, účtenková 

metoda, prvky dramatické výchovy Práce s jazykovými příručkami - rozvoj slovní zásoby, jazykové 

prostředky, vyhledávání a orientace ve slovnících, vyhledání informačních pramenů Ukázky slohových 

prací - práce s chybou, se stylistickými nedostatky, rozbor textu, porozumění textu, úkoly a slohová 

cvičení Slohové útvary (doporučeno pro 8. ročník) - motivační aktivity, využití literárních ukázek, 

slohová pravidla, osnova, uspořádání textu podle časové posloupnosti, ukázky vyučovacích hodin 

s propojením slohu, literatury a mluvnice, netradiční nápady, názvy, tvůrčí psaní, pracovní listy 

(WORD, SMART Notebook 11, Microsoft PowerPoint 2010) - líčení v příběhu, charakteristika literární 

postavy, úvaha, výklad Projektové vyučování - seznámení s projektem "Stal se známým" - propojení 

slohu, jazyka, literatury (např.: životopisná literatura, encyklopedie) mezipředmětové vztahy, průřezová 

témata: osobnostně sociální výchova, mediální výchova Praktická činnost - aktivní zapojení 

zúčastněných, práce s textem, tvůrčí psaní   
  Akreditace:   MSMT-15507/2019-3-496  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0411121 Hlasová průprava se zaměřením na mluvený projev a přednes 
  Doporučeno pro:   pedagogy ZŠ, ZUŠ, SŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   3.května 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   MgA. Jiří Zajíček DiS.  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Pro mluvní profesionály, mezi které bezpochyby patří i pedagogové, je hlas cenným nástrojem. Je 

základním kamenem řeči, komunikace a dorozumívání. Proto správná péče o hlas a jeho správné 

používání zvyšují pravděpodobnost, že náš hlas bude trvale zdravý. Musíme vědět, jak citlivě, 

ohleduplně a rozumně s hlasem zacházet. Bez odborných znalostí a správného uchopení - využívání 

hlasu, může dojít k jeho trvalému poškození, které může být i nenávratné. Určitě se asi každému 

pedagogovi, řečníkovi, recitátorovi stalo, že tzv. přišel o hlas, ať v souvislosti s nemocí, psychickou 

nepohodou nebo nadměrnou hlasovou zátěží. Hledali jsme příčiny problému, ale většinou jsme čekali 

do doby, než se hlas znovu „napraví“, než se jednoduše vrátí „do normálu“. Proč bychom ale měli 

dospět až do takovéto fáze, když existují mnohé možnosti a cesty, jak jim předejít. Než se z vás stanou 
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mluvní profesionálové, je důležité zabývat se nejen teoreticky, ale především prakticky problematikou 

mluvy. Patří k ní nejen zvládnutí základních zásad techniky mluvené řeči tj. správné zacházení 

s dechem, hlasem a návyk přesné artikulace, ale i ovládnutí pravidel spisovné české výslovnosti a jejich 

aplikace v daném řečnickém projevu. V semináři tedy komplexně nahlédneme pod pokličku této 

problematiky a to především ze stránky praktické se zaměřením na práci nejen se svojí osobností, ale 

i s ohledem na práci s dětmi (se žáky). Komplexně se zaměříme na dech, zvukovou stránku řeči, 

výslovnost a slovní zásobu.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0419121 Média jako zrcadlo doby aneb jak se neztratit v záplavě informací I. 
  Doporučeno pro:   učitele všech typů SŠ, 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií  
  Termín konání:   12.května 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Kamila Křížová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1.Média a jejich postavení ve společnosti 2.Masová média, mediální komunikace, mediální gramotnost 

3.Informace (práce s informacemi, výběr informací, rozpoznání hodnoty a záměru informací) 

4.Veřejnoprávní a komerční média a jak je rozpoznat (seriózní tisk vs. bulvár – práce s textem, 

porozumění textu, čtenářská gramotnost) 5.Tištěná média: -přehled novin a časopisů u nás (orientace 

v nabídce)-vliv časopisů pro mládež (práce s konkrétními texty, přemýšlení o nich)-psaní titulků, jazyk, 

styl (jak napsat titulek, styl jednotlivých autorů a jak jej rozpoznat – práce s textem)-nejčastější 

publicistické útvary (ukázky konkrétních textů a práce s nimi) 6.Rozhlas, TV, film (práce s vybranými 

ukázkami) 7.Elektronická média a jejich specifika (jak pracovat s informacemi na internetu a konkrétní 

příklady) Součástí semináře jsou praktické ukázky, prezentace, práce s textem, materiály k výuce 

a doporučená literatura.   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0405122 Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku s integrací prvoučných témat  
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga  
  Termín konání:   2.června 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Hana Mühlhauserová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

a) Vzdělávací cíle češtiny dle RVP rozpracovány do dílčích cílů pro 2. ročník b) Časově tematický plán 

češtiny . - Komunikační a slohová výchova - Jazyková výchova - Literární výchova Integrace všech 

složek výchovy do měsíčních kapitol vycházejících z témat vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět c) 

Komunikační a slohová výchova - ukázky komunikačních metod a aktivit (rozhovory, pantomimy, 

přímky postojů, práce s obrázky, s obrázkovou osnovou, až po vytváření jednoduchých příběhů) d) 

Literární výuka - ukázky metodického postupu při budování čtenářských strategií a různé možnosti 

práce s textem e) Jazyková výchova – oblast mluvnice - přesný metodický postup mluvnických témat 

s využitím originálních vizualizací, „přehledů" pro žáky, karet s úkoly, cyklickým opakováním učiva; - 

měsíční diagnostické listy s návrhem hodnocení f) Jazyková výchova – oblast pravopisu - přesný 

metodický postup pravopisných témat s využitím originálních vizualizací, „přehledů" pro žáky, 

cyklickým opakováním učiva; - zásobník pravopisných úkolů s řešením Využijeme nové učebnice ČJ 

2 a Prvouky 2 z nakladatelství HANAMI a jednotlivé metodické postupy ukážeme, vysvětlíme 

a procvičíme na konkrétních cvičeních z daných učebnic.   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky) 

  0505121 Projektové knihy (lapbooks)  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, víceletých gymnázií, spec. škol  
  Termín konání:   7.února 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  
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Stručný obsah: 

  

Projektové knihy (lapbooks) aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva Charakteristika: 

Učitelé se naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého obsahu učiva). Aby si 

žáci tyto znalosti pamatovali, musí s nimi umět pracovat, zaznamenat je tak, aby se k nim rádi vraceli. 

Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto 

projektové materiály shromáždit a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy 

sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami. Struktura kurzu: 1. Seznámení 

s technikou práce, Popis přípravy materiálu (rozsah znalostí žáků o zvoleném tématu), popis jejich 

zpracování do tzv. projektové knihy za pomoci výtvarných technik, diskuze o možnostech a benefitech 

tohoto postupu. Účastníci se učí shromažďovat údaje k vybranému tématu 2. Seznámení s výtvarnými 

technikami. Výtvarná práce s papírem seznamuje s technikami výroby tzv. minibooks. Příprava 

papírového formátu pro budoucí projektovou knihu, skládání papíru do atraktivního formátu miniknížek 

a ilustrativní kresba s popisky a doprovodnými texty, zaznamenání poznatků, zakomponování do celku 

(tedy projektové knihy). 3. Příprava a plánování vlastní knihy. Výběr tématu, zvolení oblastí, které 

v knize budou uvedeny (znalosti), delegování úkolů, výběr formátů. 4. Diskuze nad možnostmi 

techniky. Zhodnocení přínosu, výhod, ale i odhalení možných slabých míst a jak je eliminovat.   
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
  Poznámka:   Změna termínu z 29. 11. po dohodě s lektorkou. Přihlášky zůstávají v platnosti.  
 

  0509121 Pohádka nám pomůže 

  
Doporučeno pro: 

  
učitele MŠ, 1.stupně ZŠ, vychovatele školských zařízení, pedagogy volného času, vedoucí školních 

zájmových kroužků a klubů Vstupní jazyková úroveň účastníků B1  
  Termín konání:   22.března 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Účastníci získají informace o tom, jak mohou efektivně využívat témata známých pohádek k tomu, aby 

děti zapojili do širokého spektra vzdělávacích aktivit v českém jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, 

výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo 

nejlépe v obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). 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 až po 4-

5 třídu ZŠ (psaný projev v angličtině). Aktivity, představované pro využití v běžném českém 

vyučovacím procesu se dají stejným způsobem použít i v angličtině - proto různá úroveň učitelů. Témata 

jsou probírána chronologicky, od předškolního věku až po školní období. Podle úrovně žáků mají učitelé 

k dispozici pohádkové aktivity, které doslova rostou s dětmi - od prvního seznámení, přes rozvoj 

jazykových, matematických i rozumových schopností, až po logické a abstraktní myšlení. Protože jsou 

mezi jednotlivými dětmi rozdíly, je třeba inovativní, pokrokovou metody představovat vcelku, stylem 

"step-by-step". Rovněž pro učitele angličtiny je tato posloupnost užitečná, protože ji využijí v práci 

s cizím jazykem od začátečnické úrovně až po úroveň uživatelskou.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0510121 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 
  Doporučeno pro:   učitele 2. stupně ZŠ, nižších ročníků na víceletých gymnáziích  
  Termín konání:   23.března 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci 

zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky 

své práce. Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených 

k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se seznámí 

s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, 

jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci na úkolu. Využitím 

běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich 

jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. 

Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení 

i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci 
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textu i vytváření nových řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. 

Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní 

pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 

  0511121 Slovní zásoba efektivně a zábavně  
  Doporučeno pro:   učitele všech cizích jazyků na základních, středních a jazykových školách  
  Termín konání:   19.dubna 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Dana Hrušková, Gymnázium Friedricha Schillera Pirna 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Výuka slovní zásoby je důležitou a nedílnou součástí výuky německého jazyka. Může být velkou 

zábavou pro žáky a také učitele, pokud se ovšem zvolí správné přístupy a aktivity. Tento seminář se 

zaměří na metodické rady při výuce slovní zásoby, stejně jako na praktické aktivity a hry, které se 

osvědčily již mnoha učitelům v praxi, samozřejmě i lektorce, a to při výuce žáků různých věkových 

skupin a jazykových úrovní. V počátečním vyučování se žáci musí nazpaměť učit krátké fráze a věty 

a zautomatizovat si různé varianty. Postupně si vytvářejí gramatický systém, který vyjadřují v tabulkách 

a pravidlech. K nim přidávají nová slovíčka, celé výrazy a mluvnické obraty, které se musí zase naučit. 

Ale jak si to vše mohou zapamatovat? A ještě se do toho všeho vcítit, aby je používali automaticky? 

V tomto semináři se učitelé seznámí s různými učebními technikami a metodami a vyzkoušejí je. 

Při tom zjistíme, vše nefunguje u všech, ale že nejefektivnější metoda musí být vyvinuta samotnými 

žáky a studenty. Budeme překvapeni, jak náš mozek funguje, když jej jen aktivujeme.  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0512121 Jak podpořit výuku anglického jazyka a reálií 
  Doporučeno pro:   učitele angličtiny na SŠ, SOŠ, SOU a VOŠ  
  Termín konání:   20.dubna 2022 (středa), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Michaela Čaňková, autorka několika učebnic AJ, člen AMATE 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář obsahuje celou řadu interaktivních aktivit na podporu výuky jazyka. Důraz bude kladen 

na aktivity rozšiřující slovní zásobu, včetně novotvarů a slangu. Taky na výklad a procvičení 

obtížnějších partií mluvnice. Bude upozorněno na vývoj jazyka a tendence ke změnám, kterými 

současná angličtina prochází. Účastníci se budou zapojovat do rozhovorů a nacvičování krátkých 

interakcí na základě různých podnětů jazykových i nejazykových: např. vizuálních podnětů, 

novinových a časopiseckých textů a písemných projevů, samozřejmě i nácviku reakcí na poslech. 

V semináři budou procvičovány všechny čtyři jazykové dovednosti, důraz však bude kladen na různé 

formy aktivní komunikace a na propojení výuky jazyka s výukou reálií. Učitelé si vyzkouší metodické 

postupy, které mohou posléze moderovat pro práci ve třídě a naučí se připravovat úkoly přiměřené věku 

a jazykové úrovni. Aktivity povedou k rozšiřování, procvičování a upevňování slovní zásoby a frází 

a povedou ke spontánní komunikaci v angličtině. Účastníci budou upozorněni na změny v britské 

společnosti po Brexitu na základě textů z novin, aktuálních zpráv atd. Lektorka též upozorní na nově 

vzniklou zajímavou architekturu v Londýně, na nejnovější trendy v literatuře a umění Británie. 

Učitelům budou doporučeni autoři a ukázky z literatury vhodné jazykově pro práci v maturující třídě.   
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

06 Matematika a její aplikace 

  0606121 Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   14.února 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová   
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Jak vzbudit v dětech zájem o matematiku? Typy na úvod hodiny (logické úlohy, hlavolamy, hádanky), 

jak sestavit funkční hodinu (časové rozvržení práce, funkční třída, schopnost dětí reflektovat svoji práci, 

sebekontrola), jak diferencovat práci v průběhu hodiny (gradované úlohy), celoroční aktivity s využitím 
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matematických dovedností (cestovatelské deníky, horolezci, statistika počasí atd.) Úvod: Praktická část 

- ukázky jednotlivých činností použitelných pro zefektivnění výuky; Diferenciace práce - ukázka jak 

pracovat s gradovanými příklady (testy); Třídní aktivity - tematické - využitelnost matematických 

dovedností; Výměna zkušeností - názorů na dané téma   
  Akreditace:   MSMT-8012/2019-2-235  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0609121 Práce s chybou ve vyučování matematiky 
  Doporučeno pro:   pedagogy 2.st. ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   23.února 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Prof. RNDr. Jarmila Novotná CSc., katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Práce učitele s chybou je jedním z důležitých témat souvisejících se změnami v českém školství. 

Seminář o nezdaru, chybě a překážkách ve vyučování matematice seznamuje se základními pohledy 

na tyto pojmy důležitými jak pro školu, tak i v běžném životě. Kromě charakteristik a klasifikace 

jednotlivých pojmů je velká pozornost věnována práci učitele s chybou a překážkou, jejich využití 

při výuce matematiky a možnostem jejich odstraňování. Pozornost je zaměřena také na různé typy 

hodnocení a jeho využití v práci s chybou. Seminář obsahuje řadu ilustrujících příkladů, které si kladou 

za cíl usnadnit účastníkům porozumění myšlenkám, které jsou v semináři diskutovány.  
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0610121 GeoGebra ve výuce na střední škole - začátečníci 
  Doporučeno pro:   učitele SŠ  
  Termín konání:   10.března 2022 (čtvrtek) a 17.března 2022 (čtvrtek), od 13:30 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   PC učebna Gymnázia, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   RNDr. Šárka Gergelitsová Ph.D.  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

• Program GeoGebra, verze, instalace-použití, vývoj, varianty pro různé platformy, komunita uživatelů, 

podpůrný web – Didaktické applety na GeoGebraTube • Prostředí programu GeoGebra, principy 

interaktivních konstrukcí, nástroje – Planimetrie, demonstrace základních pouček a vztahů, zobrazení • 

Interaktivní prvky programu, vlastnosti objektů – Planimetrické konstrukční úlohy • Nákresna – 

Soustava souřadnic, bod a vektor • Úprava vlastností Nákresny, Příkazy – Analytické geometrie 

lineárních útvarů v rovině, kružnice • Pracovní rozvržení „Grafy“, posuvník – Předpis a graf funkce, 

bod na grafu, práce s osami • Applet – Nástroje a postupy pro volitelné zobrazení sledovaných objektů, 

obrázek • Okno 3D náhled – Principy modelování geometrických objektů, měření, volba zobrazení 

(promítání)   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0601122 Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga, školní speciální pedagogy  
  Termín konání:   28.dubna 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Renáta Wolfová, speciální pedagog 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Podpora rozvoje matematických dovedností nejen pro žáky s dyskalkulií: Nejčastější příčiny obtíží • 

v kontextu osobnostních předpokladů žáka (kognitivní, percepční a osobnostní limity) a působení 

a možností školy; • zákonitosti v rozvoji matematických představ, možné příčiny oslabení, metodická 

úskalí při rozvoji matematických dovedností, dyskalkulie Pedagogická diagnostika: • vznik, projevy, 

průběh a příčiny obtíží, kvalitativní diagnostika předmatematických • kvalitativní diagnostika 

matematických dovedností na 1. stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží v matematice i na 2. stupni 

ZŠ; Podpora rozvoje – podpůrná opatření: možnosti podpory rozvoje matematických představ v oblasti 

vytváření představy přirozených čísel (desítková soustava, poziční hodnota číslic v čísle, efektivní 

postupy při numerických operacích sčítání, odčítání, násobení a dělení, včetně navazujících 

matematických dovedností pro úspěšné osvojování učiva zejména na 1. st. ZŠ • předmatematické 

představy +obor přirozených čísel 0-100 • obor přirozených čísel 0-1000 • obor přirozených čísel 0-

1000000 • numerické operace násobení a dělení v kontextu navazujícího učiva na ZŠ   
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  Akreditace:   MSMT-7172/2021-4-203  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

07 Informační a komunikační technologie 

  0708121 Využití ICT ve volnočasových aktivitách 
  Doporučeno pro:   vychovatele ZŠ, pedagogické pracovníky SVČ, ŠK, ZUŠ  
  Termín konání:   15.února 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Přehled možností využití ICT pro střediska volného času, zájmové útvary, školní kluby a družiny, 

zájmové umělecké školy i jako náplň volného času na akcích školy: školy v přírodě, sportovní kurzy, 

výlety, adaptační pobyty apod. 2. Tablety a mobilní zařízení. Typy tabletů, výhody a nevýhody 

s ohledem na využití při volnočasových aktivitách. 3. Využití tabletu při outdoorových a indoorových 

aktivitách, náměty na krátké i obsáhlejší projekty. Praktické cvičení. 4. Aplikace pro tablety a mobilní 

zařízení pro využití ve volném čase – včetně sdílení zkušeností. 5. On-line aplikace pro přípravu 

materiálů, využití cloudu, česká a zahraniční inspirace. 6. Další konkrétní aktivity: a. Obohacení 

programu o interaktivní prvky, didaktické hry. b. Záznam vlastních zážitků, zpracování výstupů, sdílení, 

spolupráce. c. Práce s geografickými daty, práce s multimédii. d. Příprava a realizace soutěží. e. Využití 

tabletu pro komunikaci mezi žáky, učiteli, rodiči. Konkrétní podíl jednotlivých témat bude přizpůsoben 

dané skupině účastníků, dle jejich zaměření. • Moderovaná diskuze účastníků směřující k výměně 

zkušeností a dobrých praxí s různými didaktickými a metodickými nástroji  
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0709121 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SŠ, pedagogy volného času, vychovatele  
  Termín konání:   8.března 2022 (úterý), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Mgr. Lenka Benediktová Ph.D.  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Předkládaný vzdělávací program představí různé možnosti využití mobilních zařízení, zejména tedy 

tabletů a smartphonů ve výuce. Program se nezaměřuje na zařízení s konkrétním operačním systémem, 

naopak se snaží demonstrovat způsoby využití mobilních technologií ve výuce bez ohledu 

na používanou aplikaci či operační systém. 1. blok V úvodní části semináře budou představeny 

možnosti zapojení mobilních zařízení v různých fázích vyučovacího procesu (expozice, fixace, 

ověřování, domácí příprava, volnočasové aktivity apod.). U každé fáze bude vždy představeno několik 

aplikací, které mohou být využité. Následovat bude ukázka orientace v obchodech s mobilními 

aplikacemi. Pro větší inspiraci do výuky budou představeny také webové stránky a fóra, která řeší 

zapojení mobilních aplikací do výuky. 2. blok V další části semináře bude představen princip BYOD 

(Brin your own devices), tedy situace, kdy žáci pracují na svém vlastním zařízení. Upozorněno bude 

na pozitiva i kritická místa této strategie. V závěrečné části proběhne diskuze účastníků, včetně uvedení 

vlastních zkušeností a shrnutí lektorky.   
  Účastnický poplatek:   880 Kč  

  
Poznámka: 

  
Účastníci musí mít aktivní google účet, akce probíhá v prostředí google meet. Odkaz k připojení bude 

zaslán přihlášeným účastníkům před konáním akce. Realizace v 90 min. blocích s přestávkou 30 

minut.  
 

