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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 
 
 
ŘEDITELSTVÍ 
 

 Pracovník Pozice  Telefon 
Mobilní  
telefon 

 E-mail Pracoviště 

Mgr. Monika 
Jirásková 

ředitelka 466 301 173 775 570 705 jiraskova@ccvpardubice.cz Pardubice 

Břízová 
Veronika 

asistentka 
ředitelky, 
administrativní 
pracovnice 

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

 
 
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 

Ťoková 
Slavomíra 

provozně 
ekonomický 
referent 

466 536 530 601 504 564 tokova@ccvpardubice.cz Pardubice 

 
 
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 Pracovník Pozice  Telefon 
Mobilní 
telefon 

 E-mail Pracoviště 

Boková 
Michaela 

Vedoucí 
oddělení, 
referent CV     
a DVPP 

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

Fišarová 
Kateřina 

Organizační 
pracovník 

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

Mašková Leona 
Referent CV    
a DVPP 

466 536 530 734 578 699 maskova@ccvpardubice.cz Pardubice 

http://www.ccvpardubice.cz/
https://1url.cz/NKBda
mailto:jiraskova@ccvpardubice.cz
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 Pracovník Pozice  Telefon 
Mobilní 
telefon 

 E-mail Pracoviště 

Břízová 
Veronika 

organizační a 
administrativní 
pracovník 

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

Novotná Marika 

organizační a 
administrativní 
pracovník 

466 536 530 601 332 974 novotna@ccvpardubice.cz Pardubice 

 

SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 Pracovník Pozice  Telefon 
 Mobilní 
telefon 

 E-mail Pracoviště 

Novotná Marika 
Referent 
soutěží 

466 536 530 601 332 974 novotna@ccvpardubice.cz Pardubice 

Ťoková 
Slavomíra 

Referent 
soutěží 

466 536 530 601 504 564 tokova@ccvpardubice.cz Pardubice 

Fišarová Kateřina 
Organizační 
pracovník 

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

 
 
PROJEKT IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II 
 

 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,  si  můžete stáhnout z našich www stránek (STAHUJ - 

přihláška). Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy elektronickým podpisem (případně 

vlastnoručním podpisem oskenovaný formát) zašlete přihlášku 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 uplynutí aktuálního měsíce. 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  

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.  

 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 - 

0102131 Zásady čerpání příspěvků z FKSP a hospodaření s fondem .......................................................................... - 11 - 
0103131 Kontrolní systém školy - vnější kontrola ...................................................................................................... - 11 - 
0111131 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga - webinář ....................................................................................... - 11 - 
0110131 Génius ve třídě? Proboha, nestrašte! ............................................................................................................. - 11 - 
0112131 Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK III. ...................................................................................................... - 12 - 
0104131 Právní poradna .............................................................................................................................................. - 12 - 
0105131 Vnitřní kontrolní systém školy ...................................................................................................................... - 12 - 
0113131 Zákon o registru smluv v nových souvislostech ........................................................................................... - 13 - 
0106131 Zákoník práce a jeho specifika ve školství .................................................................................................... - 13 - 
0114131 Vedení třídnické hodiny ................................................................................................................................ - 13 - 
0107131 Zákon o pedagogických pracovnících a jeho připravovaná novela ............................................................... - 13 - 

02 Předškolní vzdělávání ..................................................................................................................................................... - 14 - 
0211131 Polytechnika v MŠ - objevování ve třídě i na zahradě .................................................................................. - 14 - 
0213131 Využití hry a herních činností k rozvoji komunikativních kompetencí dětí.................................................. - 14 - 
0230131 Metodická podpora logopedických asistentek v praxi .................................................................................. - 14 - 
0212131 Jak usnadnit přechod dětí z MŠ na ZŠ - metody a formy práce .................................................................... - 15 - 
0204131 Rozvíjení dítěte předškolního věku prostřednictvím pohádek, příběhů i veršů ............................................ - 15 - 
0215131 Školní zralost a připravenost na školní docházku ......................................................................................... - 15 - 
0208131 Pedagog MŠ společně s rodičem ................................................................................................................... - 16 - 
0220131 Hledáme barvičku pro dnešní den ................................................................................................................. - 16 - 
0202131 Emoční odolnost díky tréninku pozornosti ("mindfulness") ......................................................................... - 16 - 
0231131 Rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ ................................................................................................... - 16 - 
0217131 Aplikace prvků environmentální výchovy do vzdělávání v MŠ ................................................................... - 17 - 
0229131 Angličtina v mateřské škole - Jak na to? ....................................................................................................... - 17 - 
0207131 Dobře fungující tandem - pedagog MŠ a asistent pedagoga ......................................................................... - 17 - 
0209131 Kolektivní logopedická cvičení ..................................................................................................................... - 17 - 
0221131 Vliv médií na dítě předškolního věku ........................................................................................................... - 18 - 
0203131 Jak vytvořit školní/třídní projekt ................................................................................................................... - 18 - 
0227131 Zábavné cvičení s náčiním ............................................................................................................................ - 18 - 
0222131 Význam kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí ........................................................................... - 18 - 
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0223131 Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ ................................................................................... - 19 - 
0224131 Začínám učit v MŠ ........................................................................................................................................ - 20 - 
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0201131 Rozvoj digitální gramotnosti v mateřské škole ............................................................................................. - 21 - 
0232131 MŠ a rodina - Spolupráce nebo soupeření? ................................................................................................... - 21 - 
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0304131 Naše smysly jako základ poznávání světa kolem nás ................................................................................... - 22 - 
0305131 Výlet do moderní literatury pro děti mladšího školního věku ....................................................................... - 22 - 
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0306131 Výuková podpora žáků se zaměřením na čtení a psaní s využitím aplikace Včelka ..................................... - 23 - 
0303131 Jak nezamrznout u tabule - hry a aktivizující činnosti do výuky na 1. st ZŠ ................................................ - 24 - 
0309131 Lapbook na 1.stupni ...................................................................................................................................... - 24 - 
0310131 Matematické činnosti na 1. stupni základní školy ......................................................................................... - 24 - 

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura) ................................................................................................ - 26 - 
0402131 Připravujeme s dětmi Martinskou slavnost ................................................................................................... - 26 - 
0404131 Hlasová průprava se zaměřením na mluvený projev a přednes ..................................................................... - 26 - 
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0502131 Jak podpořit zájem a úspěšně komunikovat v angličtině .............................................................................. - 27 - 
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0601131 Online nástroje v hodinách matematiky - webinář ........................................................................................ - 28 - 
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0701131 Polytechnické výchova, robotika a programování s využitím robotických hraček ....................................... - 28 - 
0704131 Výuka informatiky nově - Blokové programování a práce s Ozoboty .......................................................... - 28 - 
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09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) ................................................................................................. - 29 - 
0901131 Pokusy s jednoduchými pomůckami ............................................................................................................. - 29 - 

11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) ................................................................................................... - 30 - 
1104131 Kompenzační cvičení pro správné držení těla ............................................................................................... - 30 - 
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1204131 Tango Argentino ........................................................................................................................................... - 31 - 
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1209131 Jak učit country tance .................................................................................................................................... - 32 - 
1213131 S hudbou? S hudbou! .................................................................................................................................... - 32 - 
1203131 Barevná paleta podzimu ................................................................................................................................ - 32 - 
1202131 Rytmus, tělo a vesmír a rytmické aktivity v MŠ ........................................................................................... - 32 - 
1214131 Základy točení na kruhu ................................................................................................................................ - 33 - 
1215131 Učíme děti zpívat .......................................................................................................................................... - 33 - 
1216130 Projekty v keramické dílně ............................................................................................................................ - 33 - 
1217131 Besídka dětí trochu jinak ............................................................................................................................... - 34 - 
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15 Střední a vyšší odborné vzdělávání ................................................................................................................................. - 35 - 
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1608131 Na mně záleží - péče o vlastní psychohygienu .............................................................................................. - 36 - 
1612131 ADHD - metody práce .................................................................................................................................. - 36 - 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

4. POPIS VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
 

Pardubice 

01 Řízení školy a školský management 

  0102131 Zásady čerpání příspěvků z FKSP a hospodaření s fondem 
  Doporučeno pro:   ředitele, účetní a personalisty příspěvkových organizací  
  Termín konání:   21.září 2022 (středa), 09:00-14:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Ing. Petr Sikora 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

1) Legislativní rámec • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů • zákon 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních 

potřeb (ve znění posledních novel) • rozdíl mezi FKSP příspěvkových organizací a sociálními fondy 

obcí. 2) Pravidla pro hospodaření s prostředky fondu • bankovní účet, pokladna • zaměstnanci a rodinní 

příslušníci jako příjemci benefitů • neexistence právního nároku na plnění z fondu • zákaz zpětného 

proplácení výdajů vynaložených zaměstnanci • možnost plné úhrady nákladů • role odborů • rozpočet 

FKSP. 3) Tvorba fondu • základní příděl (výše a zálohy) • dary a další možnosti tvorby. 4) Možnosti 

použití fondu • příspěvky na plnění léčebného a zdravotnického charakteru • stravování a peněžitý 

příspěvek na stravování • rekreace • penzijní připojištění • dary a další možnosti použití.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0103131 Kontrolní systém školy - vnější kontrola 
  Doporučeno pro:   vedoucí pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   30.září 2022 (pátek), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Miroslav Jiřička 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

1) Kontrolní činnost vnějších orgánů – zřizovatel, ČŠI, státní orgány. 2) Dokumentace školy 

v souvislosti s vnější kontrolou. 3) Povinnosti vedení školy. Hodnocení práce škol a školských zařízení 

jako součást průběžné aplikace kontrolního systému. 4) Poznatky z kontrolní činnosti - nejčastější 

závady, příčiny vzniku nedostatků, jejich náprava. 5) Zdroje informací pro hodnocení škol zřizovatelem, 

ČŠI a dalšími orgány.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0111131 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga - webinář 
  Doporučeno pro:   ředitele škol a školských zařízení, učitele MŠ, ZŠ, AP, výchovné poradce, speciální pedagogy  
  Termín konání:   11.října 2022 (úterý), 09:00-14:30 hod.  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Karel Bárta, učitel Technická univerzita Liberec 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

1. blok (90 min.) Právní úprava činnosti asistenta pedagoga. 2. Kvalifikační předpoklady pro činnost 

asistenta pedagoga, podmínky pro práci asistenta pedagoga ve škole, pracovní doba asistenta pedagoga. 