  0705122 Práce v cloudu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, AP, pedagogy volného času  
  Termín konání:   25.března 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Karolína Kapounová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Práce v cloudu aneb GOOGLE DRIVE, DOCS, SHEETS, SLIDES & FORMS Lekce se věnuje 

základním dovednostem při práci s online kancelářským balíkem od firmy Google. Nejprve vysvětlí, 

jaká specifika s sebou nese práce v cloudu a předvede výhody využívání online úložiště Google Drive. 
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Postupně pak lektorka ukáže funkce textového a tabulkového editoru, nevynechá ale ani program 

na tvorbu prezentací a dotazníků.   
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0710121 Výuka informatiky nově - Blokové programování a práce s Ozoboty 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ včetně gymnázií  
  Termín konání:   5.dubna 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   PC učebna Gymnázia, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Výuka informační gramotnosti. • Výměna nápadů a zkušeností, diskuze o současných možnostech 

výuky a zařazení tématu do různých předmětů. Informatické myšlení a algoritmizace v RVP a ŠVP. 

Metodika zařazení tématu do výuky podle jednotlivých úrovní výuky a předmětů. • Blokové 

programování jako jedna z možností výuky algoritmizace. Princip. Ukázky a praktická cvičení 

s využitím stránek Code.org a Galaxycodr.com. Seznámení s prostředími a možnostmi využití ve výuce, 

včetně možnosti založení třídy a sledování pokroku žáků učitelem. Řešení jednoduchých úloh. 2. 

Ozobot – interaktivní robotická hračka ve výuce. • Princip práce, alternativy. Programování pomocí 

ozokódů (s využitím barevných fixů a papírových předloh). • Jednoduché didaktické hry OzoDraw, 

OzoTown, ShapeTracer, Simulator. • Programování s využitím tabletu a aplikace OzoGroove. 

• Programování pomocí intuitivního editoru OzoBlockly. • Ukázky a příklady hotových výukových 

a metodických materiálů, jejich praktické vyzkoušení a rozbor. • Mezipředmětové vztahy a využití 

Ozobotů, možnosti tvorby doplňků. 3. Metodická doporučení pro realizaci aktivit v prostřední základní 

a střední školy • Příprava konkrétních vlastních výukových a metodických materiálů pro výuku.   
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0711121 Únikové hry ve výchově a vzdělávání  
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ, asistenty pedagoga, metodiky prevence, vychovatele  
  Termín konání:   2.května 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Martin Kaliba Ph.D., odborný asistent - Pedagogická fakulta UHK  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Prakticky zaměřený seminář seznamuje s možnostmi využití populárního fenoménu únikových her ve 

školství. Účastníci se seznámí s filozofií tvorby online únikových her pro své žáky/studenty v různých 

tématech a různých věkových skupinách. Program nabídne začátečníkům základní informace potřebné 

k vlastní tvorbě únikových her, mírně pokročilým pak inspiraci a praktická nápady pro další tvorbu. 

1. Představení únikových her jako aktuálního fenoménu (úniková hra jako výchovný a vzdělávací 

prostředek, základní filozofie únikových her, online únikové hry) 2. Tvorba únikových her, základní 

principy (nástroje vhodné pro tvorbu online únikových her, komunikační platformy, prezentace, úkoly, 

klíče, propojování aktivit) 3. Praktické ukázky a náměty pro tvorbu únikových her (hry pro první stupeň, 

2. stupeň ZŠ a SŠ, hry v primární prevenci atd. 4. Praktické vyzkoušení typových příkladů únikových 

her a tvorba vlastní únikové hry (účastníci si prožitkově vyzkouší projít vybrané ukázky, vyzkouší si 

v probraných nástrojích sami únikovou hru vytvořit)  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

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

  0901121 Papírová matematika a fyzika 
  Doporučeno pro:   učitele fyziky a matematiky ZŠ a SŠ   
  Termín konání:   3.března 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jaroslav Reichl, lektor fyzikálních seminářů 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je zaměřen na zvýšení motivace žáků o studium fyziky a matematiky pomocí jednoduchých 

experimentů a modelů, které lze vesměs vyrobit z papíru formátu A4 případně roliček od toaletního 

papíru. Většinu těchto modelů si účastníci sami (podle pokynů nebo předtištěných vzorů) samostatně 

vyrobí. Společně pak vysvětlíme princip vyrobeného modelu a společně rozdiskutujeme vhodné použití 

ve výuce včetně osvědčené metodiky práce. Účastníci semináře si např. vyrobí: Modely Platónských 

těles, která drží pohromadě bez lepení (a lze je tedy přenášet v rozloženém stavu). Krychličku, která 
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demonstruje názorně polohu těžiště v tělese. Pomůcku na snadné zapamatování si vybraných hodnot 

goniometrických funkcí. Jednoduché váhy, kterými lze vážit drobné předměty a jejichž činnost je 

založena na momentové větě. Metody: Samostatná práce účastníků semináře  
  Akreditace:   MSMT-8012/2019-2-235  
  Účastnický poplatek:   880 Kč  
 

  0905121 Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1.stupně ZŠ, pedagogy volného času a vychovatele ŠD  
  Termín konání:   26.dubna 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Ivana Šircová Ph.D.  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Praktická teorie – spontánní aktivity dětí v přírodě, osobnostní a sociální rozvoj dětí a environmentální 

vzdělávání. Přírodovědná gramotnost a vztah dítěte k přírodě. Sdílení dosavadních zkušeností 

účastníků. Dílna vybraných aktivit v přírodě a učení prožitkem. Reflexe získaných znalostí 

a dovedností.  Sdílení přínosů aktivit v přírodě.  Závěrečná evaluace semináře s dílnou.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0907121 Aktuální problémy výuky fyziky 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ (fyziky, je možná účast i učitelů jiných přírodovědných předmětů)  
  Termín konání:   17.května 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   RNDr. Renata Holubová, odb.asistent na PřF UP 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program bude zaměřen na následující okruhy témat: Kritická místa kurikula ve výuce fyziky 

(metody výuky vybraných kritických míst) Kazuistika výukové jednotky – konkrétní ukázky 

vyučovacích hodin a kazuistik (student, učitel) Metody výuky – IBSE, STEM, tandemová výuka 

Dobrodružství s částicemi – International Masterclasses   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 

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

povolání) 

 1009121 Objevujeme svět kolem nás - Jaro - příroda kolem nás 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele  
  Termín konání:   9.března 2022 (středa), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušová, mistr florista 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Polytechnická výchova se stává součástí tematických celků ŠVP , zohledňuje věk dítěte, jeho přirozený 

vývoj, zrání, schopnosti. Projekty věnované přírodě vždy vyžadují důslednou práci s odbornými 

informacemi, vyžadují důslednou přípravu pedagoga. Takováto práce přináší podněty pro výtvarné 

poznávání světa jsou východiskem pro rozvíjení fantastična, které je pro děti velice důležité. 

Samozřejmostí jsou i mezipředmětové vztahy, které jsou pro toto téma velice podstatné. Žák rozvíjí 

povědomí o materiálu, jeho specifických vlastnostech, zapojuje zrak, hmat, ale i čich. Přírodní materiál 

vybízí k hlubšímu vztahu k přírodě, pochopení jejich zákonitostí, vede k ekologické výchově a ochraně 

životního prostředí. Vede nás i k recyklaci doplňkového materiálů, kterým je papír, vlna, textil. Téma 

je rozděleno do několika bloků - Velikonoční tradice - Jarní slavnosti - Oslavy letního slunovratu Téma 

můžeme využít nejen v klasických hodinách výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech 

a volnočasových aktivit. Různým zpracováním vyjadřuje žák svůj pohled na svět, rozvíjí fantazii, 

zručnost, vede k estetickému vnímání vzniklých prvků a dekorací. Dává přírodnímu materiálu bohatší 

rozměr, jinou tvář a v neposlední řadě získává velkou zkušenost. Velikonoční tradice: - Slaměný věnec 

doplněný přírodním materiálem a textilem Kůrová dekorace doplněna mechem a živými květy Ptačí 

strom Jarní slavnosti: - Špalíček s hnízdem - proutí, mech, peří Talíř s pruty, mechem, ptáčci, motýlci 

Ptáčci, motýli, můry - kašírování, tvarování /drát/ Oslavy letního slunovratu: - Papírová přání 
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v kombinaci s drátem, vlnou. Květinové dekorace - novinový papír + barva Dekorace na stůl - sklenice, 

láhve + krajka Zákusky - Cup Caky - papír, korálky, knoflík   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  

  

Poznámka: 

  

Účastníci si donesou: Slaměný věnec, větvičky břízy nebo vrby 10ks, tenké rovné proutky délka max. 

25 cm 20-25 ks, větší sáček mechu. 5x vejdunek, 6x skořápka, 1,5 m látky šíře 10cm, zbytky krajek, 

stužky, Peří, láhev /kečup, limonáda/ 2 ks zavařovacích skleniček různé velikosti. Vodové barvy, štětec, 

kelímek na vodu, nůžky, kleště, pistole na silikon + náboje, vazačský drát, hluboký talíř. 2 ks čtvrtky 

A4.   
 

  1008121 Objevujeme svět kolem nás - Ptačí svět 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele  
  Termín konání:   5.května 2022 (čtvrtek), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušová, mistr florista 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Tento seminář má za úkol začlenit polytechnickou výchovu do tematických celků ŠVP, s ohledem 

na daný vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Mezipředmětové vztahy jsou nedílnou součástí 

této výuky a prolínají celým tvůrčím procesem. Žák rozvíjí své povědomí o daném tématu o jeho 

charakteristice, zapojuje smysly jako je zrak, sluch, ale i hmat. Aktivním uchopením a prožíváním 

umožní poznání svých schopností a dovedností, vede k i zamyšlení nad ochranou přírody, ekologickému 

myšlení. Téma je rozděleno do několika bloků a to dle použitého materiálu, jako je papír, drát. Téma 

lze využít v průběhu celého školního / počínaje odlety ptáků/ až po hnízdění, a to nejen v hodinách 

výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových aktivit. Různým zpracování 

žák vyjadřuje svůj pohled na svět, svůj postoj k danému tématu, rozvíjí svou fantazii, zručnost, dává 

materiálu jinou tvář a hlavně získává velké zkušenosti.  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  

  
Poznámka: 

  
S sebou:čtvrtka A4 2x, noviny 1x, zbytky papírů / hedvábný, balicí, barevný../. Herkules, vodovky, 

voskovky / zbytky/, tuš, pastelky. Štětec, větší plochá štětka / 3-5 cm široká/, starý kartáček na zuby. 

Nůžky, kleště na drát, pistole na tavné náboje + náboje. Hadr a miska   
 

  1010121 Práce s kreativní polytechnickou stavebnicí Františkova chaloupka 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, vychovatele ŠD  
  Termín konání:   10.května 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je určen učitelkám MŠ a ŠD. Nabízí seznámení se s jedinečnou polytechnickou stavebnicí 

a možnosti práce s ní. Začlenění této stavebnice do ŠVP a vytvoření projektu s jejím využitím. Seznámí 

s didaktickým postupem, jak cíleně rozvíjet pomocí polytechnické výchovy nejen motorické 

dovednosti, znalosti, ale i smyslové vnímání dítěte, jeho rozvoj povědomí o materiálech a jejich 

vlastnostech, kooperace s vrstevníky a zkoumání vlastností tradičního materiálu a techniky jeho 

zpracování.  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
 

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

  1102121 Hrajeme si, hýbeme se v MŠ a na 1. stupni ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   18.března 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Michael Novotný, učitel MŠ Bílina 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností (lokomočních, manipulačních aj.) 

u dětí předškolního a mladšího školního věku. Tyto hry, aktivity a činnosti lze aplikovat do prostředí 

školní třídy nebo tělocvičny. Účastníci se aktivně zapojí do nácviku pohybových her a činností, které 

jsou v praxi ověřeny a lze je zařadit do vzdělávací nabídky v mateřské škole a do vzdělávání na prvním 

stupni základní školy.   
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  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1111121 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 
  Doporučeno pro:   pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci   
  Termín konání:   od 30.března 2022 (středa) do 1.dubna 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   20 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Iveta Nováková Knížková DiS., záchranářka ZZŠ HK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Zabezpečení místa nehody 2. Transport raněného 3. Kontrola životních funkcí  4. Zvládání masivního 

krvácení  5. Postižený v bezvědomí 6. Zraněný s dýchacími obtížemi 7. Srdeční zástava  8. Postižený 

se srdečním záchvatem 9.Vážnější spáleniny a krvácející rány 10. Poranění pohybového 11. 

Záchvatovité stavy 12. Cizí tělesa v ráně  13. Křečové stavy 14. Intoxikace 15. Tepelná a chemická 

poranění  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   4200 Kč  
 

  1112121 Posilování a stretching pro děti 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupně ZŠ  
  Termín konání:   1.dubna 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Markéta Buderová, odborná fyzioterapeutka a cvičitelka pohybového studia Hroch 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Součástí zdravého vývoje dítěte je i přiměřené fyzické zatížení. Stejné tvrzení lze aplikovat i 

na protahování celého svalového aparátu dětí. Posilování ve správné míře a na správné úrovni zlepšuje 

držení těla a vytváří silnější svalové obaly pro křehké kostry dětí. Ruku v ruce s posilováním jde 

i stretching, který svaly naopak protahuje a zachovává tak jejich pružnost. Posilování i stretching je 

opatřením proti zlomeninám kostí a svalovým zraněním. Seminář Posilování a stretching pro děti je 

zaměřen na zábavné formy posilování a protahování. Dále na cviky, hry a soutěže, které lze využít 

k účinnému posilování a protahování. Vhodné pomůcky pro posilování a protahování- budou 

představeny malý míč (overball), gymnastický míč, balanční podložka (čočka). Seminář obsahuje 

teoretickou i praktickou část.   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   880 Kč  
 

  1113121 Jóga a jógové hry pro předškoláky a děti z 1. stupně ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele z MŠ a 1. stupně ZŠ  
  Termín konání:   22.dubna 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Gabriela Bašková, zakladatelka Aerobic clubu hip hop 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Cviky dětské jógy – podrobný popis jednotlivých pozic, správné provedení, vysvětlení účinků na dětský 

organismus, pozice zaměřené na soustředění a vhodné pro děti s hyperaktivitou, básničky a říkanky 

doprovázející cvičení, jógové hry, jógová dechová cvičení pro děti.  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   880 Kč  
 

  1108121 Posilování vlastní vahou těla 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   13.května 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Markéta Buderová, odborná fyzioterapeutka a cvičitelka pohybového studia Hroch 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář bude obsahovat zásobník cviků vhodných pro procvičení celého těla. Cvičení rozvíjející 

celkové správné držení těla a kondice. Cviky prováděné vlastní váhou těla s využitím vhodných 

pomůcek, které zpestří cvičení, aby děti více bavilo. - Cviky prováděné vlastní váhou těla pro zpevnění 

svalů. - Zásobník cviků na zádové svaly, stehenní svaly, břišní svaly - Využití vhodných cvičebních 

pomůcek a náčiní pro děti - overbally - malé měkké míče, step stupínek nebo lavička, fitbally, 
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dynamické gumičky dyna band - Nápady na sestavení kruhového a kondičního tréninku pro děti, 

překážkové dráhy.   
  Účastnický poplatek:   880 Kč  

 

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

  1214124 Základy točení na kruhu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ  
  Termín konání:   18.února 2022 (pátek), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice  
  Lektor:   Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Teoretická část: Seznámení s postupy při centrování a točení. Výběr materiálů, základy sušení, 

dekorování, pálení, vady glazur, nabídka různých technik výroby dutých předmětů. Praktická část: 

Ukázka a nácvik točířské a ruční techniky - výroby dutých předmětů � rovného hrnku včetně podšálku 

a taženého ucha. Dekorování pomocí leštění výrobku a engoby. Zvládnutí celého postupu točení.  
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   2500 Kč  
 

  1207121 Zážitkové zpívání a kreativní práce s hlasem 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   23.března 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Lenka Počtová Ph.D.  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Možnosti pro práci učitele s hlasem na podporu zdravého ukotvení a znění hlasu. Rozvoj v oblasti 

hudebních dovedností, využití pro práci s dětmi i k rozvíjení osobních schopností a dovedností - 

sebepoznání, práce s tělem a s emocemi. Náměty na kreativní práci s hlasem, hravé provedení písní 

a jednoduché tvoření hlasové improvizace. Aplikace v práci učitele MŠ - ve vlastním hlasovém projevu 

i pro využití při hlasových hrách s dětmi.  
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1222121 Tradiční i méně tradiční zdobení kraslic 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatele ŠD, DM a další zájemce  
  Termín konání:   6.dubna 2022 (středa), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Bc. Jana Okrouhlá (Jedličková), speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
V této praktické dílně se zaměříme na tradiční (vosková batika, slámová technika) a také na modernější 

způsoby (vrtané a vyškrabované) zdobení kraslic. Lektorka je členkou Asociace malířů a malířek kraslic 

ČR, úvodem účastníky seznámí s historií zdobení vajec a kraslic, následovat budou praktické ukázky.   
  Účastnický poplatek:   880 Kč  
 

  1221121 Psychomotorické a pohybové didaktické hry v zájmovém vzdělávání 
  Doporučeno pro:   vychovatele ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ, DDM, ZUŠ  
  Termín konání:   7.dubna 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Dana Svobodová, manažerka soukromého Centra poradenství a vzdělávání v Třebíči 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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: Průřezové téma 

OSV ve školním vzdělávacím programu Didaktická hra ve vzdělávání – typologie, zajištění efektivity 

a zapojení, hodnocení hry Psychomotorické a pohybové hry – obecně Výměna zkušeností Nápadník 
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didaktických her – praktické ukázky didaktických her – Soustředné kruhy, Ruce – nohy, Dotkni se 

země, Slepý had, Bu – Ku – Hu, Uzel, Zrcadla, Skupinový obrázek, Co se děje u Smolíčka, Paragrafy, 

Sardele   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

 1223120 Keramické džbány pro různé příležitosti 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ  
  Termín konání:   22.dubna 2022 (pátek) a 29.dubna 2022 (pátek), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice  
  Lektor:   Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Teoretická část: Seznámení se základními keramickými technikami jako jsou modelování, formování, 

glazování, zdobení a dekorace. Praktická část: Ukázky vhodných keramických postupů pro děti 4 leté 

i starší. Ukázka ulehčení složitostí při dekoraci. Různé návody na postupy při vytváření džbánů.   
  Účastnický poplatek:   2500 Kč  
 

  1214125 Základy točení na kruhu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ  
  Termín konání:   6.května 2022 (pátek), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice  
  Lektor:   Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Teoretická část: Seznámení s postupy při centrování a točení. Výběr materiálů, základy sušení, 

dekorování, pálení, vady glazur, nabídka různých technik výroby dutých předmětů. Praktická část: 

Ukázka a nácvik točířské a ruční techniky - výroby dutých předmětů - rovného hrnku včetně podšálku 

a taženého ucha. Dekorování pomocí leštění výrobku a engoby. Zvládnutí celého postupu točení.  
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   2500 Kč  
 

  1224121 Základy keramických technik  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ  
  Termín konání:   13.května 2022 (pátek) a 27.května 2022 (pátek), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice  
  Lektor:   Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Teoretická část: Seznámení se základními keramickými technikami jako jsou modelování, lití, 

formování, glazování, zdobení a dekorace. Praktická část: Ukázky vhodných keramických postupů 

pro děti 4 leté i starší. Ukázka ulehčení složitostí při dekoraci, návody na témata a jejich zpracování. 

Návody na postupy.   
  Účastnický poplatek:   2500 Kč  
 

  1214126 Základy točení na kruhu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ  
  Termín konání:   10.června 2022 (pátek), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice  
  Lektor:   Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Teoretická část: Seznámení s postupy při centrování a točení. Výběr materiálů, základy sušení, 

dekorování, pálení, vady glazur, nabídka různých technik výroby dutých předmětů. Praktická část: 

Ukázka a nácvik točířské a ruční techniky - výroby dutých předmětů - rovného hrnku včetně podšálku 

a taženého ucha. Dekorování pomocí leštění výrobku a engoby. Zvládnutí celého postupu točení.  
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   2500 Kč  
 

 

  1227121 Kombinace keramiky s drátem 
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  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM  
  Termín konání:   17.června 2022 (pátek), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice  
  Lektor:   Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Teoretická část: Program zahrnuje kombinaci drátování spolu s keramikou jako vhodný způsob 

dekorování keramiky pro děti. 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.   
  Účastnický poplatek:   2200 Kč  

 

14 RVP, ŠVP 

  1401121 Aktualizace ŠVP pro základní vzdělávání - webinář 
  Doporučeno pro:   ředitele ZŠ a jejich zástupce, koordinátory ŠVP, pedagogické pracovníky ZŠ   
  Termín konání:   13.dubna 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Karel Bárta, učitel Technická univerzita Liberec 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Proč je třeba upravit stávající vzdělávací programy? Účastníci semináře se seznámí s východisky pro 

úpravu ŠVP, s postupnými úpravami rámcového vzdělávacího programu, s nástroji hodnocení 

klíčových kompetencí žáků a plnění cílů vzdělávání. Stěžejní částí jsou návrhy na konkrétní úpravy 

ŠVP. 1. blok 1. Proč je třeba aktualizovat školní vzdělávací program. Vlastní zkušenosti účastníků 

semináře se školním vzdělávacím programem. 2. Změny v rámcovém vzdělávacím plánu. 2. blok 3. 

Cíle vzdělávání a klíčové kompetence žáků. Jak je hodnotit. 4. Nejčastější chyby při práci se ŠVP. 3. 

blok  5. Stanovení strategie úprav ŠVP. 6. Úpravy v jednotlivých kapitolách ŠVP.   
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  

  
Poznámka: 

  
Realizace v 90 min. blocích s přestávkou 30 minut (9:00-10:30 hod., 11:00-12:30 hod., 13:00-14:30 

hod.)   
 

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání 

 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0252121 Metodická podpora logopedických asistentek v praxi 18 

0417121 Ověřování čtenářských dovedností testem 24 

0411121 Hlasová průprava se zaměřením na mluvený projev a přednes 25 

0419121 Média jako zrcadlo doby aneb jak se neztratit v záplavě informací I. 25 

0511121 Slovní zásoba efektivně a zábavně 27 

0512121 Jak podpořit výuku anglického jazyka a reálií 27 

0609121 Práce s chybou ve vyučování matematiky 28 

0606121 GeoGebra ve výuce na střední škole - začátečníci 28 

0709121 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář 29 

0705122 Práce v cloudu 30 

0710121 Výuka informatiky nově - Blokové programování a práce s Ozobot 30 

0711121 Únikové hry ve výchově a vzdělávání 30 

0901121 Papírová matematika a fyzika 31 

0907121 Aktuální problémy výuky fyziky 31 

1111121 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 33 
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1108121 Posilování vlastní vahou těla 34 

1640121 Odměny, pochvaly, oceňování, zpětná vazba a motivace 38 

1641121 Pedagogická práce s emocemi a emoční inteligence 39 

1614121 ADHD - metody práce 40 

1645121 Kolegiální podpora a mentorské dovednosti na škole 40 

1646121 Principy a tvorba adaptačních kurzů 41 

1649121 Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se SVP 41 

1650121 Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka 42 

1651121 Efektivní spolupráce mezi učitelem, asistentem pedagoga a rodinou 42 

1652121 Emoční potřeby pedagoga 43 

1702121 Primární prevence rizikového chování ve školství 43 

1703121 Problematika návykových látek ve školním prostředí 43 

1704121 Bezpečné chování v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí 43 

1801130 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů 44 

 

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 

  1639121 Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace v inkluzivní třídě 
  Doporučeno pro:   pedagogy ZŠ  
  Termín konání:   3.února 2021 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Miroslav Jiřička, lektorská činnost  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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, hodnocení jako pozitivní motivace, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňujících kvalitu 

vzdělávání, problematika sebehodnocení, portfolia žáků jako jeden ze způsobů hodnocení. Seminář se 

věnuje formám a metodám hodnocení v souvislosti se školským zákonem, který zrovnoprávňuje 

klasifikaci a slovní hodnocení. Témata: Klasifikace a hodnocení: aktuální legislativní rámec, obecná 

definice, srovnání (výhody a nevýhody); Formativní a sumativní hodnocení; Školní pravidla 

pro hodnocení a klasifikaci – týmová spolupráce (podíl žáků na tvorbě), hodnocení žáka s různou mírou 

potřeby podpůrných opatření - žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; Kritéria hodnocení žáka 

vedoucí ke zvyšování objektivity a pozitivní motivace (různé předměty, výchovy, chování); Slovní 

hodnocení; Sebehodnocení; Portfolio jako způsob hodnocení průběhu vzdělávání; Ukázka různých 

metod práce (skupinová práce, praktické činnosti, projekty) a vyvození způsobu hodnocení.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1640121 Odměny, pochvaly, oceňování, zpětná vazba a motivace 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky všech typů škol a ŠZ  
  Termín konání:   22.února 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Proč odměny a pochvaly používáme. Pokud jsou nějaké dopady na formování dítěte, lze stejný účel 

zajistit bez rizik? Proč se nám nedaří druhému vyjádřit ocenění, že se něco povedlo nebo že se to daří. 

Jak vyjádřit podporu a zájem, aby tam znělo to, co uvnitř cítím? Jak používat oceňování pro sycení 

sebeúcty dítěte. Jak používat pozitivní zpětnou vazbu na podporu žádaných procesů. Práce s dětskou 

motivací  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
  1606121 Práce s agresivními dětmi 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, pedagogy volného času  
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  Termín konání:   24.února 2022 (čtvrtek) a 10.března 2022 (čtvrtek), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Milan Jirout, Mgr. Ivana Nováková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Přednáška se zabývá celistvým náhledem na vznik a příčiny agresivního chování u dětí. Poskytne 

teoretický rámec (psychoanalytický pohled, teorie sociálního učení), vyjasní pojmy agresivita, agrese, 

temperament; dotkne se faktorů agrese (frustrace, stresu a dalších spouštěčů), které je nutné znát, aby 

dospělý mohl identifikovat zdroj agrese a tento zdroj správně ošetřit. V semináři zazní výsledky 

výzkumů a způsoby řešení u různých diagnóz nebo situací, ve kterých se děti nacházejí a reagují na ně 

agresivně. Dále se dozvíte obecná pravidla, jak přistupovat k agresi u dětí a dospívajících, včetně 

ukázkových kazuistik. Prostor bude i na konkrétní metodické postupy při agresi ve škole, školce 

a domácím prostředí. V závěru se budeme zabývat šikanou z pohledu agrese a jak tento fenomén 

uchopit, abychom pomohli oběti i agresorovi.   
  Akreditace:   MSMT-40149/2020-4-893  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1642121 Zážitková pedagogika ve výchově a výuce - nové metody výuky  

  
Doporučeno pro: 

  
učitele MŠ, ZŠ, vychovatele škol a ŠZ, ZUŠ, pedagogy volného času, učitele - vedoucí zájmových 

kroužků  
  Termín konání:   11.března 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Pavel Rampas 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Kurz je inspirací pro všechny, kteří vyučují a vychovávají žáky ve školách či děti na táborech, 

na kroužcích a podobně a chtějí ve své pedagogické práci využívat principy zážitkové pedagogiky. 

Na kurzu si osvojí základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti 

k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí na daném stupni školy. První část kurzu se 

zabývá druhy klíčových kompetencí a jejich možnostmi rozvoje pomocí herních aktivit. Rozebírá 

základní principy zážitkové pedagogiky a druhy výchovně vzdělávacích cílů dle věku dětí. Druhou částí 

je pojem hra jako nejdůležitější zdroj poznání a seberozvoje. Jaké jsou druhy a principy her. Jak vytvořit 

svou hru s konkrétním přínosem. Zásady vedení her a reflexe. Vše na základě vlastního hraní. Kurz je 

bohatou inspirací samotných her a aktivit, ale především je cílem naše autorská metodika postupu tvorby 

nových her. Každý může vytvářet nové a přínosné herní aktivity. Každý účastník dostane po kurzu 

seznam všech uskutečněných her na kurzu, včetně jejich popisu a pravidel.  
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1641121 Pedagogická práce s emocemi a emoční inteligence 
  Doporučeno pro:   všechny pedagogické pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   16.března 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Milada Nádvorníková, vedoucí odboru školství a sociální péče Litomyšl 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Projevy vlastních emocí Teorie trojjediného mozku Zvládání konfliktních situací Znaky emoční 

inteligence Jak pracovat s vlastními emocemi a zvládat náročné situace na pracovišti. 1. Přednáška 

s využitím powerpointu 2. Práce ve dvojici 3. Skupinová práce 4. Brainstorming 5. Rozbor situací 6. 

Diskuse, dotazy, sdílení vlastních zkušeností účastníků. 7. Sebezkušenost 8. Uplatnění diagnostických 

nástrojů a sebevyhodnocení Účastníkům bude umožněno prostřednictvím emočních karet zjistit vlastní 

pocity a porovnat jednotlivé pocity mezi sebou. Vyzkoušet si práci s různými druhy emočních karet, 

které lze využít i v pedagogické praxi. Naučí se u sebe rozklíčovat prožívané pocity a díky 

personalizovaným emocím a vyobrazeným situacím odhalí své pocity a potřeby. Otázky povedou 

účastníky k aktivnímu řešení a přemýšlení. Přiřazování karet k emocím si účastníci uvědomí, co cítí 

a prožívají, učí se empatii a přijetí. Tuto zkušenost přenesou do pedagogické práce.   
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

 

  1630122 Neurotické dítě v MŠ a ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a ZŠ  
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  Termín konání:   24.března 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Andrea Šmejdová, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Tematické zaměření: - základní specifikace neuróz (dělení, typy, příčiny,...) - možnosti působení 

pedagoga (pozitivní a negativní vlivy v rámci výchovy a vzdělávání, relaxační techniky, spolupráce 

s odborníky -možnosti výchovného vedení dětí s danými obtížemi - kazuistiky  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 

  1609121 Aktivizační metody do každé hodiny 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   25.března 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Edita Hrdinová Keprtová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář představí některé z aktivizačních metod, které lze v hodinách využít, především na začátku 

hodiny, pro vyšší zaujetí dětí, ale i během hodiny či na konci pro shrnutí. Představeno vám bude cca 

10-12 metod se zaměřením na různé typy dětí - introvertní, extrovertní, kinestetický.. Aktivizace 

na začátku hodiny je takovou dobrou „investicí“, probudit zájem u žáků, zaujmout různé žáky, zjistit, 

co žáci již vědí, co je zajímá.. Metody mohou také pomoci strukturovat hodinu, což je velmi důležité 

pro některé typy dětí. Některé aktivity lze využít jak prezenčně, tak i online.   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   880 Kč  
 

  1643121 Lateralita a její vliv na školní praxi 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   6.dubna 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Zuzana Pavelová, speciální pedagog 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seznámí se s postupy diagnostiky laterality končetin a smyslových orgánů a s problematikou zkřížené 

laterality s dopadem na školní praxi. Prakticky si vyzkouší diagnostické postupy a interpretaci získaných 

výsledků. Vyzkouší si postupy a cvičení pro zmírnění vlivu zkřížené laterality. Formou případových 

studií budou seznámeni s efekty laterality na školský výkon dítěte (např. v oblasti grafomotoriky, psaní, 

čtení) a také s možnostmi a specifiky práce s dětmi se zkříženou lateralitou. Seznámí se se základními 

profily laterality.  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1614121 ADHD - metody práce  
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, vychovatele školských zařízení, speciální pedagogy  
  Termín konání:   29.dubna 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Marie Komárová,  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Účastníci kurzu budou seznámeni s tím, jak pracovat se žáky s diagnózou, jakým způsobem posoudit 

jejich již dosaženou technickou úroveň (zvláště když přejde z jiné školy). Metody: stanovení úrovně 

čtení, zraková paměť, zrakové rozlišování, sluchová paměť, sluchové rozlišování Jaká na základě toho 

zavést podpůrná a vyrovnávací opatření (organizace výuky, zásady komunikace, zadávání instrukcí, 

krátkodobé x dlouhodobé úkoly, motivace) a sestavit mu efektivní IVP tak ,aby byl skutečně přínosný 

pro samotné žáky a využitelný pro pedagogy Obsah: - rozdílné pohledy na diagnózu ADHD - 

temperament versus postižení - metody zvyšování schopností koncentrovat pozornost - relaxační 

techniky - agresivita a ADHD - nastavení pravidel a hranic   
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
  1645121 Kolegiální podpora a mentorské dovednosti na škole 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, ředitele škol a školských zařízení, asistenty pedagoga  
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  Termín konání:   3.května 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Interaktivní seminář zaměřený na problematiku tvorby pedagogických portfolií. Formy kolegiální 

podpory – sdílení zkušeností účastníků z vlastních škol, příklady dobré praxe. Jak postupovat, když si 

chceme vytvořit plán profesního rozvoje. Kdo na škole má vliv na učitelovo plánování profesního 

rozvoje. Jak si svůj profesní rozvoj dokumentovat, dokládat. Jaké máme druhy portfolií a co do nich – 

podle jejich zaměření – patří. Interní/externí mentor a jeho možnosti v rámci profesního rozvoje učitelů. 

Aktivní naslouchání jako základní mentorský nástroj - vysvětlení, práce ve dvojicích/trojicích.  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1655121 Využití hry při začlenění dítěte do kolektivu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a spec. škol  
  Termín konání:   11.května 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449  
  Lektor:   Mgr. Jana Macečková, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

V každém kolektivu najdeme dítě, které se obtížně zapojuje mezi ostatní. Hra je nejpřirozenějším 

prostředkem, jak takové dítě i skupinu podpořit. Ukážeme si konkrétní příklady her, možnosti jejich 

využití ve velkém i malém kolektivu s různou cílovou skupinou dětí. Zaměříme se také na práci 

s motivací. V rámci semináře bude prostor probrat konkrétní situace z praxe. Přehled témat: Úvod, 

seznámení formou her. Dítě v kolektivu, pojmenování problémů. Hry se zaměřením na podporu 

jednotlivce a dvojice. Možnosti hry. Co můžeme hrou rozvíjet. Odlišné pojetí v kolektivu předškoláků 

a školního kolektivu Hry pro podporu dítěte ve skupině. Diskuze nad konkrétními případy, možnosti 

podpory v jednotlivých typech zařízení (MŠ, ZŠ, spec. škola)   
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1000 Kč  
 

  1646121 Principy a tvorba adaptačních kurzů 

  
Doporučeno pro: 

  
pedagogické pracovníky 2. stupně ZŠ, SŠ, zejména pak třídní učitele, školní metodiky prevence a 

školní psychology  
  Termín konání:   16.května 2022 (pondělí) a 23.května 2022 (pondělí), od 12:00 hod.  
  Rozsah akce:   12 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jitka Gabašová, Gymnázium Praha 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je zaměřen na podporu pozitivního klimatu v třídních kolektivech prostřednictvím 

mimoškolních zážitkových programů. Cílem je představit využívání her a cvičení, které podporují 

spolupráci, schopnost rozhodování a samostatné plnění úkolů. Zvyšují i schopnost komunikace v rámci 

skupiny a u jednotlivců rozvíjí sebepoznání. Seminář si dále klade za cíl podpořit učitele při tvorbě a 

uvádění adaptačních programů. Upozorňuje také na úskalí uvádění komplexnějších zážitkových kurzů, 

věnuje se i dalším aspektům úspěchu zážitkové pedagogiky – roli učitele, výběru prostředí, plánování 

programu (kurzu) a jeho následnému vyhodnocení i dramaturgii celého kurzu a řazení jeho jednotlivých 

dílčích programů do smysluplného celku. Seminář vychází ze zkušenosti lektorky i učitelů s pořádáním 

adaptačních kurzů, snaží se je sdílet a vzájemně propojovat. Metoda samotného semináře je interaktivní 

a zážitková. Pamatuje i na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu.  
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   2640 Kč  
 

  
1648121 Pohyb, emoce a smysly jako nástroje pro lepší klima ve třídách v kontextu ADHD 

-ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, vychovatele ŠD, výchovné poradce  
  Termín konání:   18.května 2022 (středa), od 13:30 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Petra Poláková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  
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Stručný obsah: 

  

Příčiny neobvyklých projevů u dětí (raná traumata, přetrvávající primární reflexy, senzorická integrace), 

důraz na respektování jinakosti (praktické ukázky „v kůži hyperaktivního dítěte“), význam empatického 

přístupu („děti reagují, nemohou za to“), význam různých úhlů pohledů (jinakost je v pořádku, zaměření 

na jejich schopnosti), kladné stránky těchto dětí (smysl pro spravedlnost), význam správného přístupu 

pro lepší pocity dětí i pedagogů. 1. Metoda PES - jako soubor nástrojů, které lze aplikovat na celý třídní 

kolektiv a které mají značný efekt právě u dětí s projevy ADHD, SPU, PAS apod. Jedná se o Pohyb 

Emoce a Smysly. Nástroje pomohou jednak dětem zvýšit jejich školní výkonnost a kladně ovlivnit jejich 

postoj k dalšímu vzdělávání, jednak pomohou pedagogům zefektivnit jejich práci a zlepšit klima 

ve třídě. Zahrnuje význam přístupu a role pedagoga, význam i jako prevence šikany. Praktická část: 

využití Metody PES - v praxi - ukázky. 1. Metoda PES – pro děti jako podpora lepšího soustředění: 

např. krátké cviky do lavice, relaxace, tleskání, využití pomůcek, význam bezpečného prostředí 

(význam pravidel, správné komunikace) a význam rozvoje kognitivních funkcí, správných strategií a 

učení se zapojením více smyslů. 2. Metoda PES - pro pedagogy jako prevence vyhoření: např. význam 

vlastní fyzické relaxace, dýchání, vědomé pozornosti a relaxace pro osobní i profesní pohodu. Tipy, jak 

dosáhnout příjemné a tvůrčí atmosféry ve třídě, tipy jak zefektivnit komunikaci s dětmi a zefektivnit si 

výuku. 3. Sdílení   
  Účastnický poplatek:   880 Kč  
 

  1654121 Třídní učitel jako lídr 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   19.května 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  

  
Lektor: 

  
Mgr. Miloslav Hubatka, lektor - Vzdělávací systémy, Moderní metody a moderní technologie ve 

vzdělávacím procesu 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seznámení s nejnovějšími poznatky, výzkumy a zákonitostmi spojenými s funkcí a rolí TU ve školách. 

Odrazy současných požadavků, nároků a reálných možností TU na školách Popis, vysvětlení a aplikace 

konkrétních rolí a aktivit TU při vedení třídních kolektivů TU jako hlavní komunikátor s rodiči 

a realizace optimální komunikace s rodinou přes TU Zavádění a řízení změn ve škole směrem k žákům 

a studentům přes TU – konkrétní návody, příklady z praxe a kazuistiky Aktivní tvorba požadovaného 

klimatu ve třídách včetně implementace etické složky do systému třídy/školy přes TU Na závěr příklady 

a konkrétní nástroje ověřené na školách, diskuze, dotazy   
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1649121 Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se SVP 
  Doporučeno pro:   vedoucí pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ, ZUŠ, SVČ  
  Termín konání:   3.června 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Světlana Drábová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Teoreticko-aplikační vhled do problematiky. Legislativní východiska, práce s nimi. Doporučení jako 

základní dokument nastavení podpůrných opatření (PO) pro vzdělávání dětí/žáků/studentů (dále jen 

„žáků“) se SVP- proces přípravy a vytváření doporučení, proces posuzování vzdělávacích potřeb žáka, 

formulace závěrů vyšetření, využití informací z dosavadního průběhu vzdělávání žáka. Klíčoví aktéři 

a jejich komunikace a spolupráce, předávání informací a jejich ochrana. Doporučení a jeho promítnutí 

do organizace a průběhu vzdělávacího procesu ve vztahu k žákům s různými druhy znevýhodnění. 

Výuka, úpravy obsahu vzdělávání žáka ve vztahu k modifikaci vzdělávacího obsahu nebo výstupů 

ze vzdělávání, možnosti prodloužení délky vzdělávání žáka, hodnocení výsledků vzdělávání žáka. 