3. Standard práce asistenta pedagoga, základní činnosti asistenta pedagoga. 2. blok (90 min.) 

4. Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem při poskytování podpůrných opatření. 5. Rizika ve vztahu 

asistenta pedagoga k dětem a žákům, ostatním pracovníkům školy a zákonným zástupcům 6. Nejčastější 

chyby v práci asistentů pedagoga. 3. blok (90 min.)7. Finanční zdroje pro práci asistenta pedagoga. 

8. Kompetence asistenta pedagoga při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. 9. Informace 

o Katalogu podpůrných opatření. 10. Informace o Metodikách práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky 

se zdravotním postižením, s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, 

s poruchou komunikace a s poruchou autistického spektra.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0110131 Génius ve třídě? Proboha, nestrašte! 
  Doporučeno pro:   ředitele a učitele 1. stupně ZŠ, výchovné poradce a asistenty pedagoga ve třídách s nadanými dětmi  
  Termín konání:   18.října 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
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  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Zdeňka Drápelová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

1) Vymezení pojmů nadaný a mimořádně nadaný žák 2) Školský zákon a zařazení nadaných 

a mimořádně nadaných ve vyučovacím procesu 3) Identifikace nadaných 4) Metoda NTC Learning 

pro rozvoj intelektu všech žáků 5) Spolupráce s PPP, individuální plány, dotace apod. 6) Nadaný 

a mimořádně nadaný žák na ZŠ – možnosti zařazení do výuky (jednotlivec v běžné třídě, zařazení 

do skupin dle různých hledisek, speciální třída pro nadané atd.) 7) Žák s dvojí výjimečností 8) Možná 

úskalí výuky nadaných 9) Spolupráce s rodinou a pomoc rodině nadaného 10) Odlišnosti v práci 

s nadanými ve velkých městech (krajské, okresní) a menších obcích 11) Metody práce s nadanými žáky 

v závislosti na vyučovacím předmětu 12) Učebnice vhodné pro výuku nadaných žáků 13) Workshop: 

praktická část – cvičení vhodná pro nadané žáky (v závislosti na vyučovacím předmětu), objevitelský 

přístup ve výuce 14) Seznam doporučené literatury zabývající se problematikou nadaných 15) Webové 

stránky pro nadané, jejich rodiče a pedagogy. 
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

 0112131 Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK III. 
  Doporučeno pro:   vychovatele ŠD a ŠK  
  Termín konání:   19.října 2022 (středa), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, ředitelka ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Aktuální otázky ve školství: Společné vzdělávání ve školském zájmovém a ubytovacím zařízení, 

podpůrná opatření 1. stupně, vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. Nutné úpravy ŠVP pro zájmové vzdělávání v souladu se společným 

vzděláváním. Změny v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a prováděcích 

předpisech.  
  Akreditace:   MSMT-40149/2020-4-893  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
 

  0104131 Právní poradna 
  Doporučeno pro:   ředitele škol a školských zařízení  
  Termín konání:   24.října 2022 (pondělí), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   JUDr. Dana Juřičková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Návrh řešení aktuálních problémů a aplikace platných právních předpisů při řízení školy a školského 

zařízení: 1) zákoník práce – zásady pracovního práva, pracovní poměr, osobní spis zaměstnance, práva 

a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, doba určitá, dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, odměňování, pracovní doba; 2) pracovně-lékařské služby – právní předpisy, směrnice, smlouva 

s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, prohlídky zaměstnanců; 3) cestovní náhrady – směrnice, 

vysílání zaměstnanců na pracovní cestu, pracovní cesta versus pracovní doba, druhy náhrad, stravné, 

způsoby výpočtu cestovních náhrad; 4) FKSP a kolektivní smlouva – právní předpisy, kolektivní 

vyjednávání, odborová organizace, směrnice k čerpání FKSP, tvorba a čerpání FKSP; 5) poznatky 

z kontrol – kontroly vnější v oblasti pracovního práva – ČŠI, Inspektorát práce, odbor školství krajského 

úřadu apod., požadované materiály, závažná zjištění; 6) diskuse – na základě dotazů od účastníků  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0105131 Vnitřní kontrolní systém školy 
  Doporučeno pro:   vedoucí pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   7.listopadu 2022 (pondělí), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, ředitelka ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Tematická náplň: 

  
1) Legislativní rámec vnitřního kontrolního systému; 2) Předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly; 

3) Interní audit; 4) Veřejné zakázky v praxi škol; 5) Směrnice související s vnitřním kontrolním 

systémem a jejich aktualizace  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
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  0113131 Zákon o registru smluv v nových souvislostech  
  Doporučeno pro:   ředitele a zástupce ředitele všech typů škol a školských zařízení  
  Termín konání:   23.listopadu 2022 (středa), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Ing. Mgr. Oldřich Kužílek 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Zákon má charakter zvláštního předpisu a doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském 

zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících zveřejnění smluv, včetně zákona o veřejných zakázkách. 

Zákon podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. S právní úpravou a jejím praktickým naplňováním v podmínkách jednotlivých 

organizací je třeba se důkladně seznámit, porozumět jí, poznat a správně aplikovat výjimky 

z uveřejnění. Nejdůležitější je eliminovat zásadní rizika, která vyplývají z chybného zveřejnění 

smlouvy. 1. Cíl zákona a jeho fungování v kostce 2. Sankce a rizika (následky neplatnosti) 3. Co 

ve smlouvě nesmí / nemusí být (Výjimky ze zveřejnění informací o smlouvách nebo v nich, ochrana 

údajů – anonymizace) 4. Co ve smlouvě musí být 5. Opravy 6. Typy a varianty smluv (textový obsah, 

formát, změny smluv, dodatky, kumulace) 7. Vyňaté typy smluv – které v registru být NEMUSEJÍ 

a dále podle rozsahu diskuse 8. Kdo zveřejňuje – povinné subjekty 9. Jak se smlouvy uveřejňují 

10. Vztah ke zveřejnění podle dalších předpisů  
  Účastnický poplatek:   1600 Kč  
 

  0106131 Zákoník práce a jeho specifika ve školství 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky škol a školských zařízení   
  Termín konání:   6.prosince 2022 (úterý), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   JUDr. Dagmar Lichovníková, právník s orientací na školská zařízení 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

- Přehled základních právních předpisů v pracovněprávní oblasti. – Pracovně lékařské služby – vstupní, 

preventivní, mimořádné prohlídky, kdy je povinnost se jim podrobit, kdo platí lékařské prohlídky. - Kdy 

se zaměstnancem uzavíráme pracovní smlouvu a kdy je jmenován. - Co musí obsahovat pracovní smlouva 

a co naopak není vhodné v ní uvádět. - Pracovní poměr na dobu určitou, specifika u pedagogických 

pracovníků. Pozor na nález Ústavního soudu, kterým dochází k výrazně změně při posuzování skončení 

pracovního poměru na dobu určitou. - Jak postupovat při odvolání z vedoucího pracovního místa. – 

Z jakých důvodů lze dát zaměstnanci výpověď. - Pracovní doba a její specifika ve školství – rozvržení 

pracovní doby, evidence pracovní doby, výkon práce na pracovišti, tzv. „přespočetné hodiny“ a jejich 

posuzování. - Překážky v práce, rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace, kdy a v jakém 

rozsahu přísluší volno, plat, náhrada platu. - Nová úprava dovolené.  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
 

  0114131 Vedení třídnické hodiny 
  Doporučeno pro:   učitele 2. stupně ZŠ, GY, SŠ  
  Termín konání:   13.ledna 2023 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Marie Komárová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Kurz nabízí pedagogům možná témata třídnických hodin. Dále ukázku a trénink metod, technik, které 

jsou vhodné pro práci žáků, ujasnění efektivních a neefektivních způsobů jak komunikovat s okolím, 

vyjasnění rolí pedagoga při vedení třídnické hodiny. 1. Úvod, představení lektora, zjištění očekávání 