Okolnosti zařazování žáků do škol/tříd dle §16 odst. 9, školského zákona. Význam a uplatnění 

pedagogické intervence, předmětu speciálně pedagogické péče. Možnosti personální podpory- role 

asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka; školní speciální pedagog/školní psycholog 

v praxi školy. Kompenzační pomůcky, volba pomůcek v závislosti na potřebách žáků, práce 

s pomůckami. Okolnosti úprav podmínek pro přijímací řízení a pro závěrečné zkoušky. Jiná doporučení 

pro školu – zdravotní stav žáka, vztahy ve škole a v rodině, práce s nimi. Informovaný souhlas 

s Doporučením, převzetí dokumentu. Žádost o IVP. Přehled termínů uváděných v Doporučení, termín 

nového posouzení vzdělávacích potřeb žáka, platnost Doporučení. Mechanismy a procesy vyhodnocení 

Doporučení, spolupráce školy a ŠPZ. Význam identifikátorů znevýhodnění. Oblast revizí závěrů 

vyšetření v souladu s pravidly §16b školského zákona. Revize Doporučení požadovaná školou. Práce 

s ukázkami dokumentů.  
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
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  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
 

  1650121 Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky všech stupňů škol a školských zařízení  
  Termín konání:   7.června 2022 (úterý), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Lidmila Pekařová, ZŠ a PŠ Svítání 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Otázky školní zralosti, odchylky IQ, předčasné i pozdní zařazení. Radostné ladění, důvěra a direkce 

ve školách. Osvětový tlak na rodiče, chyby ve spolupráci s rodinou. Nedostatečné respektování pohlaví 

dítěte – specifity a důsledky. Co s tím v praxi můžeme dělat. Osobnost učitele a žáka ve srovnání mezi 

sebou. Temperament, charakter velkých a malých. Jak žák vnímá učitele. Chyby ve výchově 

i vzdělávání. Psychologické aspekty osobnosti, vrozené a získané schopnosti jedince k výchově dětí 

a schopností uplatňovat v praxi: -individuální přístup -postoje k rozdílnému vnímání chlapců a dívek -

charisma pedagoga k získání úcty -citlivé uplatnění autority a osobní vyspělosti -vzor autority v síle, 

citu a nadhledu.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
 

  1651121 Efektivní spolupráce mezi učitelem, asistentem pedagoga a rodinou 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD a klubů, zájmového vzdělávání, zvláště asistenty pedagoga  
  Termín konání:   10.června 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Miroslav Vosmik  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

A/ Asistent pedagoga jako personální podpora při vzdělávání žáků se SVP 1. Žák se SVP na základní 

(střední) škole a systém podpůrných opatření 2. Legislativní zakotvení asistenta pedagoga 3. Asistent 

pedagoga jako personální podpůrné opatření 4. Náplň práce asistenta pedagoga 5. Přímá a nepřímá 

pedagogická činnost asistenta pedagoga B/ Pravidla komunikace asistenta pedagoga 1. Postavení 

asistenta pedagoga ve třídě 2. Komunikace pedagoga s učiteli a poradenskými pracovníky školy 3. 

Komunikace asistenta pedagoga s žákem se SVP 4. Komunikace asistenta pedagoga s rodiči žáka se 

SVP a s rodiči ostatních žáků C/ Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem ve třídě 1. Jak nastavit 

pravidla spolupráce? 2. Jak podporovat žáka se specifickými poruchami učení? 3. Jak podporovat žáka 

s poruchami pozornosti a hyperaktivitou? 4. Jak podporovat žáka s poruchou autistického spektra? 5. 

Jak podporovat pozitivní klima ve třídě? 6. „Desatero“ asistenta pedagoga D/ Spolupráce školy a rodiny 

1. Pravidla spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou 2. Podpora rodiny žáka se SVP 3. Jak řešit 

konfliktní situace ve školním prostředí? 4. Pravidla informování rodičů o řešení a prevenci rizikového 

chování   
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1652121 Emoční potřeby pedagoga 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   15.června 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Andrea Šmejdová, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Prožitkový seminář je zaměřený na emoční potřeby pedagoga důležitost jejich nasycení 

pro pedagogickou práci. Seminář nabídne prostor pro sdílení pozitivních i negativních zkušeností 

a prožitků z pedagogické praxe. Seminář dále poskytne techniky pro posílení vlastní psychické 

rovnováhy. Téma je zaměřeno především na práci s vlastními emocemi, zvládání vnitřní agrese, 

prevenci psychosomatických onemocnění a syndrom vyhoření. Součástí tohoto semináře jsou modelové 

zátěžové situace, vhodné pro využití ve školním prostředí a jejich efektivní zvládání. Sebepoznání 

Pozorování, vnímání, sebeprezentace v rámci sociální interakce Socializace jedince, základní vývojová 

stádia, rodina, škola, determinanty Pocit vlastní hodnoty, potřeby, motivy, hodnoty, smysl života 

Verbální a nonverbální komunikace, její rozvíjení, argumentace, naslouchání, konflikt a jeho řešení 

Empatie jako základ orientace v potřebách druhých a jejich podpora Emoční nasazení, vyhoření, 

zvládání emocí, práce se stresem, psychohygiena  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
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  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 

17 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství 

  1702121 Primární prevence rizikového chování ve školství 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, případně SŠ, vychovatele, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   3.února 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Martin Kaliba Ph.D., odborný asistent - Pedagogická fakulta UHK  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je koncipován jako praktický workshop s ukázkami konkrétních technik a aktivit využitelných 

v primární prevenci rizikového chování (například závislostní chování včetně nelátkových závislostí, 

agresivita, šikana nebo problematika kyberrizik). Účastníci budou seznámeni se základním vymezením 

problematiky prevence rizikového chování (s důrazem na primární prevenci), požadavky na efektivní 

programy primární prevence a seznámí se s aktuálními poznatky a příklady dobré praxe z této oblasti.  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1703121 Problematika návykových látek ve školním prostředí 

  
Doporučeno pro: 

  
učitele ZŠ, SŠ,VOŠ, vychovatele škol a ŠZ, výchovné poradce, metodiky prevence, speciální 

pedagogy, psychology  
  Termín konání:   15.března 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Kateřina Kábelová, vedoucí Ambulantního centra Laxus z. ú. Pardubice 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Vymezení pojmů, podstata závislostního chování, projevy závislostního chování, druhy NL a jejich 

účinek; 2. Role školy při řešení problémů s užíváním NL s přesahem do role metodika prevence; 3. 

Možné způsoby řešení, legislativní rámec; Cíl: Zprostředkovat pedagogům základní orientací 

v problematice NL a znalostí, jak se v situaci, kdy jemu svěřený žák je pod vlivem návykové látky, 

zachovat a jak postupovat; Vymezení pojmů, podstata závislostního chování, projevy závislostního 

chování, druhy NL a jejich účinek – vymezení základních pojmů: droga, užití, zneužití, akutní 

intoxikace, závislost, základní dělení drog, možnosti testování na přítomnost NL v těle, etické a právní 

faktory při testování, důvody užívání drog, formy léčby a možnosti pomoci; Role školy při řešení 

problémů s užíváním NL s přesahem do role metodika prevence - Metodické doporučení k primární 

prevenci rizikového chování; Možné způsoby řešení, legislativní rámec - hodnocení situací, kdy žáci 

přicházejí do styku s návykovými látkami. 
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1704121 Bezpečné chování v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, vychovatele, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   16.března 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   kpt. Mgr. Ing. Aleš Chaloupka, policie ČR 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

a) Úvod do problematiky bezpečného chování na internetu b) Druhy trestné činnosti páchané v 

kyberprostoru, seznámení s aktuálními trendy c) Možnosti zabezpečení počítačů a wi-fi sítí, rodičovská 

kontrola d) Bezpečné placení v prostředí internetu e) Bezpečnost v prostředí sociálních sítí f) Bezpečné 

seznamování a bezpečné nakupování na internetu g) Diskuse  
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
  Poznámka:   Seminář je vhodný do šablon OP VVV.  
 

 

18 Certifikované vzdělávání (akreditované dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 
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1801130 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických 

jevů 

  

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.  
  Termín konání:   od září 2022 do června 2024 
  Rozsah akce:   celkově program zahrnuje 250 h  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Tematické okruhy: 1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství 2. Legislativní rámec 

pro práci školního metodika prevence 3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení 

do školních poradenských služeb 4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy 

5. Systém primární prevence ve školství 6. Školní třída, její vedení a diagnostika 7. Rodina 

a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 8. Sociálně nežádoucí jevy 9. Monitorování 

a evaluace primární prevence   
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   21000 Kč  
 

40 Společné vzdělávání 

  4005121 Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ 

  
Doporučeno pro: 

  
pedagogy 1. stupně ZŠ, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, speciální 

pedagogy školských poradenských zařízení  
  Termín konání:   7.února 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jiřina Bednářová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení, psaní i s vývojovými 

fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje na vztahy mezi jednotlivými 

předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti. Seminář přináší konkrétní materiály 

pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti fonologického uvědomování, zrakového 

vnímání, prostorové orientace; posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň zevrubně poukazuje 

na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností. Podrobný přehled témat 

výuky: • Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní • Vývoj, 

možnosti sledování a stimulace vývoje fonologického uvědomování (analýzy, syntézy, diferenciace, 

fonologické manipulace). • Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje zrakového vnímání 

(především zrakové diferenciace rozlišení detailů, polohy prvků). • Vývoj, možnosti sledování 

a stimulace vývoje prostorové a pravo-levé orientace. • Posouzení úrovně čtenářských dovedností 

(čtenářské techniky, přesnosti čtení, automatizace dekódování, vnímání obsahu čteného, informační 

zisk) • Posouzení úrovně písemného projevu (grafické provedení, obsah psaného z hlediska chybovosti 

– specifická a gramatická chybovost) • Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  4007121 Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ - webinář 
  Doporučeno pro:   pedagogy ZŠ, pedagogické asistenty, vychovatele ŠD  
  Termín konání:   24.února 2022 (čtvrtek), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Mgr. Bc. Jana Okrouhlá (Jedličková), speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. blok Co je PAS - definice a popis jednotlivých poruch Příčiny vzniku autismu Autistická triáda 

Diagnostika PAS Nejčastější projevy a odchylky chování Neobvyklé projevy v chování dětí a žáků 

s PAS 2. blok Co je PAS - definice a popis jednotlivých poruch Příčiny vzniku autismu Autistická triáda 

Diagnostika PAS Nejčastější projevy a odchylky chování Neobvyklé projevy v chování dětí a žáků 

s PAS   
  Akreditace:   MSMT-40149/2020-4-893  
  Účastnický poplatek:   880 Kč  

  
Poznámka: 

  
Realizace proběhne v prostředí Microsoft Teams (přihlášení obdrží den před konáním akce odkaz 

ke vstupu do webináře) 1. blok 13:00 - 14:30 hodin 2. blok 15:00 - 16:30 hodin V případě účasti 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

na webináři je odkaz k připojení určen POUZE přihlášenému účastníkovi a je vázán na úhradu 

účastnického poplatku. Ředitel školy, školského zařízení a účastník se zavazují, že zajistí, aby přenos 

webináře nebyl veřejný a byla tak zajištěna autorská práva přednášejících.  
 

  4003122 Integrovaní žáci ve školní družině 
  Doporučeno pro:   vychovatele ŠD a ŠK  
  Termín konání:   21.března 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Zdeňka Kašparová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Zapojení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do základních škol je již několik let předmětem 

rozsáhlých diskusí probíhajících jak ve vědeckých sférách, tak zejména ve školách, které musí vlastní 

integraci realizovat. Je otázkou, nakolik je naše školství na integraci připraveno, zda vyučující jsou 

schopni správně reagovat na nové požadavky a jakým způsobem mohou být tuto žáci začleněni 

do kolektivů ve školních družinách. Integrace, inkluze není pouhé akceptování žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ale přináší nezbytnost uplatňování různých metod práce a individuálního 

přístupu pro jejich plnohodnotné začlenění do programů, které jsou vychovateli ve školních družinách 

realizovány. Účastníci semináře budou informováni o celém spektru žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami, na základ kazuistik bude charakterizován způsob jejich optimálního a efektivního začlenění 

do jednotlivých činností v rámci programu školní družiny. Dále budou upozorněni na rizika, která se 

mohou vyskytnout v různých situacích v rámci společného programu, který je se žáky realizován.   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  4001121 Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   2.června 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Světlana Drábová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s žáky s deficitem pozornosti a na možnosti podpory 

těchto žáků v běžném školním prostředí. Pozornost je věnována nejen podstatě poruchy a principům 

přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také možnostmi podpory těchto jedinců včetně reedukace, 

kompetencím a možnostem podpory učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy 

s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi 

a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Program je strukturován 

do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací. Témata: - Základní 

charakteristika poruch pozornosti; - Odborná terminologie; - Vývojová diagnostika; - Vliv na chování 

a rozhodovací procesy; - Analýza doporučení ŠPZ a plánování stupňů podpůrných opatření (PO) v MŠ, 

ZŠ a v rodině; - Diagnostické, reedukační a podpůrné formy péče, spolupráce v rámci školy - možnosti 

spolupráce ŠPZ s pedagogy na základě doporučení PPP; - Vytváření PLPP, IVP pro žáka jako živého 

dokumentu; - Využití dalších PO (asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická 

intervence...); - Role asistenta pedagoga, jeho spolupráce s učiteli, žáky a jejich rodiči; - Hodnocení 

žáků s poruchou pozornosti; - Optimální výchovně vzdělávací strategie v předškolním a mladším 

školním věku; - Význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků; -Význam 

kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit; - Spolupráce s rodinou - význam pravidelných 

konzultací s rodiči; - Sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů;   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

Chrudim 

02 Předškolní vzdělávání 

  0234221 Pohádková cvičení 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   14.března 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

  Lektor:   Hana Volfová, cvičitelka I.třídy ČASPV předškolních dětí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu. - Pohádky jako náměty pro cvičení - Současný životní styl 

a pohybové aktivity dětí předškolního věku - Prvky zdravotního cvičení a jejich význam pro ranní 

rozcvičky - Motivace dětí ke cvičení - Zábavné formy nácviku správného držení těla, motorických 

dovedností - Význam spolupráce ve skupině pro osvojování vlastního rozhodování, poznávání 

a ovládání vlastního těla - Význam sebekontroly v této oblasti - Náměty pro ranní cvičení 

a tělovýchovných chvilek v průběhu dne - Drobné a nápadité pomůcky pro cvičení, bezpečnost - 

Praktické ukázky postupů cvičení se zapojením účastnic, popřípadě dětské skupiny - Inspirační zdroje 

v doporučené literatuře   
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
  Poznámka:   Pohodlné oblečení a obuv na přezutí. Na semináři bude možné zakoupit knihy lektorky.  
 

  0253221 Říkadla a rituály 
  Doporučeno pro:   pedagogy předškolního vzdělávání v MŠ, ZUŠ  
  Termín konání:   26.května 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
  Lektor:   Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

„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. Praktický 

seminář 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. V rámci reflexe bude sledován 

integrovaný přístup ke vzdělávání dětí (tj. propojení všech 5oblastí dílčích cílů RVPPV.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

1220221 Pojďme spolu do pohádky - Trpaslíci 46 

1644221 Motivační dovednosti a schopnosti učitele a jejich využití k utváření pozitivních postojů a motivací dětí 47 

1647221 Pohyb, emoce a smysly jako nástroje pro lepší klima ve třídách v kontextu ADHD (předškolní věk) 47 

 

03 1. stupeň ZŠ 
 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

1644221 Motivační dovednosti a schopnosti učitele a jejich využití k utváření pozitivních postojů a motivací dětí 47 

1647221 Pohyb, emoce a smysly jako nástroje pro lepší klima ve třídách v kontextu ADHD (předškolní věk) 47 

 

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

1220221 Pojďme spolu do pohádky - Trpaslíci 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   30.března 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
  Lektor:   Bc. Irena Zavadilová, vedoucí uč. MŠ Havlíčkův Brod 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je založen na hře a vede ke spolupráci mezi dětmi, respektování se navzájem, k pocitu 

sounáležitosti, vzájemné pomoci, překonávání sama sebe, rozvíjení fantazie a tvořivosti, ke svobodné 

volbě, k uvědomění si své jedinečnosti (ne jedinosti) a zároveň to, že jsem součástí skupiny (rodiny), 

k uvědomění si duchovních a ne hmotných hodnot, formou hry vede dítě k sebepoznání, k přirozené 

potřebě pomoci si navzájem, empatii a toleranci. Pomocí světa trpaslíků se děti učí, jak být lidmi 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

ve světě lidí. Součástí semináře jsou DVD ukázky práce s tématem s dětmi 3 letými a dětmi 

předškolními.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   880 Kč  
 

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 

  
1644221 Motivační dovednosti a schopnosti učitele a jejich využití k utváření pozitivních 

postojů a motivací dětí  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, vychovatele ŠD  
  Termín konání:   12.dubna 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
  Lektor:   Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Postupy uplatňování adekvátních způsobů motivace, nutnost důkladného promyšlení aktivit, jejich 

rozmístění, posloupnosti a vytváření pevných základů pozitivního rozvoje dětí. Význam motivace jako 

prostředku k získání a udržení zájmu dítěte o poznávání nového, o daný předmět, o určitou činnost. 

Praktické příklady.  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
 

  
1647221 Pohyb, emoce a smysly jako nástroje pro lepší klima ve třídách v kontextu ADHD 

–MŠ a 1. stupeň ZŠ  

  
Doporučeno pro: 

  
učitele MŠ předškoláci, 1. stupně ZŠ, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, vychovatele ŠD, 

výchovné poradce  
  Termín konání:   18.května 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
  Lektor:   Mgr. Petra Poláková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Příčiny neobvyklých projevů u dětí (raná traumata, přetrvávající primární reflexy, senzorická 

integrace), důraz na respektování jinakosti (praktické ukázky „v kůži neklidného dítěte“), význam 

empatického přístupu („děti za to nemohou“), význam různých úhlů pohledů (jinakost je v pořádku, 

zaměření na jejich schopnosti), význam správného přístupu pro lepší pocity dětí i pedagogů. 2. Metoda 

PES - jako soubor nástrojů, které lze aplikovat na celý třídní kolektiv a které mají značný efekt právě 

u dětí s projevy ADHD, SPU, PAS apod. Jedná se o Pohyb Emoce a Smysly. Nástroje pomohou jednak 

dětem zvýšit jejich školní dovednosti a připravit je na školní docházku, jednak pomohou pedagogům 

zefektivnit jejich práci a zlepšit klima ve třídě. Zahrnuje význam přístupu a role pedagoga pro další 

rozvoj těchto dětí. 3. Praktická část: využití Metody PES - v praxi - ukázky. 1. Metoda PES - pro děti 

jako podpora jejich všestranného rozvoje: např. cviky, relaxace, tleskání, využití pomůcek, význam 

bezpečného prostředí (význam pravidel, správné komunikace) a význam percepčně-motorického učení 

(vnímání přes smysly) a význam rozvoje klíčových funkcí nutných pro správné čtení, psaní, počítání. 

2. Metoda PES - pro pedagogy jako prevence vyhoření: např. význam vlastní fyzické relaxace, dýchání, 

vědomé pozornosti a relaxace pro osobní i profesní pohodu, jak dosáhnout příjemné a tvůrčí atmosféry 

ve třídě, tipy, jak zefektivnit komunikaci s dětmi a zefektivnit si výuku. 3. Sdílení   
  Účastnický poplatek:   880 Kč  
 

Svitavy 

01 Řízení školy a školský management 

  0103322 Cestovní náhrady ve školství 
  Doporučeno pro:   ředitele škol a školských zařízení  
  Termín konání:   18.února 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   JUDr. Dana Juříčková  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  
Stručný obsah: 

  
- legislativa; - směrnice; - co je a co není pracovní cesta; - cestovní náhrady podle zákoníku práce; - 

cestovní výdaje v jiných právních vztazích; - povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; - podmínky 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

konání pracovní cesty - používání tiskopisů cestovní příkaz; -prokazování a výpočet výše jednotlivých 

druhů cestovních náhrad - jízdní výdaje - výdaje za ubytování - nutné vedlejší výdaje; - kontrolní 

zjištění; - diskuze - odpovědi na dotazy - řešení konkrétních problémů. Účastníci obdrží písemné 

materiály.   
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
 

02 Předškolní vzdělávání 

  0227321 Třída plná pohody I. 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1.st ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   11.února 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Alena Vlková  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Třída jako sociální skupina, základní pojmy. Pravidla a jak je společně vytvořit. Komunikace a jak ji 

úspěšně rozvíjet u dětí v předškol. a ml. šk.věku. Pozitivní klima třídy a jak ho budovat. Praktické 

ukázky her s prvky primární prevence v MŠ a na 1.stupni ZŠ. Seznámení s okruhem her a činností 

vhodných při procesu budování třídy jako týmu. Podklady, které získají účastníci: - Inspirátor her - 

Pravidla komunikace - bingo - Fáze utváření skupiny - Rozdělení her - Otázky pro učitele - Přehled 

doporučené literatury - 51 způsobů chvály - Pracovní listy pro děti - Přehled základních pojmů a výrazů   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 

  0234321 Pohádková cvičení 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   15.března 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Hana Volfová, cvičitelka I.třídy ČASPV předškolních dětí 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu. - Pohádky jako náměty pro cvičení - Současný životní styl 

a pohybové aktivity dětí předškolního věku - Prvky zdravotního cvičení a jejich význam pro ranní 

rozcvičky - Motivace dětí ke cvičení - Zábavné formy nácviku správného držení těla, motorických 

dovedností - Význam spolupráce ve skupině pro osvojování vlastního rozhodování, poznávání 

a ovládání vlastního těla - Význam sebekontroly v této oblasti - Náměty pro ranní cvičení 

a tělovýchovných chvilek v průběhu dne - Drobné a nápadité pomůcky pro cvičení, bezpečnost - 

Praktické ukázky postupů cvičení se zapojením účastnic, popřípadě dětské skupiny - Inspirační zdroje 

v doporučené literatuře   
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
  Poznámka:   Pohodlné oblečení a obuv na přezutí. Na semináři bude možné zakoupit knihy lektorky.  
 

  0235321 Motivační pohybové hry  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   18.března 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář nabízí nové pohybové hry, metody a techniky rozvíjející orientaci dětí v prostoru, zručnost 

a komunikaci. Dále nabízí spojení pohybu s rytmem, hudbou a slovem. 1. Praktická ukázka přímé práce 

s dětmi 2. Nabídka her, metod a technik pro rozvoj pohybových schopností dětí - vědomé ovládání těla 

- rozvoj záměrné pozornosti - orientace v prostoru - schopnost spolupráce s vrstevníky - rozvoj hrubé 

motoriky 3. Praktická část semináře - seznámení se s jednotlivými hrami a jejich pravidly - Honičky - 

tvořivé pohybové improvizace - pohybové hry s rytmickými nástroji - relaxační cvičení Seminář je 

zaměřený na pohybové hry v místnosti rozvíjející orientaci dětí v prostoru, rozvoj fantazie, zručnosti 

a komunikace. Spojení pohybu s rytmem, hudbou, slovem. Seminář Vám nabídne hry, metody 

a techniky pro rozvoj pohybových schopností.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  



- 49 - 

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

 

  0236321 Hledáme barvičku pro dnešní den 
  Doporučeno pro:   učitelů MŠ  
  Termín konání:   2.května 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka MŠ Ostrov 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Východiska pro plánovací aktivity učitelek v rámci integrovaných bloků jsou zakotvena zejména v RVP 

PV a školním vzdělávacím programu konkrétní MŠ. Věkové složení dětí, jejich individuální potřeby 

a zkušenosti, utužující administrativa, nával požadavků a akcí zvenčí, často i představy rodičů – to vše 

na učitelky doléhá jak v oblasti vlastního plánování, tak zejména při realizaci aktivit. Je proto potřeba 

se zabývat tím, jak plánovat sice systematicky, smysluplně, ne-formálně (ne jen do „šuplíku“) a přitom 

zohlednit potřeby a možnosti svěřených dětí.  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0210321 Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   23.května 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Celý seminář je zaměřen na potřebu vytvoření hranic (limitů) ve výchově dětí předškolního věku 

v předškolních zařízeních a rodinách. V podstatě budete seznámeni s existencí tří možností výkladu, jak 

vytvářet jakési „vychovatelské mantinely“: 1. Hranice z hlediska psychologie osobnosti - vymezení 

osobností, „já“ - vnímání sebe i druhých lidí ve svém vývoji - jinak řečeno: vytváření zralé osobnosti 2. 

Hranice systému - v našem případě systém rodiny, struktura rodiny 3. Hranice jako výchovné nebo 

vztahové prostředky, které jsou k dispozici - určit dětem pravidla, trvat na nich a dodržovat je - obtížný 

úkol pro pedagogy, rodiče i samotné děti - to, co po dítěti rodič a pedagog požaduje, nemůže sám 

nedodržovat; děti potřebují znát a rozumět nejen hranicím určeným pro ně, ale i povinnostem a úkolům 

rodičů a pedagogů - určování platných hranic v rodině a ve škole je závislé na věku a zralosti dítěte   
  Akreditace:   MSMT-7172/2021-4-203  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0124421 Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení - webinář 55 

0103322 Cestovní náhrady ve školství 47 

0413321 Čtenářská gramotnost v praxi při besídkách ke Dni matek 50 

0414321 Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti - Proč děti potřebují pohádky 51 

0704422 Excel pro mírně pokročilé 61 

0905321 Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání 52 

0906421 Hurá do zahrady 61 

1109321 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 52 

1601321 Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami 53 

1603321 Zvládání konfliktů a obtížných situací 54 

1604321 Grafomotorika praváků a leváků 53 

1605321 Agresivita mezi dětmi 53 

1622321 Vývoj dětské kresby 54 

1623321 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 54 

4006421 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - webinář 68 

03 1. stupeň ZŠ 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 
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0103322 Cestovní náhrady ve školství 47 

0124421 Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení - webinář 55 

0227321 Třída plná pohody I. 48 

0235321 Motivační pohybové hry 48 

0412321 Pomůcky do hodin českého jazyka - 1.stupeň 50 

0413321 Čtenářská gramotnost v praxi při besídkách ke Dni matek 50 

0414321 Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti - Proč děti potřebují pohádky 51 

0601321 Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií 51 

0602421 Matematika, jazyk a komunikace - webinář 60 

0608321 Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ 51 

0704422 Excel pro mírně pokročilé 61 

0706421 Tvorba únikových her - webinář 60 

0707421 Zábavné aplikace pro fixaci učiva - webinář 61 

0905321 Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání 52 

0906421 Hurá do zahrady 61 

1601321 Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami 53 

1603321 Zvládání konfliktů a obtížných situací 54 

1604321 Grafomotorika praváků a leváků 53 

1605321 Agresivita mezi dětmi 53 

1609321 Aktivizační metody do každé hodiny 53 

1622321 Vývoj dětské kresby 54 

1623321 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 54 

4006421 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - webinář 68 

 

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura) 

  0413321 Čtenářská gramotnost v praxi při besídkách ke Dni matek  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času, učitele 1. stupně ZŠ  
  Termín konání:   11.března 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Iva Tomášková  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář bude rozdělen do 2 částí: 1. teoretická část - a) čtenářská pregramotnost v předškolním věku - 

co je to, její význam pro děti předškolního věku, jak ji podpořit v MŠ, náměty na naplňování RVP PV 

v MŠ, b) vystoupení a besídky s dětmi - informace a doporučení k nim, pomůcky a rekvizity, výchovně-

vzdělávací práce s dětmi před a po vystoupení, význam prožitkového učení 2. praktická část - praktické 

náměty pro práci s dětmi - inspirace na 10 námětů s básněmi, písněmi, hudebně-pohybovými hrami 

a dramatizacemi s využitím netkané textilie, šátků, stuh, kroužků, papírových kytek, lana, které si 

účastníci semináře společně vyzkoušejí a dostanou k nim písemné materiály pro vlastní práci   
  Akreditace:   MSMT-15507/2019-3-496  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0412321 Pomůcky do hodin českého jazyka - 1.stupeň 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   22.dubna 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová ,  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  
Stručný obsah: 

  
Projekt - česká přísloví Sloh - podle slohové karty Hádanky, rébusy Práce s tabulkou slov - pády, vzory, 

slovní druhy Jak na miniprojekt?   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
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  0414321 Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti - Proč děti potřebují pohádky 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele v ŠD, školním klubu, pedagogy volného času  
  Termín konání:   10.května 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Světlana Drábová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Oblast pregramostnosti a gramotností se v moderní společnosti stává velmi významnou součástí 

vzdělávání. Skládá se ze souboru mnoha schopností, dovedností a zkušeností, které umožňují dítěti 

orientovat se ve světě písmen, textů a informací. Úroveň předčtenářských dovedností velmi významně 

ovlivňuje školní připravenost dítěte a usnadňuje jeho přechod z mateřské do základní školy. Proto nejen 

cílená podpora rozvoje předčtenářských dovedností dítěte, ale i případná včasná pedagogická podpora 

nerovnoměrného vývoje či specifických obtíží může ovlivnit jeho budoucí školní úspěšnost. Seminář je 

zaměřen na oblast vývojové psychologie, posloupnost vývoje dílčích funkcí a pedagogickou 

diagnostiku zaměřenou na zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí podmiňujících úspěšné osvojování 

čtení, psaní a počítání.  
  Akreditace:   MSMT-15507/2019-3-496  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

06 Matematika a její aplikace 

  0608321 Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   22.února 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Veronika Havelková, Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah 

semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky, ale i dalších 

předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva, 

a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. 

Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematice vedoucí k pochopení 

smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Účastníci se formou pracovní dílny seznámí 

s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž učitelům přibližuje hry všeho druhu: hry 

motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou 

představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů 

a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako 

zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti 

a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu. 

Představené hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný 

předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině. Programy, 

aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu 

zdarma (bez kupování licencí).  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0601321 Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga, školní speciální pedagogy  
  Termín konání:   7.dubna 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   PaedDr. Renáta Wolfová, speciální pedagog 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Podpora rozvoje matematických dovedností nejen pro žáky s dyskalkulií: Nejčastější příčiny obtíží – 

v kontextu osobnostních předpokladů žáka (kognitivní, percepční a osobnostní limity) a působení a 

možností školy - zákonitosti v rozvoji matematických představ, možné příčiny oslabení, metodická 

úskalí při rozvoji matematických dovedností, dyskalkulie Pedagogická diagnostika - vznik, projevy, 

průběh a příčiny obtíží, kvalitativní diagnostika předmatematických - kvalitativní diagnostika 

matematických dovedností na 1. stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží v matematice i na 2. stupni 

ZŠ; Podpora rozvoje - podpůrná opatření: možnosti podpory rozvoje matematických představ v oblasti 



- 52 - 

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

vytváření představy přirozených čísel (desítková soustava, poziční hodnota číslic v čísle, efektivní 

postupy při numerických operacích sčítání, odčítání, násobení a dělení, včetně navazujících 

matematických dovedností pro úspěšné osvojování učiva zejména na 1. st. ZŠ - předmatematické 

představy +obor přirozených čísel 0-100 - obor přirozených čísel 0-1000 - obor přirozených čísel 0-

1000000 - numerické operace násobení a dělení v kontextu navazujícího učiva na ZŠ   
  Akreditace:   MSMT-7172/2021-4-203  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

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

  0905321 Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1.stupně ZŠ, pedagogy volného času a vychovatele ŠD  
  Termín konání:   9.května 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Ivana Šircová Ph.D.  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Praktická teorie - spontánní aktivity dětí v přírodě, osobnostní a sociální rozvoj dětí a environmentální 

vzdělávání. Přírodovědná gramotnost a vztah dítěte k přírodě. Sdílení dosavadních zkušeností 

účastníků. Dílna vybraných aktivit v přírodě a učení prožitkem. Reflexe získaných znalostí 

a dovedností. Sdílení přínosů aktivit v přírodě. Závěrečná evaluace semináře s dílnou.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  

     

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

  1109321 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   29.dubna 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Iveta Komárová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Jóga s dětmi se cvičí jinak než s dospěláky. Je plná hravosti, veselení a zkoumání. Děti od útlého věku 

postupně poznávají možnosti svého těla, učí se nápodobou a všechno hned chtějí zkoušet. Cvičení jógy 

jim nabízí zpomalení na důkladnější zkoumání. Jednou je dítě kočkou, jindy rybou a někdy sluníčkem. 

A tak jako nám sluníčko umí svou září rozsvítit den, i společné a hravé cvičení jógy nám může zlepšit 

náladu. Během půldenního semináře se seznámíte s možnostmi, jak vkládat jógové chvilky a rozcvičky 

do dopoledního programu. Vyzkoušíte si jógové hry, poznáte motivační básničky a písničky vhodné 

pro děti předškolního věku. Dozvíte se, jaké možnosti nabízí dětská jóga pro zdravý rozvoj dětí 

po tělesné i psychické stránce. Zábavnou formou se seznámíte s jógovými pozicemi, vyzkoušíte 

relaxační techniky i dechová cvičení. Čekají vás praktické ukázky, teoretické vstupy, barevné 

obrázkové výstupy.  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
  Poznámka:   Vezměte si pohodlné oblečení, obuv, podložku na cvičení, pití, případně deku.  

 

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0124421 Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení - webinář 55 

0602421 Matematika, jazyk a komunikace - webinář 60 

0704422 Excel pro mírně pokročilé 61 

0706421 Tvorba únikových her - webinář 60 

0707421 Zábavné aplikace pro fixaci učiva - webinář 61 

1601321 Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami 53 

1603321 Zvládání konfliktů a obtížných situací 54 

1605321 Agresivita mezi dětmi 53 
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4006421 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - webinář 68 

 

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 

  1609321 Aktivizační metody do každé hodiny 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   14. března 2022, od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Edita Hrdinová Keprtová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář představí některé z aktivizačních metod, které lze v hodinách využít, především na začátku 

hodiny, pro vyšší zaujetí dětí, ale i během hodiny či na konci pro shrnutí. Představeno vám bude cca 

10-12 metod se zaměřením na různé typy dětí - introvertní, extrovertní, kinestetický. Aktivizace 

na začátku hodiny je takovou dobrou investicí, probudit zájem u žáků, zaujmout různé žáky, zjistit, co 

žáci již vědí, co je zajímá. Metody mohou také pomoci strukturovat hodinu, což je velmi důležité 

pro některé typy dětí. Některé aktivity lze využít jak prezenčně, tak i online.   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   880 Kč  
 

  1605321 Agresivita mezi dětmi 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, pedagogy volného času  
  Termín konání:   14.února 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   PaedDr. Zdeňka Kašparová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Ve školách se neustále zvyšuje počet případů, kdy učitelé musí řešit žáky, kteří mají problémy 

s chováním v třídních kolektivech a ve výuce. Jsou nezvladatelní, narušují chod výuky a vztahů 

v třídním kolektivu. Svým chováním mnohdy ohrožují spolužáky. Učitelé jsou při jejich vzdělávání 

a výchově bezradní a bezbranní. Rodiče se dostávají do pozice zoufalých, bezmocných a nešťastných 

lidí. Seminář má za cíl umožnit posluchačům získat obecné znalosti o vzniku, vývoji, projevech 

agresivity a možnostech ovlivňovat to, co ovlivnit můžeme. Jak jednat s agresivním dítětem, zda a jak 

ho naučit pozitivnímu jednání, jak eliminovat negativní postoje, a přitom nepotlačovat jeho zdravou 

sebedůvěru. Jak ho nechat samostatně myslet, jednat a přiměřeně věku rozhodovat. Výklad je založen 

na analýze konkrétních kazuistik z poradenské a pedagogické praxe. Výstupem semináře bude 

pro posluchače získání nadhledu nad řešením případů agresivity v jejich žákovských kolektivech 

a jistotu v jednání s rodiči žáků.   
  Akreditace:   MSMT- 33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1604321 Grafomotorika praváků a leváků 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistenty pedagoga, 1. třídy ZŠ nebo přípravného ročníku  
  Termín konání:   7.března 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Olga Skládalová Keprtová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Setkání bude rozděleno na část teoretickou a praktickou. V rámci první části se účastníci seznámí 

s obecným vývojem motoriky hrubé i jemné a grafomotoriky. Také s pravidly správného sedu a držení 

pisadla, vývoje jednotlivých grafomotorických prvků. Na úrovni teoretické se seznámí i s pracovními 

sešity pro oblast nácviku grafomotorických prvků a s možnostmi konkrétních náprav a rozvojů 

grafomotoriky. V praktické části si poté budou moci na sobě aplikovat znalosti pravidel vhodného sedu 

a úchopu. Prakticky si vyzkouší část grafomotorického kurzu. Seznámí se s různými pomůckami 

pro nácvik úchopu tužky pro leváky i praváky.   
  Akreditace:   MSMT-40149/2020-4-893  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1601321 Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, učitele ZUŠ, SŠ  
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  Termín konání:   8.března 2022 (úterý) a 22.března 2022 (úterý), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Kateřina Adamcová, Mgr. Milan Jirout  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami (ADHD, úzkostné děti, poruchy chování, poruchy 

autistického centra): 1) Komunikace s žáky se specifickými potřebami - verbální (tón, hlas, já x ty 

sdělení, aktivní naslouchání) a neverbální (kinezika, mimika, posturologie, vizika, haptika). Jak získat 

důvěru žáků? Jak zlepšit komunikaci mezi učitelem a žákem? K čemu je dobré aktivní naslouchání? Jak 

komunikovat s demotivovaným a nespolupracujícím žákem? Jak komunikovat s hyperprotektivním 

rodičem či naopak se zanedbávajícím rodičem? Základní údaje o projevech ADHD, poruchách chování, 

úzkosti, poruchách autistického spektra. Příklady z praxe, kazuistiky, sdílení zkušeností, využití 

prožitku a vcítění do situace dítěte. 
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
  Poznámka:   Koná se ve dvou setkáních 8.3. + 22.3.2022, vždy od 14:00 hodin. Poplatek je za obě části.   
 