účastníků. 2. Třídnická hodina a její smysl – metoda 4 rohy, Semafor, Vím, chci vědět, dozvěděl jsem 

se. 3. Role pedagoga při třídnické hodině – kouč, moderátor, mediátor 4. Bezpečí pro žáky 5. Efektivní 

a neefektivní způsoby komunikace, asertivní práva 6. Možná témata třídnických hodin – metoda 

Mentální mapy, Lístečková metoda 7. Shrnutí, závěr  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0107131 Zákon o pedagogických pracovnících a jeho připravovaná novela  
  Doporučeno pro:   vedoucí pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   16.ledna 2023 (pondělí), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
     MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše   
  Lektor:   PaedDr. Milan Štoček  
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  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Zákon o pedagogických pracovnících a jeho připravovaná novela. A Zákon 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících. 1. Úvodní část: Předmět a rozsah úpravy. Systém práva 

v pracovněprávních vztazích. Pedagogický pracovník (§2). Předpoklady pro výkon činnosti 

pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy (§3). Znalost českého 

jazyka (§4). Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy (§5). 2. Odborná způsobilost. Kvalifikační 

předpoklady pedagogického pracovníka (§6 až 22). Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků –

vyjímky. Kontrola odborné způsobilosti dle novely zákona o pedagogických pracovnících. 3. Pracovní 

doba pedagogických pracovníků (22a). Zařazování pedagogických pracovníků do platových tříd. Pobyt 

na pracovišti. Rozsah přímé pedagogické činnosti (§23). Přímá pedagogická činnost nad stanovený 

rozsah. Kratší týdenní pracovní doba. Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka 

(§23a). 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (§24). B Novela zákona o pedagogických 

pracovnících 01 Zákon 563-2004 Sb. - změny 2022 02. Zákon 563-2004 Sb. - s výkladem 2022 03 

Zákon 561-2004 Sb., - změny 2022 04 . 
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0232131 MŠ a rodina - Spolupráce nebo soupeření? 21 

1619131 Školní projekty a projektové vyučování 40 

1802130 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 42 

 

02 Předškolní vzdělávání 

  0211131 Polytechnika v MŠ - objevování ve třídě i na zahradě 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   22.září 2022 (čtvrtek), 09:00-15:00 hod.  
  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  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář zaměřený na problematiku využití metod aktivního a prožitkového učení v rámci činností 

na podporu samostatné práce dětí v oblasti polytechniky. Využití metody aktivního a prožitkového 

učení k tvorbě zásobníku polytechnických postupů a návodů využitelných přímo v praxi, které podpoří 

samostatnou práci dětí v oblasti polytechniky. Náměty na aktivity pro využití ve třídě, ale i venku. 

Ukázky přípravy a realizace jednoduchých pokusů, které jsou předškolní děti schopné dělat ve skupině 

i samostatně. Propojení činností polytechnické výchovy s RVP PV a s tematickým plánováním.   
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0213131 Využití hry a herních činností k rozvoji komunikativních kompetencí dětí 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   29.září 2022 (čtvrtek), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jana Venclová, ředitelka MŠ 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Odborný seminář teoreticko-praktického zaměření s využitím moderních prvků ve vzdělávání (tj. např. 

využití PowerPointové prezentace, využití interaktivní tabule, sdílení a výměny zkušeností, ale 

i konkrétních praktických pomůcek – her, výtvarného, přírodního a konstruktivního materiálu). 

Seminář zahrnuje prvky přednášky, ale i workshopových aktivit, kdy je kombinován frontální výklad 

lektora s individuální a skupinovou praktickou činností frekventantů.  
  Akreditace:   MSMT-7172/2021-4-203  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0230131 Metodická podpora logopedických asistentek v praxi 
  Doporučeno pro:   absolventy kurzů Logopedický asistent a kurzů Logopedické prevence z řad učitelů MŠ, ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   3.října 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Helena Vacková, speciální pedagog 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  
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Tematická náplň: 

  

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.  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0212131 Jak usnadnit přechod dětí z MŠ na ZŠ - metody a formy práce 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1.ročníku ZŠ  
  Termín konání:   4.října 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Praktický seminář zaměřený na metody a formy práce vhodné v předškolním vzdělávání pro děti 

v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a pro děti v prvním ročníku základní školy. 

V úvodu seminář objasní i aktuální změny právních předpisů, spojených s touto problematikou, a jejich 

dopad do praxe škol. V hlavní, praktické části semináře – dílně se účastníci prostřednictvím praktických 

činností a rozboru videozáznamu zaměří na pochopení významu konkrétních metod, forem práce 

a pomůcek pro cílený rozvoj požadovaných klíčových kompetencí, které jsou vyžadovány u dětí 

vstupujících do první třídy základní školy.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0204131 Rozvíjení dítěte předškolního věku prostřednictvím pohádek, příběhů i veršů 
  Doporučeno pro:   učitele a vedoucí pracovníky MŠ  
  Termín konání:   5.října 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Stanislava Korcová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

• Práce s pohádkami, příběhy i poezií, ukázky konkrétních příkladů z praxe. Diskuse nad možnostmi 

realizace prezentovaných aktivit v podmínkách konkrétní školy. • Ukázka vhodných pohádek, příběhů 

i poezie (knih). Výstava knih účastníků (online – padlet). • Tvorba činností v rámci spolupráce s rodiči 

a rodinami dětí, jež vycházejí z konkrétních pohádek, příběhů či poezie. • Tvorba činností dle RVP PV, 

dle mnohočetných inteligencí (H. Gardner) vycházejících z konkrétní pohádky, příběhy či poezie. 

Prezentace aktivit, diskuse. • Diskuse na téma realizovaných aktivit v rámci tématu semináře (klady, 

zápory) apod. Použité metody: • přednáška • diskuse • sdílení dobré praxe • aktivní zapojení účastníků 

(tvoření vlastních příkladů apod.) • fotoprezentace  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0215131 Školní zralost a připravenost na školní docházku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistent pedagoga  
  Termín konání:   13.října 2022 (čtvrtek), 13:00-16:00 hod.  
  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  

  

Tematická náplň: 

  

V současné době má necelá čtvrtina dětí odklad školní docházky. Přesto se ve školách stále setkáváme 

s dětmi, které se potýkají s problémy spojenými s předčasným zaškolením nezralého dítěte. Vzdělávací 

program je tedy zaměřen na školní zralost, fyzickou a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. 

Objasníme si jednotlivé pojmy, a jak spolu souvisejí. Povíme si, čím vším musí být budoucí prvňáček 

vybaven, aby školní povinnosti zvládal. Seznámíme se s platnou legislativou týkající se zahájení školní 

docházky, o možnostech předčasného nástupu či odkladu. Ukážeme si, jaké hry, činnosti a pracovní 

listy jsou vhodné pro předškoláka.  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
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  0208131 Pedagog MŠ společně s rodičem 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   17.října 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Iva Freslová, učitelka v MŠ Praha 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

MŠ je často první institucí, které rodič svěřuje své dítě. Chce pro něj to nejlepší a jeho chování mnohdy 

vykazuje známky nervozity, obav, ale také nereálných nároků. Pozornost budeme věnovat několika 

základním tématům: • jak s rodiči komunikovat jako vstřícní profesionálové. Uvědomit si základní 

prvky komunikace ve smyslu CO VŠE JE VE HŘE. • Komunikační dovednosti jsou nastaveny 

na prvcích asertivity • Někdy jsme blízko náročné životní situaci rodiče • Mezi pedagogem a rodičem 

nastavujeme určitý druh partnerství, jdeme spolu, ne proti sobě • Jaké jsou možnosti dosáhnout 

partnerství s rodiči • Přesto se to někdy nepovede, jak komunikovat s „problémovými“ rodiči.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0220131 Hledáme barvičku pro dnešní den 
  Doporučeno pro:   učitelů MŠ  
  Termín konání:   19.října 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka MŠ Ostrov 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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.  
  Akreditace:   MSMT-27330/2021-4-813  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

0202131 Emoční odolnost díky tréninku pozornosti ("mindfulness") 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   20.října 2022 (čtvrtek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Bc. Hana Čechová, certifikovaná lektorka kurzů Výchova bez poražených  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Osmihodinový kurz představující základní vědecké principy a praxi tréninku vědomé pozornosti 

(„mindfulness“) coby cesty k poznávání a posilování zdrojů emoční vyrovnanosti a psychické odolnosti 

pedagogického pracovníka. Kurz propojuje lektorkou vedená cvičení "mindfulness" s následnou reflexí 

a vědeckými poznatky o přínosech "mindfulness" pro práci pedagogických pracovníků. Podrobný 

přehled témat: • Vydefinování pojmu "mindfulness" na základě vlastní zkušenosti; • rozlišení 

automatického reagování („autopilot“) a vědomého reagování, přínosy a rizika schopnosti 

automatizovat činnosti; • funkce střední prefrontální kůry coby řídícího centra mozku; • model emocí 