  1623321 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   25.března 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Kurz seznámí účastníky s konkrétními metodami práce s dětmi v oblasti dětského prožívání Obsah 

semináře vychází z postupů, technik a metod při práci s dětmi, specifiky v chování dětí v různých 

životních situacích: - Terminologické vymezení jednotlivých pojmů - emoce, emoční inteligence, znaky 

emocí, citové vztahy, zakotvení v rámci vývojové psychologie) - Praktické ukázky práce s emocemi 

(jak emoce fungují, tělesné projevy emocí, emoční inteligence v návaznosti na IQ) - Kasuistika   
  Akreditace:   MSMT-869/2019-2-23  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1603321 Zvládání konfliktů a obtížných situací 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele školských zařízení, pedagogy volného času  
  Termín konání:   11.dubna 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Helena Wiesenbergová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  
Stručný obsah: 

  
Příčiny konfliktních situací - Fáze řešení konfliktů - Kilmannův dotazník konfliktů - styly jednání 

v konfliktu - Strategie a nástroje řešení konfliktů - Prevence konfliktů v týmu  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1622321 Vývoj dětské kresby 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   24.května 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

- popis vývoje dětské kresby a srovnání s jednotlivými věkovými normami - vývoj znaků v dětské 

kresbě s ohledem na školní zralost - dětská kresba a dospělá kresba - vliv školy na vývoj kresby a dalších 

grafomotorických dovedností. - Jak se v kresbě dítěte projevuje to, že je neúspěšné, že se mu nedaří 

v učení. Sebevědomí dítěte a kresba, porucha ADHD a kresba, specifické poruchy učení a jejich odraz 

v dětské kresbě. Základní informace o tom, co by měl pedagog vědět, když dostává do rukou 

grafomotorické dětské výtvory.   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
 

Ústí nad Orlicí 
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01 Řízení školy a školský management 

  0124421 Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení - webinář 
  Doporučeno pro:   ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   10.března 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Ing. RNDr. Eva Urbanová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář bude realizován formou webináře. 1 BLOK: - základní právní předpisy při rozhodování ředitele 

školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), - oprávněná úřední osoba 

ve škole, - postup před zahájením správního řízení, - správní řízení v 1. stupni (možnosti použití 

správního řízení podle školského zákona) 2 BLOK: - účastníci řízení a jejich zastoupení, - tvorba 

dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek, - náležitosti rozhodnutí/usnesení 

a dalších dokumentů ve spisu, - založení spisu a jeho vedení, sběrný arch, - odesílání dokumentů 

ve správním řízení, jejich doručování, lhůty, - odvolací řízení v oblasti školství, autoremedura, - 

aktuality k datu konání semináře   
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  

  
Poznámka: 

  
Seminář proběhne online formou v prostředí MS Teams, přihlášeným účastníkům bude zaslán odkaz k 

připojení den před konáním akce. Jednotlivé bloky: 9:00 - 10:30 hodin + 11:00 - 12:30 hodin  
 

  0106421 Práva a povinnosti vychovatelů ŠD 
  Doporučeno pro:   vychovatele ŠD a ŠK  
  Termín konání:   22.března 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   JUDr. Karel Kašpar  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Pedagogové a vychovatelé se ve své každodenní praxi setkávají s řadou situací, při jejichž řešení si 

nejsou jisti, případně jsou bezradní ve výběru možností řešení. Jedná se o případy, kdy se veškerá 

uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči žákům míjejí účinkem či se stávají terčem agrese 

ze strany žáků, nebo kritiky ze strany jejich rodičů. V průběhu semináře získají účastníci informace 

k možnostem ochrany jejich osobnosti ve smyslu platné legislativy (pomluvy, urážky, nahrávky 

osobnostního projevu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Budou také 

seznámeni s odpovědností, povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže 

(rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) v podmínkách škol 

a školských zařízení. Účastníci budou seznámeni s možností řešení problémů každodenní pedagogicko-

výchovné praxe souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
 

  0127421 Komunikace pro vedoucí pracovníky  
  Doporučeno pro:   ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení  
  Termín konání:   28.března 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Karel Opravil  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Co ovlivňuje komunikaci ve škole - vliv složení sborovny, vliv poměru mužů a žen na pracovišti 

na komunikaci, vliv únavy na komunikaci a nekomunikaci, pravidla jako důležitá součást komunikace 

a táhnutí za jeden provaz. 2. Komunikace s pracovníky školy - sdělování nepříjemných informací, 

motivační rozhovory s pracovníky, rozhovory s „neplniči“, jak se ošetřit, aby se minimalizoval vliv 

sympatií a nesympatií při komunikaci s podřízeným. 3. Vedení obtížných rozhovorů s rodiči a řešení 

konfliktů - vedení rozhovorů s rodiči agresivními, vedení rozhovoru s rodiči manipulujícími, vedení 

rozhovoru s rodiči plačícími. 4. Profesionální vedení porady - porada jako účinný nástroj ředitele, 

příprava plánu porady, samotné vedení porady. 5. Ošetření se po nepříjemném rozhovoru - techniky 

na rychlé přeladění se po nepříjemném rozhovoru, regenerace sil po náročném rozhovoru. Součástí 

programu jsou praktické ukázky a diskusní blok.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
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02 Předškolní vzdělávání 

  0238421 Prevence agresivity u dětí 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga   
  Termín konání:   10.února 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Alena Vlková  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

• Co je to agresivita, základní definice • Stupně agresivity, co agresivitu vyvolává • Nápady, jak pomoci 

agresivním žákům, jak agresivitu eliminovat u dítěte, které je agresivní • Prevence agresivity v MŠ • 

Hry pro zvládání agrese u dětí • Způsoby, prvky relaxace a postupy při relaxaci ZŠ (nácvik metod řady 

dechových cvičení - "duhový had", dechová cvičení s psychomotorickým padákem, ukázky zklidňující 

pohádky s prvky baby masáží "masážní pohádky" na medvídkovi...) • Praktická ukázka relaxačních 

technik (např. ukázka pohádky s prvky autogenního tréninku, relaxační chvilka s dešťovou holí, 

relaxační hry s perkuse a tibetskou mísou, pasivní relaxace s imaginací...)   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0234421 Pohádková cvičení 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   16.března 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Hana Volfová, cvičitelka I.třídy ČASPV předškolních dětí 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu. - Pohádky jako náměty pro cvičení - Současný životní styl 

a pohybové aktivity dětí předškolního věku - Prvky zdravotního cvičení a jejich význam pro ranní 

rozcvičky - Motivace dětí ke cvičení - Zábavné formy nácviku správného držení těla, motorických 

dovedností - Význam spolupráce ve skupině pro osvojování vlastního rozhodování, poznávání 

a ovládání vlastního těla - Význam sebekontroly v této oblasti - Náměty pro ranní cvičení 

a tělovýchovných chvilek v průběhu dne - Drobné a nápadité pomůcky pro cvičení, bezpečnost - 

Praktické ukázky postupů cvičení se zapojením účastnic, popřípadě dětské skupiny - Inspirační zdroje 

v doporučené literatuře   
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
  Poznámka:   Pohodlné oblečení a obuv na přezutí. Na semináři bude možné zakoupit knihy lektorky.  
 

  0203421 Začínám učit v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   25.března 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Iva Tomášková  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář určený začínajícím pedagogům v MŠ. a) Osobnost pedagoga v MŠ - profesní dovednosti 

učitelky mateřské školy b) Třída plná dětí - zvládnu vše v praxi? Průběh dne v MŠ „krok za krokem“ - 

předání praktických zkušeností, námětů a rad k práci v MŠ - režimové momenty od příchodu dítěte do 

MŠ po předávání dítěte zákonným zástupcům v praxi - význam režimu dne, důležitost rituálů, názorné 

praktické ukázky s účastnicemi semináře, co je pro dítě důležité, čeho se vyvarovat s okamžitou zpětnou 

vazbou posluchačů, reakce na dotazy, problémy z praxe (přebírání dítěte učitelkou, hry a činnosti dle 

zájmu dětí, stolování, hygienické návyky, sebeobsluha, vytváření pravidel chování dané třídy, pobyt 

venku, odpočinek, předávání dětí kolegyni nebo zákonným zástupcům) - zajištění maximální 

bezpečnosti dětí po celý den v MŠ - průběžné vyhodnocování rizik v praxi jak v interiéru MŠ, tak venku 

- dokumentace třídy, školy - přímá a nepřímá práce učitelky MŠ (důležitost promyšlenosti a plánování 

výchovně - vzdělávací práce s dětmi i akcí s rodiči a veřejností, příprava pomůcek, spontánní a řízené 

činnosti, hlavní metody práce s dětmi předškolního věku, hodnocení práce, práce pro školu, 

sebevzdělávání,..) c) Komunikace uvnitř a vně mateřské školy - komunikace s dětmi, se zaměstnanci, s 

rodiči, s veřejností, se zřizovatelem, s kontrolními orgány - komunikace s dětmi, význam kladení otázek 

dětem, komunitní a diskusní kruh - komunikace verbální a nonverbální - komunikace ústní a písemná 

d) Jak si udržet nadšení pro práci? Duševní hygiena učitelky v mateřské škole Motivace pro práci, radost 
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z práce, jak předejít syndromu vyhoření Význam dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků e) 

Dotazy posluchačů, pomoc při řešení konkrétních situací, diskuse Reakce a návrhy řešení problémů 

posluchačů semináře z praxe, zodpovězení dotazů f) Nabídka doporučené literatury, materiálů k práci  
  Akreditace:   MSMT-8012/2019-2-235  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0237421 Předmatematická a polytechnická výchova - využití stavebnic 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   3.května 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka MŠ Ostrov 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Praktický seminář s dílnou, kde se pedagogové seznámí s ověřenými zkušenostmi v oblasti 

předmatematického vzdělávání v MŠ. Pozornost bude věnována vztahu mezi konstruováním, 

technickou gramotností a předmatematickými představami, včetně jejich zakotvení v RVP PV a ŠVP. 

Na semináři budou představeny hry a činnosti s materiály a stavebnicemi, které učitelé mohou účelně 

využívat k cílené tvorbě a rozvoji předmatematických představ dětí předškolního věku. Účastníci si hry 

a činnosti aktivně vyzkoušejí. 
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0223421 Podpora při vzdělávání dětí s NKS v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   11.května 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Světlana Drábová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Absolvent si prohloubí profesní kompetence v oblasti podpory vzdělávání žáků se SVP v kontextu 

společného vzdělávání. Absolvent se orientuje v základních etapách vývoje řeči, v základní 

terminologii, druzích a projevech narušené komunikační schopnosti Absolvent se orientuje ve volbě 

pedagogických přístupů k žákům s NKS a SPU a možných pomůckách využitelných v pedagogické 

praxi s danou cílovou skupinou žáků/studentů 

  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0239421 Jablko se nesrovnává s hruškou aneb FORMATIVNÍ HODNOCENÍ v praxi MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   24.května 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

I. Vymezení pojmů: druhy hodnocení dětí v propojení s praktickými příklady II. Vymezení pojmu 

formativního hodnocení a jeho aplikace v předškolním vzdělávání. III. Základní strategie formativního 

hodnocení a Rizika formativního hodnocení v MŠ, propojené se skupinovou prací Základní strategie 

formativního hodnocení v předškolním vzdělávání IV. Sdílení příkladů dobré praxe, diskuze a reflexe.  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  

 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0124421 Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení - webinář 55 

0127421 Komunikace pro vedoucí pracovníky 55 

0704422 Excel pro mírně pokročilé 61 

0906421 Hurá do zahrady 61 

1007421 Polytechnická výchova pro nejmenší - Světlo a barvy 62 

1008421 Objevujeme svět kolem nás - Ptačí svět 62 

1105421 Krátké relaxační techniky nejen pro děti s ADHD 62 

1109421 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 63 
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1110420 Jóguj - hraj si - relaxuj II. 63 

1213421 Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku 64 

1219421 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi 64 

1225421 Rytmus, tělo a vesmír a rytmické aktivity v MŠ 65 

1302421 Formativní a normativní hodnocení žáků 65 

1623421 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 67 

1637421 Zvládání stresu 66 

1653421 Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD 67 

4006421 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - webinář 68 

03 1. stupeň ZŠ 

  0310421 Náměty pro učitele 1. a 2. třídy ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   23.května 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová   
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář zaměřen na metodiku matematiky, českého jazyka a prvouky. Jak vytvořit funkční třídu Jak 

na skupinovou práci v 1. a 2. třídě. Náměty do hodin - matematika, český jazyk, prvouka. Jak propojovat 

předměty - projekty, skupinové práce (konkrétní osvědčené zadání pro danou věkovou skupinu). 

Praktické ukázky.  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0106421 Práva a povinnosti vychovatelů ŠD 55 

0124421 Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení - webinář 55 

0127421 Komunikace pro vedoucí pracovníky 55 

0238421 Prevence agresivity u dětí 56 

0412421 Pomůcky do hodin českého jazyka - 1.stupeň 59 

0508421 English Vocabulary - Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině? 59 

0602421 Matematika, jazyk a komunikace - webinář 60 

0607421 Karetní a postřehové deskové hry 60 

0704422 Excel pro mírně pokročilé 61 

0706421 Tvorba únikových her - webinář 60 

0707421 Zábavné aplikace pro fixaci učiva - webinář 61 

0906421 Hurá do zahrady 61 

1007421 Polytechnická výchova pro nejmenší - Světlo a barvy 62 

1008421 Objevujeme svět kolem nás - Ptačí svět 62 

1105421 Krátké relaxační techniky nejen pro děti s ADHD 62 

1108421 Posilování vlastní vahou těla 63 

1110420 Jóguj - hraj si - relaxuj II. 63 

1213421 Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku 64 

1218421 Jaro - Velikonoce s proutky a listy 64 

1219421 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi 64 

1226421 Výtvarné techniky jako cesta k rozvoji kreativity a fantazie 65 

1302421 Formativní a normativní hodnocení žáků 65 

1623421 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 67 

1637421 Zvládání stresu 66 
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1638421 Motivační objektivní hodnocení, evaluace 67 

1653421 Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD 67 

4006421 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - webinář 68 

 

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura) 

  0412421 Pomůcky do hodin českého jazyka - 1.stupeň 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   7.března 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová   
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  
Stručný obsah: 

  
Projekt – česká přísloví Sloh – podle slohové karty Hádanky, rébusy Práce s tabulkou slov – pády, 

vzory, slovní druhy Jak na miniprojekt?   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  0415421 Využití slohu a čtenářských dílen k podpoře čtenářské gramotnosti  
  Doporučeno pro:   učitele 2. stupně ZŠ  
  Termín konání:   27.dubna 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PhDr. Zdena Müllerová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Od jednoduchých ke složitějším slohovým útvarům – náměty. Metody ve slohu - myšlenková mapa, 

brainstorming, brainwriting, asociační řetězec, volné psaní, řízené a modelové psaní, společné psaní, 

deník třídy, mapa příběhu, role na zdi, metoda účetního deníku, prvky dramatické výchovy, projektové 

vyučování Ukázky slohových prací práce s chybou, se stylistickými nedostatky, rozbor textu, 

porozumění textu, úkoly a slohová cvičení Propojení slohu, jazyka a literatury, mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata: osobnostně sociální výchova, mediální výchova Dílna čtení jako jedna z možných 

cest, jak se žáky hledat smysl čtení Vytváření záznamů o četbě Výběr knih pro čtenářskou dílnu 

Inspirace pro čtenářskou dílnu – prostředí, křeslo pro hosta   
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky) 

  0508421 English Vocabulary - Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině? 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, vstupní úroveň min. B2  
  Termín konání:   6.dubna 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Kurz se zabývá problematikou seznamování, upevňování a používání slovní zásoby. V kurzu vám 

představíme aktivity k procvičování a rychlému vybavování slovíček, zapamatování si 

„nezapamatovatelných slov“, rychlé zvládnutí velkého množství slovní zásoby. Dotkneme se 

problematiky žákovských slovníčků (včetně otázky transkripce), budeme pracovat s učením 

v souvislostech, představíme si bezpřekladové techniky a příklady vizualizace slovní zásoby Praktické 

vyzkoušení nabízených metod práce zaručí, že si z kurzu odnesete bohaté náměty k využití v praxi 

ve školách. Široká škála materiálů napomůže učitelům vysvětlovat, procvičovat a recyklovat okruhy 

slovní zásoby, potřebné izolované výrazy, vysvětlíme si důležitost tzv. „chunks“ a učení 

v souvislostech. Naučíme se pracovat s „nezapamatovatelným slovíčkem“ i způsob, jak efektivně 

zvládnout velké množství slovní zásoby za relativně krátkou dobu.  
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

06 Matematika a její aplikace 
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  0602421 Matematika, jazyk a komunikace - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   7.února 2022 (pondělí), od 08:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   online forma  
  Lektor:   Prof. RNDr. Jarmila Novotná CSc., katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

V semináři si účastníci osvojí a prakticky vyzkouší úlohy a matematické hry, které rozvíjejí jazykové 

i odborné znalosti a dovednosti žáků a přispívají k aktivnímu a kooperativnímu vyučování. Seznámí se 

s tím, jak mohou vypadat úlohy inspirované učebnicemi cizího jazyka a jak lze strategie určené původně 

pro výuku jazyků uplatnit v hodinách matematiky. Dozvědí se také, jak pomocí konkrétních aktivit 

pěstovat mezipředmětové vztahy. Hlavními tématy semináře jsou: - Komunikace a jazyk používaný 

ve třídě při vyučování matematiky; - Kladení otázek; - Dobré otázky (vytváření, organizace výukových 

jednotek); - Ukázky konkrétních situací; - Ukázky her podporujících komunikační dovednosti žáků; - 

Výuka nejazykového předmětu prostřednictvím cizího jazyka.   
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  

  
Poznámka: 

  
Seminář proběhne formou webináře v prostředí MS Teams. Přihlášeným účastníkům bude den 

před konáním zaslán odkaz k připojení. Výukové bloky: 8:00 - 9:30 hod., 10:00 - 11:30 hod., 12:00 - 

13:30 hod., 14:00 - 15:30 hod   
 

  0607421 Karetní a postřehové deskové hry  

  
Doporučeno pro: 

  
učitele ZŠ, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatele školských zařízení, pedagogy 

volného času  
  Termín konání:   23.února 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Veronika Havelková, Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program je součástí cyklu Hravě ve škole (Karetní a postřehové deskové hry, Moderní a 

logické deskové hry, Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti, Hravě k finanční 

gramotnosti). Jednotlivé semináře jsou na sobě nezávislé a lze absolvovat samostatně. Ve vzdělávacím 

programu budou představeny postupy a metody vhodné při vedení klubu zábavné logiky a her, možnosti 

nasazení her do běžné výuky a to, jak lze s jejich pomocí rozvíjet logické myšlení žáků zábavnou 

formou. V semináři si ukážeme i to, jak při hrách pracovat s individuálním přístupem k žákům a tak 

využít plně jejich potenciál. V první části programu budou představeny základní principy práce v klubu, 

doporučení na nákup pomůcek s ohledem na věk žáků, doporučení na složení herních skupin, herních 

strategií a vhodnost zasahování vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení 

hry a nástin možných alternativních strategií pro příští hraní. Ve druhé části programu seznámí lektor 

účastníky s konkrétními karetními a postřehovými deskovými hrami. Na závěr lektor doporučí 

přítomným literaturu a další informační zdroje na toto téma.  
  Akreditace:   MSMT-8012/2019-2-235  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

07 Informační a komunikační technologie 

  0706421 Tvorba únikových her - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, pedagogy volného času, vychovatele  
  Termín konání:   22.února 2022 (úterý), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Mgr. Lenka Benediktová Ph.D. 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Tento vzdělávací program se zabývá tvorbou elektronických únikových her. V rámci semináře se 

účastníci seznámí s principem únikové hry, budou jim představené vhodné aplikace pro jejich tvorbu a 

v praktické části si tuto techniku sami vyzkoušejí. Únikové hry ve školství se v poslední době začínají 

dostávat do povědomí učitelů. 1. blok Na úvod našeho semináře bude vysvětleno, co je úniková hra, jak 

může probíhat, co je jejím cílem. Pro lepší představu bude vše demonstrováno na již hotových 

aplikacích. Následovat bude představení sady vybraných nástrojů, pomocí jejichž vhodné kombinace je 

možné únikovou hru vytvořit. Při výběru použitých nástrojů, tedy jednotlivých aplikací, je kladen důraz 

na jejich snadné ovládání, cenovou dostupnost a nezávislost na zařízení. Cílem je, aby vytvořená hra 

byla pro žáky dostupná napříč operačními systémy a pokud možno bez speciálních požadavků na jejich 
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mobilní zařízení. 2. blok V praktické části si účastníci vyzkouší tvorbu jednoduché hry únikové hry, 

přičemž stěžejní je vytvořit smysluplnou osnovu, tedy stanovit kroky, které musí žák absolvovat 

pro úspěšné splnění hry. Při tvorbě hry je k dispozici lektor, se kterým je možno konzultovat. Na závěr 

semináře proběhne diskuze nad tématem a závěrečné shrnutí.   
  Účastnický poplatek:   880 Kč  

  
Poznámka: 

  
Účastníci musí mít aktivní google účet, akce probíhá v prostředí google meet. Odkaz k připojení bude 

zaslán přihlášeným účastníkům před konáním akce.  
 

  0707421 Zábavné aplikace pro fixaci učiva - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ, pedagogy volného času, vychovatele  
  Termín konání:   5.dubna 2022 (úterý), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Mgr. Lenka Benediktová Ph.D.  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je určen pro učitele, kteří chtějí svoji výuku obohatit používáním zábavných aplikací 

pro procvičení nebo ověření učiva. Jedná se o aplikace Kahoot!, Learning Apps, Wordwall a Socrative. 

Představené aplikace je možné využít jak při prezenční, tak při distanční výuce, jsou dostupné zdarma 

a nejsou závislé na typu zařízení či operačním systému, tedy žák s nimi může pracovat na libovolném 

zařízení (smartphone, tablet, notebook, počítač). Všechny námi představované aplikace spadají 

do kategorie blank apps, tedy bez vlastního obsahu. To znamená, že každý vyučující si může v prostředí 

aplikací připravit materiál maximálně přizpůsobený pro konkrétní skupinu žáků. Věk žáků ani 

vyučuvaný předmět tedy nehrají roli. 1 . blok (90 minut) Představení aplikací, včetně ukázky hotových 

materiálů. 2. blok (90 minut) Praktická část, kde si účastníci vyzkouší práci v jednotlivých aplikacích. 

V průběhu této části je lektorka přístupná pro dotazy ohledně tvorby materiálů. Bude následovat diskuze 

nad vytvořenými materiály. Na závěr semináře proběhne závěrečné shrnutí lektorky.   
  Účastnický poplatek:   880 Kč  

  
Poznámka: 

  
Účastníci musí mít aktivní google účet, akce probíhá v prostředí google meet. Odkaz k připojení bude 

zaslán přihlášeným účastníkům před konáním akce.  
 