ABC a vliv interpretace reality na naše prožívání a chování; • systém averze jako mechanismus 

limbického systému při prožívání nepříjemné zkušenosti; • zrcadlové neurony jako základní struktura 

pro empatii. Pedagogičtí pracovníci získají povědomí o teoretickém rámci "mindfulness" 

a souvislostech této životní dovednosti se zdravým zvládáním náročných situací v pracovním i osobním 

životě. Odnesou si praktické tipy, jak "mindfulness" rozvíjet formálním tréninkem i při běžných 

každodenních aktivitách.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0231131 Rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   2.listopadu 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Jak vzbudit v malých dětech zájem o matematiku? Zásobník aktivit na podporu rozvoje matematické 

pregramotnosti, využití běžně dostupných materiálů k výrobě pomůcek (víčka od PET lahví, dřívka 

od nanuků, ruličky, krabičky, knoflíky, přírodniny atd.), matematika v pohybových aktivitách 

a v různých hrách, stavebnice a lego rozvíjejí geometrické vidění dětí (prostorová orientace, statistika, 
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stavba dle plánu), mezipředmětové vztahy (VV a PČ), učení prožitkem - Teoretická část - úvod do dané 

problematiky - Praktická část - ukázky jednotlivých činností použitelných pro matematický rozvoj 

- vyzkoušení herních aktivit - Workshop - výroba jednoduchých pomůcek z papíru.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0217131 Aplikace prvků environmentální výchovy do vzdělávání v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   3.listopadu 2022 (čtvrtek), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Michael Novotný, učitel MŠ Bílina 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Představení výtvarných, multikulturních, kognitivních, dramatických, experimentálních a pohybových 

činností s environmentální tématikou. Důležitost rozvoje elementárního povědomí o přírodě, její 

ochraně a udržitelném rozvoji s ohledem na budoucí generace. Využití odpadových materiálů (vedení 

dětí k recyklaci), práce s přírodními materiály, osvojování si poznatků spojených s přírodními jevy 

a zákonitostmi, rozvoj kognitivních funkcí. Příprava pomůcek se zapojením dětí, důraz na bezpečnost 

při práci (ostré předměty, práce s lepidlem), ohleduplnost k druhým, možnosti spolupráce, respektování 

individuality dítěte, přiměřenost činností. Konkrétní činnosti s environmentálním zaměřením - výroba 

sádrové masky, experiment s papírovou utěrkou, pohybová hra Ptačí zobání apod.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0229131 Angličtina v mateřské škole - Jak na to? 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   7.listopadu 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Účastníci budou v průběhu kurzu přemýšlet, jak připravit a uplatnit nápady, získané na kurzu, ve své 

vlastní práci. Během kurzu budou vytvářet své vlastní portfolio, do kterého si zaznamenají postřehy 

a zpětnou vazbu z kurzu. Portfolio je zároveň technikou, kterou mohou využít přímo ve své práci 

s dětmi. V kurzu probereme následující oblasti: - raný kognitivní rozvoj a učení se jazyku - role dětské 

hry a její využití při osvojování jazyka - vytváření výukových materiálů - organizace prostoru, výuky, 

činností, angličtina vs. mateřština - vytváření příznivého prostředí výuky - hodnocení dětí během výuky 

Vlastní práce se bude odvíjet od následujících oblastí: 1. Úvod, vysvětlení problematiky, diskuze 

o prospěšnosti rané výuky 2. Jak začít? Ukázková lekce, provedená přímo s učiteli v roli dětí  

3. Classroom management - organizace třídy, programu, vytváření návyků a režimu. Organizace 

ve třídě, režim a jazyk. Naučíme se, jak přistupovat k výuce, jak nenásilně organizovat režim dne, jak 

dětí učit přesunům v prostoru, jaké instrukce používáme. Nezapomeneme na pochvalu a povzbuzení. 4. 

Výuka v pohybu - jak začlenit pohyb a využít jeho potenciál pro výuku dětí. Rozvíjení schopnosti 

zapojit do výuky pohybovou složku.  
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0207131 Dobře fungující tandem - pedagog MŠ a asistent pedagoga 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a asistenty pedagoga  
  Termín konání:   9.listopadu 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Iva Freslová, učitelka v MŠ Praha 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář je určen pedagogům i asistentům pedagoga a je nastaven jako pomoc a podpora vzájemné 

spolupráce. Cílem semináře je podpořit asistenty pedagoga a učitele mateřských škol v umění týmové 

práce. Pomoci pojmenovat a ukotvit pozici asistenta pedagoga v procesu mateřské školy a v rámci 

pedagogického týmu MŠ. Podpořit pedagoga v nastavování spolupráce s asistentem a jeho rolí ve třídě. 

Lektorka semináře je pedagog, který dlouhodobě pracoval s asistenty, má tedy vlastní zkušenosti, 

o které se ráda podělí. Dílčím cílem vzdělávací akce je pomoci v eliminaci chyb, které mohou nastat 

ve spolupráci obou pracovníků.   
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0209131 Kolektivní logopedická cvičení 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ (logopedické asistenty)  
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  Termín konání:   10.listopadu 2022 (čtvrtek), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Bc. Monika Jeníčková, učitelka ve spec. logoped. třídě  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Dechová, fonační a artikulační cvičení, fonematický sluch a rytmizace, grafomotorická cvičení, 

nápodoba zvuku, uvolnění a relaxace, hudebně pohybové hry, zpěv. Účastníci si prohloubí znalosti 

z oblasti péče o děti s narušenou komunikační schopností. Získají konkrétní náměty pro práci s dětmi 

s logopedickými vadami - jak rozvíjet sluchovou a zrakovou percepci, rytmické cítění, rozumové 

schopnosti, jednotlivé jazykové roviny, jemnou a hrubou motoriku, udržení pozornosti a soustředění se 

na vymezený časový úsek.  

  
Účastnický poplatek: 

  
1400 Kč 

  
 0221131 Vliv médií na dítě předškolního věku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, případně vychovatele DD  
  Termín konání:   11.listopadu 2022 (pátek), 09:00-12:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Účastníci vzdělávací akce budou seznámeni s odlišnostmi vnímání, myšlení, učení a následného 

chování u dětí předškolního věku. Popsán bude vliv médií na tyto oblasti – jak děti vnímají 

a zpracovávají informace získávané z médií. Zmíněn bude vliv médií na vývoj agrese u dětí, možnost 

ohrožení dětí v oblasti socializace, emocionality a rovněž i rozvoje kognitivních schopností. Popsáno 

bude také odlišné vnímání televizního vysílání u dětí předškolního věku a vliv počítačové techniky 

na jejich vývoj. Vzdělávací akce bude vedena tak, aby byla vnímána nejen pozitiva nebo negativa vlivu 

médií na vývoj dítěte, ale budou uvedeny i možnosti jak výchovně vést děti tak, aby je média negativně 

neovlivňovala.  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
 

  0203131 Jak vytvořit školní/třídní projekt 
  Doporučeno pro:   učitele a vedoucí pracovníky MŠ  
  Termín konání:   14.listopadu 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Stanislava Korcová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Vzdělávací program se bude zabývat tvořením projektů v mateřské škole, aby byly smysluplně 

propojeny jak s reálným prostředím, potřebami dětí, tak i s požadavky školního vzdělávacího programu. 

Tzn., aby vycházely z daného rámce a současně poskytovaly pedagogům volnost a možnost reagovat 

na aktuální podmínky třídy. A aby to ještě ke všemu všechny bavilo! Použité metody: • přednáška 

• diskuse • sdílení dobré praxe • aktivní zapojení účastníků (tvoření vlastních příkladů apod.) 

• fotoprezentace Přehled témat: • Tvorba školních a třídních projektů dle požadavků RVP PV. 

• Prezentace realizovaných projektů, diskuse. • Tvorba návrhů vlastních projektů. • Aktivity v rámci 

školních/třídních projektů pro rodiče i celé rodiny dětí. Hodnocení třídních/školních projektů (dětmi, 

pedagogy, rodiči) a využití zpětné vazby k dalším plánování • Diskuse na téma realizovaných projektů 

účastnic (kladů, popř. záporů).  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0227131 Zábavné cvičení s náčiním 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   16.listopadu 2022 (středa), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Martina Volfová, pedagog volného času - obor pohybová výchova 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu. Seznámení s dostupným náčiním, různorodými možnostmi 

využití, výhody použití konkrétní pomůcky pro určitý účinek cviku. Motivační náměty pro cvičení 

s jednotlivým náčiním. Zásobník cviků pro cvičení s jednotlivými pomůckami. Součástí semináře je 

instruktáž k provádění cviků – na co je třeba dbát, čeho se vyvarovat, jak dopomoci dětem k správnému 

provedení cviku.   
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Pohodlné oblečení a obuv na přezutí.  
 0222131 Význam kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí 
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  Doporučeno pro:   ředitele a učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   22.listopadu 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Mezi dětmi ve věku od čtyř do šesti let, se již objevují první známky vytváření intenzivních pozitivních 

sociálních vztahů jako je kamarádství /přátelství/ a také se dle vývojových etap dítěte u nich utužuje 

chování, které tvoří základ budoucího prosociálního chování s přesahem do školního věku. Role 

poradce: Zůstat v pozadí. Nekritizovat /pochopit, být trpělivý /.. Vytvářet příležitosti /neizolovat dítě/ 

- vnímat výběr kamaráda; co je, co není kamarádský vztah - učit dítě správně reagovat na „ problémové 

dítě“ /s nápomocí rodičů, učitelů/předškolní věk. Přemýšlet o základních sociálních dovednostech 

– co mohu od svého dítěte v daném období očekávat – specifika přátelství spojená s věkem: 3 - 6 r. 