  0704422 Excel pro mírně pokročilé  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, asistenty pedagoga, pedagogy volného času, psychology, speciální pedagogy  
  Termín konání:   19.dubna 2022 (úterý) a 26.dubna 2022 (úterý), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Gymnázium Litomyšl  
  Lektor:   Ing. Jakub Šmolík  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Vlastní formáty buněk. Zápis pokročilých vzorců, vnořování funkcí. Pomůcky pro vyhodnocování 

vzorců. Práce s listy sešitu, odkazování mezi listy a prostorové odkazy. Vybrané matematické, 

statistické, logické, vyhledávací a informační funkce a jejich využití na konkrétních příkladech. Funkce 

pro analýzu textu, data a času a jejich praktické využití. Kombinované grafy a další typy grafů. Pokročilé 

podmíněné formátování. Ověřování dat, zámky buněk a zabezpečení sešitu. Kontingenční tabulky 

a grafy. Předtisková příprava a tisk. Diskuze, řešení konkrétních problémů.   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
  Poznámka:   Proběhne ve 2 setkáních, 19.4.+26.4.2022 vždy od 13:00 do 16:30 hodin.  
 

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

  0906421 Hurá do zahrady 
  Doporučeno pro:   pedagogy MŠ, 1. st. ZŠ a vychovatele  
  Termín konání:   10.května 2022 (úterý), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   park Javorka Česká Třebová  
  Lektor:   Ing. Zora Rýparová, lektor společnosti Rezekvítek, z.s. 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář zaměřený na metody rozvíjející smyslové vnímání přírody i badatelsky orientované vyučování. 

Odhalíme potenciál školní zahrady nebo přírodního prostředí v blízkosti školy. Důrazem je kladen 

na vlastní prožitek a rozvoj manuálních dovedností. Poradíme, kde a jakým způsobem je možné 

pomůcky a materiál obstarat a jaká jsou úskalí při jejich používání. Součástí semináře bude také ukázka 

modelového programu pro děti, kde se mimo jiné seznámíte s nejdůležitějšími zástupci půdní fauny, 

především bezobratlých.  
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  Účastnický poplatek:   880 Kč  

  
Poznámka: 

  
Nositelem akreditace je Rezekvítek, z. s. Sraz účastníků ve 13:00 hodin v parku Javorka, seminář 

proběhne venku, přizpůsobte své oblečení a obuv.  
 

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

povolání) 

  1008421 Objevujeme svět kolem nás - Ptačí svět 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele  
  Termín konání:   4.května 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušová, mistr florista 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Tento seminář má za úkol začlenit polytechnickou výchovu do tematických celků ŠVP, s ohledem 

na daný vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Mezipředmětové vztahy jsou nedílnou součástí 

této výuky a prolínají celým tvůrčím procesem. Žák rozvíjí své povědomí o daném tématu o jeho 

charakteristice, zapojuje smysly jako je zrak, sluch, ale i hmat. Aktivním uchopením a prožíváním 

umožní poznání svých schopností a dovedností, vede k i zamyšlení nad ochranou přírody, ekologickému 

myšlení. Téma je rozděleno do několika bloků a to dle použitého materiálu, jako je papír, drát. Téma 

lze využít v průběhu celého školního / počínaje odlety ptáků/ až po hnízdění, a to nejen v hodinách 

výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových aktivit. Různým zpracování 

žák vyjadřuje svůj pohled na svět, svůj postoj k danému tématu, rozvíjí svou fantazii, zručnost, dává 

materiálu jinou tvář a hlavně získává velké zkušenosti.  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  

  
Poznámka: 

  
S sebou: čtvrtka A4 2x, noviny 1x, zbytky papírů / hedvábný, balicí, barevný../. Herkules, vodovky, 

voskovky / zbytky/, tuš, pastelky. Štětec, větší plochá štětka / 3-5 cm široká/, starý kartáček na zuby. 

Nůžky, kleště na drát, pistole na tavné náboje + náboje. Hadr a miska   
 

  1007421 Polytechnická výchova pro nejmenší - Světlo a barvy 
  Doporučeno pro:   učitele v MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele v ŠD a pedagogy volného času  
  Termín konání:   16.května 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   RNDr. Jitka Houfková Ph.D.  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Praktický seminář s dílnou, ve kterém se účastníci seznámí s jednoduchými pokusy zaměřenými 

na světlo a barvy, vše si vyzkouší a vyrobí si některé jednoduché pomůcky. Prostor bude věnován 

i vysvětlení všech pokusů a sdílení zkušeností. - Vybrané pokusy k jednotlivým tématům (předvedení, 

rozbor, zkoušení) - lupy (spojné čočky): základní optické vlastnosti, jednoduché optické přístroje 

(dalekohled a mikroskop) - rovinná zrcadla: základní optické vlastnosti, periskop - křivá zrcadla: 

základní optické vlastnosti, deformované obrázky - stíny: počet stínů záleží na počtu světelných zdrojů 

- bílé a barevné světlo: světlo je složeno z různých barev, skládání různobarevných světel, různobarevné 

světelné zdroje vrhají barevné stíny - dírková komora - pohyblivé obrázky - míchání barev - rozdělení 

barevné směsi na složky - Vybrané STEAM aktivity - různé způsoby míchání barev - malování pomocí 

papírové chromatografie - deformované obrázky v křivých zrcadlech - a další dle zájmu a potřeb 

účastníků - Výroba jednoduchých pomůcek - dírková komora - pohyblivé obrázky - kaleidoskop – 

a další dle zájmu a potřeb účastníků - Sdílení zkušeností a rozbor pokusů dle zájmu a potřeb účastníků. 
  Akreditace:   MSMT-7172/2021-4-203  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

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

  1105421 Krátké relaxační techniky nejen pro děti s ADHD 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ i MŠ, případně DDM, DD  
  Termín konání:   8.března 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková  
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  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je zaměřen na využití krátkých relaxačních technik při vyučování. Tyto techniky slouží 

ke krátkému odpočinku a odreagování při vyučování a lze je zařadit průběžně ve vyučovací hodině jako 

metodu odpočinku, ale i aktivace žáků. Jsou vhodné zejména při práci s žáky s ADHD/ADD, ale přispějí 

k rychlé regeneraci sil a zmírnění unavitelnosti i u ostatních dětí. Účastníci semináře budou seznámeni 

s možnostmi využití zkrácených relaxačních technik, které prostřednictvím fyzického uvolnění 

(uvolnění svalového napětí) dopomohou k uvolnění psychickému. Mimo klasických relaxačních 

technik (zkrácené varianty Jacobsonovy progresivní svalové relaxace, relaxačních technik 

s imaginacemi) budou účastnící semináře seznámeni s různými variantami dechových cvičení, která 

přináší rychlý efekt a i s cvičeními koncentračními zlepšující soustředění, relaxacemi hudebními 

a doplňkovými technikami, dále i se spánkovými relaxacemi, které usnadňují usínání a jsou použitelné 

i při poruchách spánku (lze doporučovat rodičům dětí s ADHD, využitelné jsou i pro pedagogy, kteří 

pracují s velkou zátěží). Účastníci se seznámí se zásadami a postupy při práci s těmito technikami 

a i s dalšími možnostmi jejich využití (ve školní družině, v hodinách tělesné výchovy, v relaxačních 

hodinách či kroužcích, v mateřské škole). Jednotlivé techniky budou názorně předvedeny a účastníci si 

je budou moci sami vyzkoušet. Součástí semináře bude seznámení s odbornou literaturou týkající se 

těchto technik. Krátké relaxační techniky, využitelné běžně jak ve vyučování na základní škole, tak 

při provozu mateřské školy. Jedná se v podstatě o krátký odpočinek k regeneraci sil, odstranění únavy 

a zlepšení pozornosti a snížení emotivity, afektivity (zvl. u hyperaktivních dětí) a schopnosti naučit se 

efektivně odpočívat. Při dechových cvičeních se děti učí správně dýchat, při fyzických správně držet 

tělo a rovnováhu. Techniky jsou jednoduché, hravé a nepřekračují běžné kompetence pedagogů 

z cílových skupin.   
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 

  1109421 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   5.května 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Iveta Komárová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Jóga s dětmi se cvičí jinak než s dospěláky. Je plná hravosti, veselení a zkoumání. Děti od útlého věku 

postupně poznávají možnosti svého těla, učí se nápodobou a všechno hned chtějí zkoušet. Cvičení jógy 

jim nabízí zpomalení na důkladnější zkoumání. Jednou je dítě kočkou, jindy rybou a někdy sluníčkem. 

A tak jako nám sluníčko umí svou září rozsvítit den, i společné a hravé cvičení jógy nám může zlepšit 

náladu. Během půldenního semináře se seznámíte s možnostmi, jak vkládat jógové chvilky a rozcvičky 

do dopoledního programu. Vyzkoušíte si jógové hry, poznáte motivační básničky a písničky vhodné 

pro děti předškolního věku. Dozvíte se, jaké možnosti nabízí dětská jóga pro zdravý rozvoj dětí 

po tělesné i psychické stránce. Zábavnou formou se seznámíte s jógovými pozicemi, vyzkoušíte 

relaxační techniky i dechová cvičení. Čekají vás praktické ukázky, teoretické vstupy, barevné 

obrázkové výstupy.  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
  Poznámka:   Vezměte si pohodlné oblečení, obuv, podložku na cvičení, pití, případně deku.  
 

  1108421 Posilování vlastní vahou těla 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   19.května 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Markéta Buderová, odborná fyzioterapeutka a cvičitelka pohybového studia Hroch 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář bude obsahovat zásobník cviků vhodných pro procvičení celého těla. Cvičení rozvíjející 

celkové správné držení těla a kondice. Cviky prováděné vlastní váhou těla s využitím vhodných 

pomůcek, které zpestří cvičení, aby děti více bavilo. - Cviky prováděné vlastní váhou těla pro zpevnění 

svalů. - Zásobník cviků na zádové svaly, stehenní svaly, břišní svaly - Využití vhodných cvičebních 

pomůcek a náčiní pro děti – overbally –malé měkké míče, step stupínek nebo lavička, fitbally, 

dynamické gumičky dyna band - Nápady na sestavení kruhového a kondičního tréninku pro děti, 

překážkové dráhy.   
  Účastnický poplatek:   880 Kč  
 

  1110420 Jóguj - hraj si - relaxuj II. 
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  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času a další zájemce  
  Termín konání:   29.srpna 2022 (pondělí) a 30.srpna 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   16 hodin  
  Místo konání:   Studio jógy DUHOVÉ ZVONKY Pardubice, Klášterní ulice 54  
  Lektor:   Mgr. Iveta Komárová,  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Dvoudenní seminář nabízí průřez výukou jógy pro jednotlivé věkové kategorie dětí, celkově pro děti 

od 3 do 16 let. - úvod do metodiky cvičení dětské jógy - jógové pozice podle vývojové kineziologie 

pohybu - jógové rozcvičky, hry a další cvičení vhodná pro děti předškolního i školního věku - tvoření 

příběhu a motivace příběhem - ukázková lekce jógy pro děti a její rozbor - zásobník her, dechových 

a relaxačních cvičení Vplujme do světa fantazie, lehkosti, her na jako a co kdyby. A nechejme si to své 

MUSÍM – NECHCI – na POTOM. Děti jsou TEĎ a v tom je celý jejich svět. Do toho světa patří máma, 

táta, všichni další a taky jóga. Protože JÓGA tady byla a je. Je TEĎ. Zkusme jógu s dětmi hravě a kromě 

hry jim také nabídněme řád. Kromě zábavy také poznání. A s jógou hlavně sebepoznání. Učme se 

od dětí, ale zůstaňme zkušenými dospěláky a přibližme dětem jógu vesele – hravě – jinak. Od útlého 

dětství děti postupně poznávají možnosti svého těla, učí se nápodobou a všechno hned chtějí zkoušet. 

Cvičení jógy jim nabízí zpomalení na důkladnější zkoumání. Postupně jejich tělo sílí a též koordinaci 

pohybu s představou dostávají pod kontrolu, ale pak jim jen fyzické cvičení a pohádky přestanou stačit. 

Jak to bude dál, až začnou dospívat? Bude je ještě jóga bavit, objeví její benefity a osloví je filozofické 

učení?   
  Účastnický poplatek:   3520 Kč  

  
Poznámka: 

  
Kurz probíhá ve 2 dnech 29. - 30.8.2022 , časy 1. den 9:00 - 16:30 hodin, 2. den 9:00 - 14:30 hodin. 

Doporučujeme vhodné oblečení a obutí, podložku na cvičení, pití.  
 

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

  1213421 Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   17.března 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Michael Novotný, učitel MŠ Bílina 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  
Stručný obsah: 

  
Význam tvořivé dramatiky pro rozvoj osobnosti dítěte (žáka). Struktura a obsah dramatické jednotky.  

Praktické ukázky her a činností napříč metodami a technikami dramatické výchovy  - praktická 

participativní část s prezentací her a činností.   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1218421 Jaro - Velikonoce s proutky a listy 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ a pedagogy volného času   
  Termín konání:   23.března 2022 (středa), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušová, mistr florista 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Praktická dílna zaměřena na kreativní využití tradičního svátku jako tématu pro tvorbu v hodinách 

výtvarné výchovy, praktických činností, volnočasových aktivit. Seznámení s novými postupy a formy 

práce, využití známých materiálů novým způsobem. - využití různých materiálů /proutí, mech, listy, 

květy, vejdunky, vlna.../ - metodické postupy při tvorbě dekorací - technika skobičkování - technika 

lepení pomocí silikonu - kombinace - látky x vlny x proutí - velikostní poměr dekorací - tvorba dle 

trendů / barevný soulad VĚNEC – MISKA S KVĚTY - HNÍZDO - dekorace z vrby   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  

  

Poznámka: 

  

Účastníci si donesou: 30 prutů smuteční vrby, malý sáček mechu, Břečtanové listy- 50 x / větší /, umělé 

květy - tulipány, kopretiny, krokusy.../. Vlna - aspoň 3 barvy a stačí zbytky! Slaměný věnec. Vejdunky 

8 x + půlky skořápek 8x. Stuhy, stužky. Peří, cibulky, ptáčci, pokud máte. Kleště, nůžky, silikon + 

náboje, vazačský drát.  
 

  1219421 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ   
  Termín konání:   30.března 2022 (středa), od 09:00 hod.  



- 65 - 

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

  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář obsahuje spojení výtvarných technik s dramatickou motivací práce. Nabízí konkrétní techniky 

spojené s vytvořením správné tvůrčí atmosféry a vhodným a správným vysvětlením postupu. Vše je 

určeno pro tvořivou práci s dětmi. 1. Praktická ukázka přímé práce s dětmi - dle věku dětí ukázka jedné 

z výtvarných technik - práce s papírem 2. Seznámení se se zajímavými motivacemi a postupy práce 

s dětmi, správnou motivací a využitím tvořivých her k navození správné atmosféry - jak získat 

pozornost a nadšení dětí pro výtvarnou práci, jak správně vysvětlit a ukázat postup činnosti. 3. Přímá 

praktická dílna seminaristů - výtvarné techniky a výrobky pro výuku výtvarné výchovy - práce s ovčím 

rounem, výrobky ze dřeva, výtvarné využití drátků, výroba mýdla, práce s papírem a zajímavým 

mícháním barev. V praktické dílně si ukážeme spojení výtvarných technik s dramatickou motivací 

práce. Vyzkoušíme si konkrétní techniky spojené s vytvořením správné tvůrčí atmosféry a vhodným 

a správným vysvětlením postupu. Vše je využitelné pro tvořivou práci s dětmi.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  
 

  1225421 Rytmus, tělo a vesmír a rytmické aktivity v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   8.dubna 2022 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Lenka Počtová Ph.D.  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je orientovaný prožitkově a je určen pro učitele mateřských škol. Účastníci se seznámí 

s poznatky o rytmu a jeho souvislostech s lidským tělem, přírodou i vesmírem a dozví se, proč a jak 

rytmické aktivity s dětmi v MŠ používat. Vyzkouší si různorodá cvičení, díky kterým procítí účinek 

rytmu na vlastním těle, a další cvičení, která lze používat u předškolních i nejmenších dětí. Součástí 

semináře je rytmická práce s tělem i s hudebními nástroji.  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
  Poznámka:   Vezměte si pohodlné oblečení a obuv na přezutí.  
 

  1226421 Výtvarné techniky jako cesta k rozvoji kreativity a fantazie 
  Doporučeno pro:   učitele ZUŠ, ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   20.dubna 2022 (středa), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   MgA. Soňa Valentová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Workshop zaměřený na zpracování snadno dostupného materiálu – kuchyňského alobalu. Čeká Vás 

teoretická část, ve které jsou zahrnuty základní pojmy výtvarného umění jako obraz a kompozice, 

fotografie, reliéf, socha a objekt. V teorii probereme, jak pojmy přiblížit žákům, součástí bude diskurz 

do dějin výtvarné kultury. Praktická část: ukázka pracovního postupu a ukázka prací žáků na dané 

zadání. 1. Vytvoření reliéfu na téma portrét – 3 varianty, 2. Modelace sochy na figurální téma, 3. Objekt 

s námětem zátiší, 4. Malba obrazu. 5. Výroba dekorativního předmětu – rámeček na obrázek či 

fotografii. Dostanete tak náměty na minimálně 5 výtvarných lekcí pro různé věkové skupiny. Probereme 

možnosti zadání jak v prezenční výuce, tak v distanční výuce. Zadání si v praxi rovnou vyzkoušíme.   
  Účastnický poplatek:   1100 Kč  

  
Poznámka: 

  
Účastníci si donesou: 1 role kuchyňského alobalu, drát (např. zinkový, průměr 0,9 mm), štípací kleště 

na drát, kámen o velikost cca 10 x 10, 2x karton formát A5 (rozměry nemusí být přesné), nůžky, lepidlo 

Herkules a štětec  

 

13 Průřezová témata 

1302421 Formativní a normativní hodnocení žáků 
  Doporučeno pro:   MŠ, ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   28.dubna 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Marie Komárová  
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  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Vyjasnění termínů formativní hodnocení, normativní hodnocení, kritéria a sady kritérii při stanovení, 

co se vlastně hodnotí. Příklady z praxe. Hodnocení dětí se SVP (konzultace s rodiči – co je nutné mít 

dojednáno tak, aby rodiče věděli, kdy bylo dítě hodnoceno formativně a kdy normativně, sjednocení 

postupu vyučujících,..) Propojení poskytovaných podpůrných opatření s hodnocením. 1. Úvod – 

představení lektora, obsahu semináře, zjištění očekávání účastníků 2. Normativní hodnocení – 

vysvětlení pojmu. Využití v pedagogické praxi. Informační hodnota z pohledu informace, v čem se 

žákovi daří a co má dotrénovat. Kdy se používá, výhody – nevýhody. ŠVP a klasifikace. 3. Formativní 

hodnocení – vysvětlení pojmu, hodnocení podle pokroku jednotlivce v čase. Využití v pedagogické 

praxi. Kdy se používá, výhody – nevýhody. Klasifikační škála 1-5, ne 1-1 4. Motivační hodnocení - 

mýtus, který sníží motivaci. Vysvětlení. Výhody, nevýhody 5. Sady kritérií – co to je, jak je vytvořit, 

výhody – nevýhody používání sad kritérií při hodnocení žáků. Část teoretická – seznámení a část 

praktická – účastníci si vytvoří jednoduchou sadu kritérií 6. Podpůrná opatření v kontextu hodnocení 

výsledků žáka – efektivní poskytování podpůrných opatření a jak hodnotit výsledky žáků. Příklady 

z praxe 7. Konzultace s rodičem – jakým způsobem předat informace o možnostech hodnocení 

(formativně – normativně), dojednání transparentnosti. Nezbytnost jednání a informovanosti zákonných 

zástupců. Sjednocení postupu při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v případě, že 

je vyučován více pedagogy. 8. Závěr – shrnutí   
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

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

kód název akce strana 

0124421 Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení - webinář 55 

0127421 Komunikace pro vedoucí pracovníky 55 

0602421 Matematika, jazyk a komunikace - webinář 60 

0704422 Excel pro mírně pokročilé 61 

0706421 Tvorba únikových her - webinář 60 

0707421 Zábavné aplikace pro fixaci učiva - webinář 61 

1105421 Krátké relaxační techniky nejen pro děti s ADHD 62 

1108421 Posilování vlastní vahou těla 63 

1302421 Formativní a normativní hodnocení žáků 65 

1637421 Zvládání stresu 66 

1638421 Motivační objektivní hodnocení, evaluace 67 

4006421 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - webinář 68 

 

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 

  1637421 Zvládání stresu 
  Doporučeno pro:   pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení  
  Termín konání:   9.března 2022 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Helena Wiesenbergová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

• Co je to stres - zmapování vlastní situace - stres jako energie připravená k činu - projevy stresu, stresory 

Popisy cílů: definovat stres, uvědomit si vlastní situace vyvolávající stres, pochopit rozdíly a důsledky 

kladného a záporného stresu, definovat stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres projevuje. • 

Jak se vypořádat se stresem - zabránění hromadění stresu - kontrola emocí Popisy cílů: Probrat možné 

příčiny hromadění stresu, naučit se principy předcházení stresu, prevence stresu, zvládání jednání 

v emoci. • Efektivní protistresové nástroje - asertivita - zdravé životní návyky a aktivní odpočinek 

Popisy cílů: poskytnout techniky k efektivnímu zvládání stresu, probrat nástroje k řešení náročných 

situací, naučit se základy asertivity, vysvětlit si důležitost správné životosprávy. • Jak se uvolnit - tipy 

pro zvládání akutního stresu - relaxační techniky - pozitivní postoj Popisy cílů: ukázat si a probrat tipy 

pro zvládání akutního stresu (po obtížném telefonátu apod.), popsat a vyzkoušet si základní relaxační 

techniky, odreagování, uvědomit si důležitost pozitivního postoje  
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  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1320 Kč  
 

  1623421 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   24.března 2022 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Kurz seznámí účastníky s konkrétními metodami práce s dětmi v oblasti dětského prožívání. Obsah 

semináře vychází z postupů, technik a metod při práci s dětmi, specifiky v chování dětí v různých 

životních situacích: - Terminologické vymezení jednotlivých pojmů - emoce, emoční inteligence, znaky 

emocí, citové vztahy, zakotvení v rámci vývojové psychologie) - Praktické ukázky práce s emocemi 

(jak emoce fungují, tělesné projevy emocí, emoční inteligence v návaznosti na IQ) - Kasuistika   
  Akreditace:   MSMT-869/2019-2-23  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1638421 Motivační objektivní hodnocení, evaluace 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ, VOŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   29.března 2022 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Pavel Rampas  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Prožitkový seminář především pro všechny, kteří mají ve svém popisu práce i hodnocení. Motivace, 

objektivní zásady hodnocení a jejich aspekty. Nácvik poskytování pozitivní a negativní zpětné vazby. 