- parťák na hraní; kamarád mě nemá rád; absence kamaráda/nemoc; senzitivní, introvertní, neprůbojné 

dítě 5 - 9 r. - konzistentnější podoba /co z toho budu mít, spravedlivě a podle pravidel; 8 - 15 r. - starat 

se a podělit; proč mě kamarád nemá rád; hypersenzitivní děti, introvertní děti; dosavadní úspěchy – 

neúspěchy v navazování kontaktů; dynamika dětského kolektivu. Výběr kamaráda - sympatie...; co je, 

co není kamarádský vztah - učit dítě správnému reagování s nápomocí rodičů, učitelů /předškolní věk/. 

Typické znaky kamarádských projevů mezi předškolními dětmi. Raný věk – 4. typy sociálních aktivit: 

pomáhající, centrické, kooperační, podporující. Vliv přátelství na následně orientované činnosti  /3-

6.r./ Význam a vznik pravidel /6-12 r./ Prosociální činnosti – ml. školní věk. Posilování kamarádských 

vztahů /MŠ s přesahem do školního věku/: Společné zájmy – hry. Posílená pozice v kolektivu. Osvojení 

správného mezilidského chování - dobrý příklad, hra, pochvala, podmiňování, trest. Aplikace v praxi 

/častost/. Negativní projevy konfliktů na vznik kamarádství. /nejen u předškolních dětí/. Dítě hrubián, 

konfliktní, agresivní; krádež. Kazuistika zúčastněných.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0233131 Primární prevence v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   23.listopadu 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Alena Vlková 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

1.blok • Seznamovací kruh, hry na seznámení • Kmeny a kořeny-didaktická kooperativní hra – 

Teoretické základy (co je to prevence, druhy, typy, systém prevence v ČR, prevence v MŠ) 2.blok 

a 3. blok • Základní informace k druhům rizikového chování, metodická doporučení ( • problematika 

užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, účinky, rizika) – akcent na kouření 

a jiných forem závislostního chování (př. gambling, závislost na PC hrách) • rasismus, xenofobie 

• agresivita, šikana a další formy násilného chování • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, 

mentální bulimie, přejídání, obezita), zdraví životní styl • kyberšikana, bezpečný pohyb ve virtuálním 

světě • komunikace s rodičem, efektivní výchovné styly, rodič - partner k dialogu 4.blok • program 

komplexní primární prevence LANO, koncepce, východiska • varianta pro MŠ • Soubor her z prev. 

programu LANO pro MŠ a ZŠ- prožitková a praktická část • Doporučená literatura • evaluace  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1750 Kč  
 

  0223131 Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   25.listopadu 2022 (pátek), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Vymezení dvou pojmů - hyperaktivní dítě v MŠ a dítě s hraničním chováním. Účastníci budou 

seznámeni s příčinami vzniku syndromu poruchy pozornosti a aktivity (hyperaktivity) a s jeho 

základními projevy v období od raného dětství do předškolního věku. Pozornost bude zaměřena 

na odlišení projevů chování hyperaktivního dítěte od běžného opozičního chování dítěte ve vývojovém 

období od tří let a následně i od odlišení hyperaktivity od rozvíjející se poruchy chování. Dále 

i na odlišení chování hyperaktivních dětí od negativních projevů chování dětí, které nejsou optimálně 

výchovně vedeny v rodině. Součástí semináře budou praktické poznatky a návody, jak pracovat 

s hyperaktivním dítětem v MŠ, jak jej výchovně vést a jak pracovat s rodiči hyperaktivního dítěte, jak je 

vést k sjednocení výchovných postupů v MŠ a v rodině. Představeny budou i optimální výchovné styly 

pro vedení hyperaktivního dítěte ve v rodině i v MŠ a další možnosti ovlivňování chování těchto dětí 
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(režimová a výchovná opatření, léková i neléková terapie). Pozornost bude věnována i předškolnímu 

období a otázce školní zralosti u těchto dětí.  
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  0224131 Začínám učit v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   2.prosince 2022 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Iva Tomášková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář je určený začínajícím pedagogům v MŠ. Seminář bude rozdělen do těchto částí: 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 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-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0214131 Polytechnická výchova v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   8.prosince 2022 (čtvrtek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Stanislav Zelený, ředitel MŠ 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy (PLV) v mateřské škole se zaměří na téma 

pracovních činností (cíle a úkoly) motivovaných tradičními řemesly, a to v takovém výběru a provedení, 

které respektuje specifika předškolního vzdělávání, vyplývající z vývojových specifik a dalších potřeb 

této věkové skupiny V úvodní části bude PLV zasazena do širších souvislostí technické gramotnosti 

a do koncepce předškolní výchovy a vzdělávání. V další části se účastníci při praktických pracovních 

činnostech seznámí s tradičními i netradičními materiály, jejich vlastnostmi a různými technikami 

zpracování. Zaměří se také na pracovní podmínky, venkovní i vnitřní centra činností a bezpečnost dětí 

při práci s různými nástroji, nářadím a pomůckami. Z vlastního prožitku pracovních činností pak 

vyplyne i přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte. Lektor vychází z postupů a zkušeností 

ověřených ve vlastní pedagogické praxi v mateřské škole. Témata: - obecné pojetí polytechnické 

výchovy jako technické gramotnosti - zasazení PLV do celkové koncepce výchovy a výuky v MŠ 

v rámci RVP PV - specifika PLV v předškolním vzdělávání, vyplývající z vývojových specifik a dalších 

potřeb této věkové skupiny - metody a formy polytechnické výchovy v MŠ - zásady bezpečnosti, 

hygieny - základy organizace a plánování práce - konkrétní oblasti, ve kterých rozvíjíme zručnost dětí 

- polytechnická výchova směrem ke konkrétním řemeslům - praktické činnosti - vyzkoušení některých 

pracovních činností, postupů práce a didaktických pomůcek. Přínos pracovních činností pro rozvoj 

osobnosti dítěte - radost z práce, prohloubení samostatnosti, pracovní odvahy, rozvoj fantazie, technické 

představivosti, zodpovědnosti za dokončení práce, sebekázně, smyslu pro spolupráci a vzájemnou 

pomoc a další.  
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
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  0201131 Rozvoj digitální gramotnosti v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   11.ledna 2023 (středa), 10:00-14:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Radka Bradáčová, učitelka MŠ Rakovník 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Obsah semináře vychází z praktických zkušeností učitelky mateřské školy. Ukazuje inspirativní náměty 

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

do tématu - Oblasti digitální gramotnosti v mateřské škole. - 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.  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0232131 MŠ a rodina - Spolupráce nebo soupeření? 
  Doporučeno pro:   učitele a ředitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   14.ledna 2023 (sobota), 09:00-14:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Olga Zelinková, CSc., docentka Husitské teologické fakulty UK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Spolupracujete s rodiči dostatečně nebo málo? Jaké jsou příčiny nedostatečné spolupráce? Co můžeme 

zlepšit? Na tyto další otázky budeme hledat odpověď na základě poznatků o současné rodině, 

o komunikaci, na základě zkušeností z různých mateřských škol. Současná rodině, její problémy 

a radost, které ovlivňují spolupráci s MŠ. (Co rodiče chtějí řešit nebo naopak skrývají.) - Konflikty 

v rodině, rozvody a jejich vliv na členy rodiny i vývoj dítěte - Způsoby rodinné výchovy a jejich 

důsledky - Co očekává rodina od MŠ? (Hlídání, odborné vedení, podporu při řešení obtíží - jakých?) 