Formulování a zadávání cílů. Evaluační techniky a jejich využití v praxi konkrétní výchovné organizace. 

Vytvoření systémů kritérií hodnocení. Spravedlivý systém, který výrazně odstraňuje veškeré konflikty 

spojené s pocitem nedostatečného ohodnocení své práce, se spravedlivými odměnami, s plněním svých 

povinností. Stejně tak zabraňuje vlivu sympatie a antipatie na hodnocení.   
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

  1653421 Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD 
  Doporučeno pro:   asistenty pedagoga v MŠ a na 1. stupni ZŠ  
  Termín konání:   11.dubna 2022 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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.   
  Účastnický poplatek:   1760 Kč  
 

 

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

  1808420 Studium pro asistenty pedagoga 
  Doporučeno pro:   asistenty pedagoga a další zájemce  
  Termín konání:   od 11.února 2022 (pátek) do 24.června 2022 (pátek), od 08:00 hod.  
  Rozsah akce:   120 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  

  
Lektor: 

  
PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 

Mgr. Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk 
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  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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.  
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   9500 Kč  

  
Poznámka: 

  
Termíny jednotlivých přednášek: 11.2.2022, 12.2.2022,4.3.2022, 5.3.2022, 1.4.2022, 2.4.2022, 

6.5.2022, 7.5.2022, 4.6.2022, 24.6.2022 Přihlášeným zájemcům budou zaslány podrobné informace.  

40 Společné vzdělávání 

  4006421 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - webinář 
  Doporučeno pro:   pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogické asistenty, vychovatele ŠD, vedoucí pracovníky ve školství  
  Termín konání:   20.dubna 2022 (středa), od 13:30 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Bc. Jana Okrouhlá (Jedličková), speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

1. blok Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě (pracovní pozice, kvalifikační předpoklady, 

financování). Rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem. Činnosti asistenta pedagoga 

v edukačním procesu (náplň práce asistenta pedagoga, jeho osobnost, další vzdělávání, úskalí práce 

asistenta pedagoga.) 2. blok Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu 

(vzájemná spolupráce, vztah k žákovi, pracovníkům školy a rodičům). Organizace vyučování, ve kterém 

působí asistent pedagoga. Didaktické zásady, metody práce, praktické rady a náměty. Konkrétní 

zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady.   
  Akreditace:   MSMT-40149/2020-4-893  
  Účastnický poplatek:   880 Kč  

  
Poznámka: 

  
Realizace proběhne v prostředí Microsoft Teams (přihlášení obdrží den před konáním akce odkaz ke 

vstupu do webináře). Časové rozložení: 13:30-15:00 hod., 15:30-17:00 hod.  
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5. PROJEKTY ESIF – Aktuálně realizované projekty 

 

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II 

R.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Centrum kariérové podpory při CCV Pardubice realizuje od ledna 2021 v projektu IKAPII aktivity Rozvoj 

kariérového poradenství a Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Naším cílem je poskytování uceleného 

systému poradenství pedagogickým pracovníkům, především kariérovým poradcům základních a středních škol, 

po celou dobu trvání projektu. 

Zajišťujeme: 

 vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství a v oblasti prevence předčasných 

odchodů 

 metodickou a informační podporu pedagogů zajišťujících kariérové poradenství na školách 

 individuální poradenskou činnost pro žáky zaměřenou na podporu sebepoznávání a objevování možností 

uplatnění na trhu práce, na rozvoj kariérových kompetencí pro posílení schopnosti řízení vlastní kariéry 

 individuální poradenskou činnost pro kariérové a výchovné poradce škol – inspirace konkrétními možnostmi 

práce se žáky při volbě další vzdělávací cesty 

 setkávání kariérových poradců s odborníky z praxe, vzájemné sdílení zkušeností z oblasti kariérového 

poradenství, spolupráci při realizaci školního kariérového poradenství 

 zavádění nástrojů na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání 

 skupinové workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a žáky středních škol – využití skupinové práce při řešení témat 

spojených s kariérovým rozvojem a obdobím zvládání kariérních změn, např. přechod na SŠ, na VŠ nebo 

na trh práce 

 setkávání s rodiči (pečovateli) na školách – podpora dítěte v rozhodování o volbě povolání v době 

technického rozvoje, informace o měnícím se světě práce a možném budoucím vývoji 

V oblasti rozvoje kariérového poradenství proběhl v období prvního pololetí školního roku 2021/2022 webinář Práce 

s osobním portfoliem žáka v kariérovém poradenství na ZŠ se Sylvií Navarovou, uskutečnila se dvě regionální 

metodická setkání na téma Dovednosti pro budoucnost a jejich rozvíjení u žáků s lektorkou Vendulou Peckovou. 

Začátkem října proběhlo dvoudenní výjezdní metodické setkání na Seči, na kterém odborná lektorka s dlouholetou 

praxí v kariérovém poradenství škol Sylva Štěpitová seznámila účastníky s novinkami v oblasti kariérového 

poradenství a dále se zaměřila na předávání praktických dovedností a podnětů pro práci se žáky. Součástí programu 

bylo i sdílení příkladů dobré praxe mezi účastníky. V rámci poradenské činnosti zaměřené na podporu sebepoznávání 

a objevování možností uplatnění na trhu práce bylo žákům poskytováno individuální poradenství. Se žáky 8. a 9. tříd 

proběhlo 16 workshopů skupinového kariérového poradenství. Poradenských služeb Centra kariérové podpory mohli 

využít i návštěvníci Hitparády škol a zaměstnavatelů Parádního kraje (přehlídka středních škol a zaměstnavatelů 

Pardubického kraje), která proběhla 22. října v ENTERIA ARENĚ Pardubice a výstavy škol a vzdělávání „SCHOLA 

BOHEMIA 2021“ ve výstavním centru Ideon Pardubice ve dnech 5. a 6. listopadu.  

Pro druhé pololetí školního roku 2021/2022 pro vás opět připravujeme pestrou nabídku aktivit, např. druhý webinář 

se Sylvií Navarovou Práce s osobním portfoliem žáka v kariérovém poradenství na SŠ a webinář Doroty Madziové 

Skupinová práce v kariérovém poradenství na ZŠ. V plánu je i setkání kariérových poradců s rodiči na školách 

na téma Role rodičů/pečovatelů při kariérovém rozhodování dětí. Bavit se budeme o podpoře dítěte v rozhodování 

o volbě povolání a o vlivu, který rodiče/pečovatelé na tento výběr mají.  Podrobné informace k nabízeným aktivitám 
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naleznete v příloze článku „Nabídka aktivit projektu IKAP II“ a současně na webových stránkách 

www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi. 

 

V rámci klíčové aktivity Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání probíhá metodické vedení kariérových 

poradců škol ze strany externích odborníků v oblasti implementace preventivních a intervenčních opatření. 

Pedagogičtí pracovníci škol měli možnost zúčastnit se webináře s názvem Důvod dokončit s lektorkou Mgr. 

Barborou Kreislovou. Žáci 1. ročníků absolvovali na začátku školního roku 2021/2022 adaptační kurzy. V průběhu 

školního roku je žákům poskytováno doučování a workshopy zaměřené na nácvik dovedností efektivního učení a 

motivaci k učení.  V následujícím období proběhne testování žáků s cílem zmapování klimatu třídy a s tím související 

program pro pedagogické pracovníky Dovednosti pro práci s metodou socioklima.  

 

Nabízené aktivity jsou pro žáky i pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ a VOŠ Pardubického kraje zdarma. Přihlašování 

na většinu akcí bude probíhat obdobně jako přihlašování na vzdělávací akce CCV Pardubice prostřednictvím 

webových stránek, případně zasláním vyplněné přihlášky elektronickou nebo písemnou formou.  

Podrobné informace o plánovaných akcích budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách CCV Pardubice 

www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi.  

V případě dotazů k nabídce aktivit se na nás obracejte prostřednictvím kontaktů uvedených níže u Nabídky aktivit. 

Těšíme se na společná setkání na akcích kariérového centra. 

Kolektiv pracovníků Centra kariérové podpory 

Tel. 466 536 530, e-mail: kariera@ccvpardubice.cz 

 

NABÍDKA AKTIVIT PROJEKTU IKAP II – KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

CÍLOVÁ SKUPINA - ŽÁCI ZŠ A SŠ PARDUBICKÉHO KRAJE 

 

1. INDIVIDUÁLNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Po celou dobu trvání projektu mohou žáci ZŠ a SŠ využít nabídky individuálního kariérového 

poradenství. Bližší informace naleznete na www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi. 

  

 

2. WORKSHOPY – SKUPINOVÉ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

V rámci projektu nabízíme dva typy workshopů pro žáky ZŠ a SŠ. 

 

Doporučeno pro:   žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, 1. – 4. ročníku SŠ 

Místo konání akce: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 

   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 

 

Čas konání akce:  9:00 – 13:00 hod. 

 

Termín 

konání akce 

Místo konání 

akce 
Kód akce Garant akce Lektor 

03.02.2022 Svitavy 3452322 Mgr. Irena Matějová 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

08.02.2022 Pardubice 3435122 Mgr. Naďa Burcalová 
Mgr. Naďa Burcalová 

Mgr. Jitka Rathouská 

10.02.2022 Svitavy 3453322 Mgr. Irena Matějová 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

11.02.2022 Pardubice 3436122 Mgr. Naďa Burcalová 
Mgr. Naďa Burcalová 

Mgr. Jitka Rathouská 

http://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
http://www.ccvpardubice.cz/
http://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
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18.02.2022 Pardubice 3437122 Mgr. Jitka Rathouská 
Mgr. Naďa Burcalová 

Mgr. Jitka Rathouská 

22.02.2022 Pardubice 3438122 Mgr. Jitka Rathouská 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

08.03.2022 Pardubice 3439122 Mgr. Naďa Burcalová 
Mgr. Naďa Burcalová 

Mgr. Jitka Rathouská 

10.03.2022 Svitavy 3454322 Mgr. Irena Matějová 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

11.03.2022 Pardubice 3440122 Mgr. Naďa Burcalová 
Mgr. Naďa Burcalová 

Mgr. Jitka Rathouská 

18.03.2022 Pardubice 3441122 Mgr. Jitka Rathouská 
Mgr. Naďa Burcalová 

Mgr. Jitka Rathouská 

22.03.2022 Pardubice 3442122 Mgr. Jitka Rathouská 
Mgr. Irena Matějová  

Mgr. Jitka Rathouská 

29.03.2022 Pardubice 3443122 Mgr. Naďa Burcalová 
Mgr. Naďa Burcalová 

Mgr. Jitka Rathouská 

31.03.2022 Svitavy 3455322 Mgr. Irena Matějová 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

05.04.2022 Pardubice 3444122 Mgr. Jitka Rathouská 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

21.04.2022 Svitavy 3456322 Mgr. Irena Matějová 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

22.04.2022 Pardubice 3445122 Mgr. Naďa Burcalová 
Mgr. Naďa Burcalová 

Mgr. Jitka Rathouská 

26.04.2022 Pardubice 3446122 Mgr. Jitka Rathouská 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

06.05.2022 Pardubice 3447122 Mgr. Naďa Burcalová 
Mgr. Naďa Burcalová 

Mgr. Jitka Rathouská 

10.05.2022 Pardubice 3448122 Mgr. Jitka Rathouská 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

19.05.2022 Svitavy 3457322 Mgr. Irena Matějová 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

24.05.2022 Pardubice 3449122 Mgr. Naďa Burcalová 
Mgr. Naďa Burcalová 

Mgr. Jitka Rathouská 

26.05.2022 Svitavy 3458322 Mgr. Irena Matějová 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

01.06.2022 Pardubice 3450122 Mgr. Jitka Rathouská 
Mgr. Naďa Burcalová 

Mgr. Jitka Rathouská 

03.06.2022 Pardubice 3451122 Mgr. Naďa Burcalová 
Mgr. Naďa Burcalová  

Mgr. Jitka Rathouská 

09.06.2022 Svitavy 3459322 Mgr. Irena Matějová 
Mgr. Irena Matějová 

Mgr. Jitka Rathouská 

 

Tematická náplň workshopů: 

1. Moje JÁchta na moři kariéry - workshop je zaměřený na sebepoznání a možnosti jeho využití při volbě následného 

vzdělávání. Žáci si během workshopu zmapují své silné stránky a životní hodnoty a zapojí nejen „hlavu“ – rozum, ale 

i „ruce“ – tělo a „srdce“ – emoce. Tak o sobě kreativní činností získají mnoho poznatků. Také se seznámí s informačními 

zdroji, které mohou využít při plánování další vzdělávací dráhy. To vše jim pomůže zvolit si po ukončení povinné školní 

docházky takovou vzdělávací cestu, jež bude v souladu s jejich zájmy a dovednostmi a na níž mohou uspět. 

 

2. Proměny kariéry - program je zaměřen na mapování silných stránek a kompetencí a jejich využití ve světě plném 

změn. Pozornost je věnována proměnám profesí a tomu, co k jejich vykonávání člověk potřebuje. V průběhu programu 

se žáci seznámí také s podobou profesního portfolia. Součástí programu je i téma propojování zájmů a volnočasových 

aktivit         se světem práce. Všechny činnosti probíhají interaktivní kreativní formou. 

Bližší specifikaci programů naleznete zde: www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi 

http://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
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 V případě zájmu o objednání workshopu postupujte prosím následujícím způsobem: 

1) Online přihlášení – na www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi naleznete databázi našich workshopů. Poté, co si 

vyberete termín a kliknete na pole přihlásit, stačí pouze vyplnit potřebné údaje a odeslat. Jako účastníka zadáte do 

systému kontaktní osobu zodpovědnou za objednání workshopu a komunikaci s pracovníky Centra kariérové podpory.  

2) Písemně – na formuláři Přihláška na workshop pro žáky ZŠ a SŠ – formulář je ke stažení na 

www.ccvpardubice.cz/soubory. Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji zašlete poštou na adresu 

CCV Pardubice.  

3) Elektronicky – na formuláři Přihláška na workshop pro žáky ZŠ a SŠ – formulář je ke stažení na 

www.ccvpardubice.cz/soubory. Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji oskenovanou zašlete na 

e-mailovou adresu: kariera@ccvpardubice.cz.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA – PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI/KARIÉROVÍ PORADCI/ VÝCHOVNÍ 

PORADCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ZŠ a SŠ 

V rámci projektu připravujeme webináře. 

Doporučeno pro:  kariérové poradce, výchovné poradce, pedagogické pracovníky včetně 

vedoucích pracovníků základních a středních škol 

Místo konání:  On-line forma 

 

Název akce 
Kód 

akce 

Termín 

konání 

akce 

Čas konání 

akce 

Místo 

konání 

akce 

Lektor 

Práce s osobním portfoliem žáka        

v kariérovém poradenství - webinář 

(SŠ) 

3416121 17.02.2022 13:00 - 15:00 On-line PhDr. Sylvie Navarová 

Skupinová práce v kariérovém 

poradenství - webinář (ZŠ) 
3419121 20.04.2022 13:00 - 15:00 On-line Mgr. Dorota Madziová 

Práce 4.0 - webinář (SŠ) 3420131 23.11.2022 13:00 - 15:00 On-line Mgr. Dorota Madziová 

 

Tematická náplň: 

 

Práce s osobním portfoliem žáka v kariérovém poradenství  (SŠ) - na webináři se seznámíte s přípravou osobního portfolia 

žáka tak, aby výsledná prezentace vystihovala jedinečnost žáka, jeho silné stránky a osobní značku, kterou se může představit  

na trhu práce. Poznáte různé aktivity pro žáky a způsob přemýšlení nad tvorbou portfolia, jež bude reprezentativní a využitelné 

na jejich další profesní cestě. 

 

Skupinová práce v kariérovém poradenství – účastníci webináře se seznámí s principy skupinové práce v kontextu 

kariérového poradenství (podobnosti x rozdíly oproti skupinové práci v rámci výuky). Lektorka představí nástroje pro 

skupinovou práci, které lze využít, včetně odkazů na další náměty pro práci. Součástí webináře bude "sebezkušenostní" část, kdy 

si účastníci vyzkouší některé z aktivit pro další uplatnění ve své praxi. 

 

Práce 4.0 – v rámci webináře představí lektorka studie, ze kterých lze při tématu práce budoucnosti vycházet. Účastníci se 

zamyslí nad vlastním pojetím práce budoucnosti a s nimi spojenými kompetencemi. Dále si vyzkouší aktivity, které lze se žáky 

v rámci tohoto tématu realizovat a získají tipy na online zdroje, které mohou pro svou další přímou práci se žáky použít. 

 

Přihlašování: 

1) On-line přihlášení - na www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi  v sekci Metodická podpora a další činnost 

naleznete odkaz pro přihlašování na akce Centra kariérové podpory nebo můžete využít QR kód uvedený výše. 
2) Písemnou formou – na formuláři Závazná přihláška – Metodická podpora a vzdělávání KP - učitelů, který je ke 

stažení na www.ccvpardubice.cz/soubory. Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji zašlete poštou 

na adresu CCV Pardubice.  

3) Elektronicky - na formuláři Závazná přihláška – Metodická podpora a vzdělávání KP - učitelů, který je ke stažení 

na www.ccvpardubice.cz/soubory. Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji oskenovanou zašlete 

na e-mailovou adresu: kariera@ccvpardubice.cz.  

 

 

http://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
http://www.ccvpardubice.cz/soubory
mailto:kariera@ccvpardubice.cz
http://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
http://www.ccvpardubice.cz/soubory
http://www.ccvpardubice.cz/soubory
mailto:kariera@ccvpardubice.cz
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Těšíme se na spolupráci. 

 
Vaše případné dotazy Vám rády zodpoví kariérové poradkyně: 

 

 

Mgr. Naďa Burcalová  Mgr. Irena Matějová  Mgr. Jitka Rathouská 

kariérový poradce  kariérový poradce  kariérový poradce 

burcalova@ccvpardubice.cz matejova@ccvpardubice.cz rathouska@ccvpardubice.cz 

tel.: 466 536 530, 601 332 774 tel.: 466 536 530, 734 578 695 tel.: 466 536 530, 601 503 288  

 

 

 

 

 

         

mailto:burcalova@ccvpardubice.cz
mailto:matejova@ccvpardubice.cz