Komunikace - Komunikace v rodině mezi dospělými. - Násilí jako prostředek komunikace mezi 

rodičem a dítětem, mezi rodičem a pedagogem. - Rozhovor a současných formách komunikace mezi 

MŠ a rodiči. - Jejich klady a zápory. - Cíle a formy komunikace mezi rodiči a pedagogy mateřských 

škol. Pedagog jako významný činitel komunikace - Vnímání vlastní role, motivace k práci. - Vnímání 

sebe sama – nejistota, předpoklady sebejistého vystupování. - Komunikace pedagoga – předcházení 

konfliktním situacím, vyjadřování, řeč těla. Náměty pro spolupráci mezi mateřskou školou a rodiči 

1. Co očekáváte od spolupráce? Co nabízíte? 2. Odpovídá Vaše nabídka potřebám rodičů? 3. Volba 

forem spolupráce v souvislosti s konkrétním dítětem jeho případnými obtížemi. 4. Příprava rozhovoru 

s rodičem. 5. Možnosti spolupráce s organizacemi v případě nedostatečné péče o dítě. (Pedagogicko-

psychologická poradna, OSPOD. Místní organizace, které se zabývají podporou rodiny.)  
  Účastnický poplatek:   1600 Kč  

 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0103131 Kontrolní systém školy - vnější kontrola 11 

0111131 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga - webinář 11 

0105131 Vnitřní kontrolní systém školy 12 

0106131 Zákoník práce a jeho specifika ve školství 13 

0402131 Připravujeme s dětmi Martinskou slavnost 25 

0503131 Projektové knihy (lapbooks) 27 

0701131 Polytechnické výchova, robotika a programování s využitím robotických hraček 28 

1104131 Kompenzační cvičení pro správné držení těla 29 

1106131 I Vaše ruce mohou zachránit život - kurz první pomoci 30 

1207130 Keramika - jak ji ještě neznáme 31 

1209131 Jak učit country tance 31 
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1210131 Posilování a stretching pro děti II. 32 

1203131 Barevná paleta podzimu 32 

1213131 S hudbou? S hudbou! 32 

1214131 Základy točení na kruhu 33 

1215131 Učíme děti zpívat 33 

1216130 Projekty v keramické dílně 33 

1217131 Besídka dětí trochu jinak 33 

1208131 Vánoce s peřím a kůrou 34 

1214132 Základy točení na kruhu 34 

1608131 Na mně záleží - péče o vlastní psychohygienu 36 

1610131 Proč dnešní děti odmítají autority? 36 

1611131 Vývoj dětské kresby 37 

1613131 Pedagogická práce s emocemi a emoční inteligence 38 

1607131 Využití hry při začlenění dítěte do kolektivu 38 

1609131 Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD 38 

1614131 Agresivita mezi dětmi 39 

1602131 Posilování psychické odolnosti pedagogů a pozitivního postoje k životu a práci 39 

1617131 Komunikace v problémových situacích 40 

1627131 Jak zacházet s agresí 41 

1702131 Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školy 41 

4001131 Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem 45 

03 1. stupeň ZŠ 

  0304131 Naše smysly jako základ poznávání světa kolem nás 
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně ZŠ  
  Termín konání:   26.září 2022 (pondělí), 13:00-17:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jana Česáková Ph.D., odborný asistent - Katedra fyziky PřF UHK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Zaměříme se především na zrak a sluch, kterými přijímáme většinu informací z vnějšího světa. Témata: 

Smysly – chuť, čich a hmat. Zvuk – jak vzniká, jak se šíří, jak jej vnímáme, jak slyšíme hudební nástroje 

– jak vzniká tón, výroba hudebních nástrojů. Optika – jak vidíme, oko, optické klamy. Světlo – světlo 

a stín, vlastnosti světla. Pochopit jednoduché fyzikální principy spojené se smysly. Odstranit mylné 

představy. Inspirovat zajímavými experimenty a činnostmi, které jsou využitelné i ve výuce.   
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0305131 Výlet do moderní literatury pro děti mladšího školního věku 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   6.října 2022 (čtvrtek), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jarmila Sulovská, didaktička na Katedře českého jazyka a literatury na PF TU v Liberci 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Lektorka vychází z průzkumu provedeného mezi dětmi, jenž mapoval nejoblíbenější knihy, které 

by samy děti doporučily svým vrstevníkům k přečtení. Opírá se o antologii kolektivu Petra Mandyse 

2x101 knih – nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. Pozornost bude věnována také knihám, 

které byly oceněny Zlatou stuhou a jinými cenami. České učebnice často pracují s ukázkami textů 

z literatury pro dospělé čtenáře, což někdy může vést k neporozumění. Jestliže literatura pro děti není 

v učebnicích dostatečně zastoupena, je na učiteli, aby ji svým žákům přiblížil sám. K tomu je třeba, 

aby sledoval její vývoj, avšak v dnešní době vychází obrovské množství literatury určené dětem. 

Pro učitele je časově velmi náročné se v této oblasti patřičně orientovat. Seminář jim má být v tomto 

ohledu oporou. Budou seznámeni s autory a ilustrátory knih pro děti, jejichž tvorba by neměla uniknout 

zájmu čtenářů mladšího školního věku, a získají inspiraci, jak získané poznatky didakticky zpracovat 

pro rozvíjení čtenářské gramotnosti.  
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  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0302131 PRVOUKA či VLASTIVĚDA není žádná věda 
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně ZŠ  
  Termín konání:   20.října 2022 (čtvrtek), 12:30-17:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Prožitkový seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách prvouky, 

vlastivědy, přírodovědy na 1. stupni. Účastníci si osvojí metody a formy práce podporující realizaci 

školské reformy, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by 

pak měl ve svých hodinách zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační 

a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které 

napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, 

aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. Aktivity: zvídavý reportér, mikrofon, A-Z kvíz, běhavka, 

kompas, na představy, O zlatý tolar, na zloděje apod. Kolegům bude předložen pestrý zásobník 

osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Odpovíme na otázky, jak udělat 

výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele, seznámíme se s náměty, které napomohou 

k pozitivnímu klimatu školy a kladným interpersonálním vztahům.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0301131 Matematika nás baví 
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně ZŠ  
  Termín konání:   21.října 2022 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Prožitkový seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách 

matematiky na 1. stupni. Účastníci si osvojí metody a formy práce podporující rozvoj matematické 

a finanční gramotnosti, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. 

Účastník by pak měl ve svých hodinách zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné 

motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy 

a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky, odstranit nudu, výuku provádět pestrou 

a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. Kolegům bude předložen pestrý 

zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Odpovím na otázky, 

jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele, seznámíme se s náměty, které 

napomohou k pozitivnímu klimatu školy a kladným interpersonálním vztahům. Účastníci se seznámí 

také s projektovým vyučováním, které tematicky vychází především z těchto předmětů. Vyzkouší si 

také metody kooperativního učení. Hodnocení žáků – způsoby hodnocení (rozdíl mezi formativním 

a sumativním hodnocením, potleskové ovace, místo po mé pravici, zvídavý reportér, místa si vymění, 

čtenářský žolík v matematice, hodnocení kompetencí. Aktivizační metody – Maxičlověče, matematický 

terč, Na piráty, přebíjená, stavíme dálnici, Na kosmonauty, 2 krát střihni, A dost, Hry se sirkami, 

Bilions, Lota, pexesa… Čtenářská a digitální gramotnost v matematice – práce s různými typy textů 

v matematice (mapa teplot, tabulky, plány, reklama), digitální hračky v matematice. Kooperativní prvky 

ve výuce – běhavka, Činnostní učení, Skládankové učení. 
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

0306131 Výuková podpora žáků se zaměřením na čtení a psaní s využitím aplikace 

Včelka 

  Doporučeno pro:   učitele na 1. stupni ZŠ; školní speciální pedagogy, poradenské speciální pedagogy, AP  
  Termín konání:   7.listopadu 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Renáta Wolfová, speciální pedagog 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Seznámení s moderními přístupy k výuce čtení a psaní na počátku školní docházky s využitím online 

aplikace Včelka. Získání komplexního pohledu na problematiku rozvoje raných školních dovedností 

ve čtení a psaní nejen u žáků s rizikem SPU, ale i u žáků potřebujících běžnou pedagogickou podporu 

i žáků s odlišným mateřským jazykem.   

  Účastnický poplatek: 
  1900Kč  
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  0303131 Jak nezamrznout u tabule - hry a aktivizující činnosti do výuky na 1. st ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně ZŠ, asistenty pedagoga, vychovatele  
  Termín konání:   29.listopadu 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Ivana Janovská 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou 

hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, dramatické výchovy 

nebo do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, 

kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné 

toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí 

bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky a jak dosáhnout 

toho, aby výuka nebyl nudou. Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce českého jazyka na prvním 

stupni ZŠ.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0309131 Lapbook na 1.stupni 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   7.prosince 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Tematická náplň: 

  
Praktický seminář. - úvod - teoretická část – smysl a využití Lapbooku, způsob práce, smysluplné 

zadání, plánování práce Lapbooku s dětmi, Lapbook jako pomůcka pro další školní rok - praktická část 

- metodické aktivity, tvorba Lapbooku - výměna zkušeností – názorů na dané téma - reflexe.   
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0310131 Matematické činnosti na 1. stupni základní školy  
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky ZŠ  
  Termín konání:   16.ledna 2023 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Iva Tomášková 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Aktivní výklad s možností diskuse. Matematická gramotnost a roviny matematické gramotnosti – 

obecně. Principy při výuce matematiky. Cíle ve vzdělávání ve vztahu k matematické gramotnosti na 1. 

stupni „Kolik máme gramotností, tolik máme starostí, jak to všechno zvládneme a do dětí dostaneme? 

Chce to lásku, klid a pohodu, v práci najít zálibu.“ • Rozvoj matematických schopností v předškolním 

věku – předmatematické činnosti a návaznost na výuku matematiky na 1. stupni • Metody vzdělávání 

– prožitek, vzor, hra, pohyb, manipulace, experiment, myšlenkové operace • Učební styly, rozvoj 

a význam smyslů při učení • Výuka matematiky podle Hejného – východiska, zásady, principy 

pro výuku matematiky. • Metody – Krokování, Schody, Autobus, Děda Lesoň, Sova, Parkety, Dřívka, 

Krychlové stavby, apod. • Matematické hry – didaktické hry v matematice • Hry usnadňující nácvik 

numerace • Zásobník her • Hry na procvičování početních operací – sčítání, odčítání, násobení, dělení 

• Zásobník matematických her, činností, pracovních listů 1 hodina • Hry na rozvoj logického 

a kombinačního myšlení – magické čtverce, tangramy • Konkrétní ukázky her a činností • Zásobník 

her a pracovních listů • Hry pro rozvoj prostorové představivosti – skládanky, origami, geometrie • 

Ostatní hry • Hádanky v matematice • Karetní hry • Zábavné hry v matematice • Závěr, diskuse, 

hodnocení  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  

 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0111131 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga - webinář 11 

0110131 Génius ve třídě? Proboha, nestrašte! 11 

0105131 Vnitřní kontrolní systém školy 12 

0106131 Zákoník práce a jeho specifika ve školství 13 

0230131 Metodická podpora logopedických asistentek v praxi 14 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

0212131 Jak usnadnit přechod dětí z MŠ na ZŠ - metody a formy práce 15 

0222131 Význam kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí 18 

0402131 Připravujeme s dětmi Martinskou slavnost 25 

0404131 Hlasová průprava se zaměřením na mluvený projev a přednes 26 

0503131 Projektové knihy (lapbooks) 27 

0601131 Online nástroje v hodinách matematiky - webinář 27 

0701131 Polytechnické výchova, robotika a programování s využitím robotických hraček 28 

0704131 Výuka informatiky nově - Blokové programování a práce s Ozoboty 28 

0705131 Tvorba únikových her - webinář 28 

0901131 Pokusy s jednoduchými pomůckami 29 

1104131 Kompenzační cvičení pro správné držení těla 29 

1106131 I Vaše ruce mohou zachránit život - kurz první pomoci 30 

1102131 Posilování vlastní vahou těla 30 

1206131 Výtvarné techniky jako cesta k rozvoji kreativity a fantazie 31 

1207130 Keramika - jak ji ještě neznáme 31 

1209131 Jak učit country tance 31 

1210131 Posilování a stretching pro děti II. 32 

1203131 Barevná paleta podzimu 32 

1214131 Základy točení na kruhu 33 

1213131 S hudbou? S hudbou! 32 

1215131 Učíme děti zpívat 33 

1216130 Projekty v keramické dílně 33 

1217131 Besídka dětí trochu jinak 33 

1208131 Vánoce s peřím a kůrou 34 

1214132 Základy točení na kruhu 34 

1302131 Formativní hodnocení prostřednictvím map učebního pokroku 35 

1608131 Na mně záleží - péče o vlastní psychohygienu 36 

1612131 ADHD - metody práce 36 

1610131 Proč dnešní děti odmítají autority? 36 

1611131 Vývoj dětské kresby 37 

1613131 Pedagogická práce s emocemi a emoční inteligence 38 

1607131 Využití hry při začlenění dítěte do kolektivu 38 

1609131 Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD 38 

1604131 Komunikace - jak se vyhnout nedorozumění 38 

1618131 Asertivní jednání a komunikace v práci pedagoga 39 

1614131 Agresivita mezi dětmi 39 

1602131 Posilování psychické odolnosti pedagogů a pozitivního postoje k životu a práci 39 

1617131 Komunikace v problémových situacích 40 

1619131 Školní projekty a projektové vyučování 40 

1627131 Jak zacházet s agresí 41 

1702131 Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školy 41 

1703131 Šikana jako narušení vztahů ve skupině 41 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

4005131 Role asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 45 

4002131 Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem 45 

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura) 

  0402131 Připravujeme s dětmi Martinskou slavnost  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, učitele 1. st. ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   7.října 2022 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Iva Tomášková 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

a) čtenářská pregramotnost v předškolním věku – co je to, její význam pro děti předškolního věku, jak ji 

podpořit v MŠ b) Martinská slavnost – co je to, duchovní pozadí slavnosti, její příprava, realizace 

a doznívání slavnosti ve výchovně-vzdělávací práci s dětmi c) příprava Martinské slavnosti s dětmi 

– motivace, výroba pomůcky pro děti – lucerničky, nácvik písní, básní ke slavnosti, aplikace RVP PV 

na tuto slavnost, naplňování prožitkového učení d) dotazy, nabídka literatury, not, materiálů k tématu 

účastníkům semináře, diskuse.  
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0404131 Hlasová průprava se zaměřením na mluvený projev a přednes 
  Doporučeno pro:   pedagogy ZŠ, ZUŠ, SŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   1.listopadu 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   MgA. Jiří Zajíček DiS. 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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 

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:   1900Kč  
 

  0405131 Rozvoj čtenářské gramotnosti 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   3.listopadu 2022 (čtvrtek), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jindra Plamitzerová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář je zaměřen na úvodní seznámení s konceptem výuky čtenářské gramotnosti ve výuce 

a se základními metodami pro její rozvoj. Pojetí čtenářské gramotnosti se opírá o vývojové kontinuum 

čtenářské gramotnosti (mapa čtenáře) a představené metody cílí na rozvoj čtenářských dovedností žáků 

se zaměřením na čtení s porozuměním a práci s textem (odborným i beletristickým). Účastníci semináře 

se s metodami seznamují aktivní formou individuální a skupinové práce, jednotlivé aktivity, které 

reflektují třífázový model E-U-R, s nímž jsou účastníci rovněž seznámeni. Účastníci si osvojí strategie 

k rozvoji čtenářské gramotnosti.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 



 

- 27 - 

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

  0406131 Literatura a film  
  Doporučeno pro:   učitele 2. stupně ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   24.listopadu 2022 (čtvrtek), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jarmila Sulovská, didaktička na Katedře českého jazyka a literatury na PF TU v Liberci 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář bude probíhat prezenční formou. 1. Literatura a film - vztah mezi verbálním a audiovizuálním 

uměním. 2. Vztah filmu k dalším uměleckým formám. 3. Motivační potenciál literatury a filmu. 

4. Analýza, interpretace a komparace literárního díla a jeho filmové adaptace. 5. Film a jeho výrazové 

prostředky. 6. Didaktické aplikace – scénář, vypravěč, postavy, hudba, zvuk, kamera, filmový plakát. 

7. Úloha hudby. 8. Komparace vybraných adaptací.  
  Akreditace:   MSMT-7172/2021-4-203  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky) 

  0502131 Jak podpořit zájem a úspěšně komunikovat v angličtině 
  Doporučeno pro:   učitele Aj na 2.st. ZŠ a VG   
  Termín konání:   2.listopadu 2022 (středa), 08:30-14:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Michaela Čaňková, autorka několika učebnic AJ, člen AMATE 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář obsahuje celou řadu interaktivních aktivit na podporu výuky konverzace a mluvení obecně. 

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. Uplatni se taky kreativní prvky nácviku tvoření a 

prezentace dialogů ve dvojicích a malých skupinách. V semináři budou procvičovány všechny čtyři 

jazykové dovednosti, důraz však bude kladen na různé formy aktivní komunikace, čili na produktivní 

konverzaci a nácvik porozumění. 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.  
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0503131 Projektové knihy (lapbooks)  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, víceletých gymnázií, spec. škol  
  Termín konání:   8.listopadu 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: 

  

Projektové knihy (lapbooks) aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva. 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. 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:   1900 Kč  
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

06 Matematika a její aplikace 

  0601131 Online nástroje v hodinách matematiky - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   21.listopadu 2022 (pondělí), 13:30-17:00 hod.  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   RNDr. Jitka Rambousková 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Webinář je rozdělen do 90 minutových bloků s přestávkou mezi bloky min. 30 minut. 1. blok: Při výuce 

matematiky lze využívat celou řadu online nástrojů. Většina z nich je použitelná v libovolném předmětu, 

ale matematika a její zápis často potřebují specifické prostředí. Existuje řada online nástrojů, které jsou 

k tomu určeny. Okrajově si představíme známé a velmi dobře využitelné nástroje Geogebra a Desmos, 

nejenom jako nástroje pro podporu distanční výuky. 2. blok: Poté se budeme věnovat řadě dalších 

nástrojů pro výuku vhodné od 1. stupně (např. MathLearningCenter) až třeba po střední školu (např. 

GraspableMath).  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  

 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0301131 Matematika nás baví 23 

07 Informační a komunikační technologie 

  0701131 Polytechnické výchova, robotika a programování s využitím robotických hraček 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   říjen 2022, 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Hana Hyksová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Vzdělávací program je zaměřen na začlenění polytechnické výchovy, robotiky a programování 

do výuky podle daného stupně školy zábavnou formou, včetně konkrétních příkladů z praxe. Robotické 

hračky a stavebnice jsou v dnešní době jednou z možností, jak budovat kladný vztah dětí k technice 

a robotice již od mateřské školy či školy základní až po vysoké školy. V úvahu bereme nejen věk žáků, 

ale i dostupnost a jednoduchost robotů pro nejmenší žáky. Ve vyšších ročnících základních škol 

a na středních školách žáci postupně pracují se stále složitějšími roboty a vytvářejí složitější programy. 

Robotické stavebnice umožňují v praxi STEAM výuku, což je spojení vědy, techniky, inženýrství, 

umění a matematiky. Robotika je nástrojem pro rozvoj klíčových kompetencí 21. století. Úkolem učitelů 

je nejen vzdělávání, ale i příprava žáků na budoucnost, ale i jejich usměrňování při výběru budoucího 

povolání. Robotika rozvíjí informatické a logické myšlení, čtenářskou, matematickou a digitální 

gramotnost, kreativitu, pečlivost, manuální zručnost, trpělivost a kladný vztah k technice 

a sebevzdělávání. Umožňuje rozhodovat se, reagovat na změny, pracovat v týmu, prezentovat 

a obhajovat své nápady a řešení. Nedílnou součástí je kreativita při řešení problémů. Všechny tyto 

kompetence jsou důležité pro budoucí uplatnění na trhu práce a na pracovní zařazení. V současné době, 

kdy je běžná distanční výuka ve školách, je nutné výuku prakticky orientovaných předmětů, mezi které 

patří i edukační robotika, realizovat online formou.   
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0704131 Výuka informatiky nově - Blokové programování a práce s Ozoboty 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ včetně gymnázií  
  Termín konání:   14.října 2022 (pátek) a 21.října 2022 (pátek), 13:00-16:00 hod.  
  Místo konání:   PC učebna Gymnázia, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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 
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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.  
  Akreditace:   MSMT-27330/2021-4-813  

  

Účastnický poplatek: 

  

1900Kč  

 

 

  0705131 Tvorba únikových her - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, pedagogy volného času, vychovatele  
  Termín konání:   28.listopadu 2022 (pondělí), 14:00-17:30 hod.  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Mgr. Lenka Benediktová Ph.D. 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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 

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.  
  Akreditace:   MSMT-27330/2021-4-813  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  

  
Poznámka: 

  
Účastníci musí mít aktivní Google účet, akce probíhá v prostředí Google Meet. Odkaz k připojení 

bude zaslán přihlášeným účastníkům před konáním akce.  
 

  0706131 QR kódy ve výuce - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   9.ledna 2023 (pondělí), 14:00-17:30 hod.  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Lenka Benediktová Ph.D.  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Předkládaný vzdělávací program se zabývá využitím QR kódů ve výuce. Tyto černobílé kódy můžeme 

vidět na letácích, informačních panelech či v časopisech. Jejich využití ve výuce je však také široké. 

Učitel do QR kódu může schovat interaktivní cvičení, odkaz na zajímavý článek či video, anebo 

jen textovou zprávu, bez závislosti na vyučovaném předmětu. QR kód představuje spojení 

mezi elektronickým světem a papírem a umožňuje tak tvorbu tzv. hybribních pracovních listů. Kdy je 

klasický papírový pracovní list s úkoly doplněn QR kódy, které mohou ukrývat další aktivity pro rychlé 

či nadané žáky. 1. blok (90 minut) V úvodní části semináře budou představeny různé možnosti využití 

QR kódů ve výuce, vše bude samozřejmě doplněno příklady z praxe pro lepší představu realizace 

ve školním prostředí. Následovat bude představení několika aplikací, které umožňují QR kódy vytvořit. 

2. blok (90 minut) V praktické části bude každý účastník vytvářet svoji sadu materiálů s využitím QR 

kódů. Lektorka je k dispozici na zodpovídání dotazů. V následné diskuzi si účastníci navzájem ukazují 

své výtvory. Závěrem proběhne shrnutí lektorky.  
  Akreditace:   MSMT-27330/2021-4-813  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
 

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

0901131 Pokusy s jednoduchými pomůckami 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   10.října 2022 (pondělí), 09:00-13:00 hod.  
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  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   RNDr. Renata Holubová, odb. asistent na PřF UP 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář bude zaměřen na popis praktickou realizaci pokusů s jednoduchými pomůckami. Účastníci 

se seznámí s více než 60 jednoduchých experimenty prováděnými pomocí netradičních pomůcek 

– plastových lahví, plechovek, mincí, svíček atd. Jako příklad uvádíme hrátky se svíčkou, hrátky 

se vzduchem, sací problémy, kulinářská fyzika atd. Posluchači získají přehled, jak si připravit pomůcky 

pro provedení experimentů, pokusy zrealizují a vysvětlí fyzikální podstatu studovaného jevu.  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  

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

  1104131 Kompenzační cvičení pro správné držení těla 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ (předškoláci), ZŠ  
  Termín konání:   4.listopadu 2022 (pátek), 09:00-12:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Gabriela Bašková, zakladatelka Aerobic clubu hip hop 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Kompenzační cvičení pro správné držení těla u dětí 6 – 15 letých – novinky z oblasti cviků určených 

pro posílení ochablých zádových svalů a protažení zkrácených svalů, nápravné cviky pro děti zatížené 

dlouhým sezením v lavici, doma u počítače či s telefonem v ruce. Náprava chybného držení těla 

– kompenzační cviky pro záda, kyčle, břišní svaly, rovnovážné polohy aktivující hluboký stabilizační 

systém těla. Navíc také pro zdravé chodidlo – cviky, masáže, využití masážních míčků a jógových 

pásků, díky kterým se dostaneme do většího rozsahu poloh při protahování.   
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
 

  1106131 I Vaše ruce mohou zachránit život - kurz první pomoci 

  
Doporučeno pro: 

  
pedagogické i nepedagogické pracovníky všech škol a školských zařízení, kteří absolvovali základní 

kurz první pomoci  
  Termín konání:   24.listopadu 2022 (čtvrtek), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Iveta Nováková Knížková DiS., záchranářka ZZŠ HK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

"I Vaše ruce mohou zachránit život, aneb jednoduché zásady poskytování první pomoci u dětí 

a dospělých". Teoretický úvod do problematiky: • jednotlivé sekvence a zásady řetězce přežití • novinky 

v provádění KPR • postupy při náhlém kolapsu • telefonování na tísňovou linku • demonstrace 

správného postupu KPR – základní dovednosti • použití automatizovaného externího defibrilátoru 

(AED) Praktický nácvik KPR, modelové situace: • ověření náhlé zástavy krevního oběhu • přivolání 

pomoci • volání 155 • nepřímá srdeční masáž, umělá plicní ventilace • spolupráce v týmu • využití AED 

• zotavovací poloha • vypuzovací manévry jako okamžitá reakce na akutním dušení z důvodu aspirace 

cizího tělesa • specifika první pomoci u dětí různých věkových kategorií Absolventi kurzu jsou schopni: 

- Rozeznat varovné příznaky náhle vzniklého závažného onemocnění. - Podniknout okamžité kroky 

k prevenci náhlé zástavy krevního oběhu. - Rozeznat a bezpečně potvrdit zástavu krevního oběhu. - 

Aktivovat zdravotnickou záchrannou službu prostřednictvím tísňové linky 155. - Ihned zahájit 

a správně provádět základní neodkladnou resuscitaci dospělých a dětí. - Bezpečně použít 

Automatizovaný externí defibrilátor.  
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
 

  1102131 Posilování vlastní vahou těla 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   2.prosince 2022 (pátek), 09:00-12:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Markéta Buderová, odborná fyzioterapeutka a cvičitelka pohybového studia Hroch 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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 
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gumičky dyna band - Nápady na sestavení kruhového a kondičního tréninku pro děti, překážkové dráhy. 

Vzdělávacím cílem je zpestření výuky tělesné výchovy o nové sportovní principy, motivace dětí 

ke zdravému sportování a vnímání svého těla, naučení správných a zdravých pohybových návyků, 

vytvoření dobrého základu kondice pro zdraví na celý život.  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Vezměte si vhodné oblečení a sportovní obuv na přezutí.  
 

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

  1204131 Tango Argentino 
  Doporučeno pro:   učitele ZUŠ  
  Termín konání:   17.září 2022 (sobota), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo náměstí 305  
  Lektor:   Petr Zámečník, akordeonista, hudební pedagog 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

- historie a vývoj argentinského tanga - kulturní souvislosti akordeonu v českých zemích - akordeon 

jako vyjadřovací prostředek tanga - interpretace, improvizace, aranžmá, kompozice stylu tango 

argentino - fenomén Astor Piazzolla - možnosti kreativní výuky na akordeon ve spojení s jinými 

hudebními nástroji - práce s modelem - diskusní fórum Seznámení s historií a vývojovými stupni 

argentinského tanga od počátků až po současnost, osvojení rytmických modelů, harmonizace, 

interpretace, základů hudebního aranžmá a kompozice, orientace a rozpoznání ve vývojových stylech 

tanga a nástrojových formací, schopnost vlastního hudebního aranžmá tango skladeb pro akordeon.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1206131 Výtvarné techniky jako cesta k rozvoji kreativity a fantazie 
  Doporučeno pro:   učitele ZUŠ, ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   21.září 2022 (středa), 08:00-12:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   MgA. Soňa Valentová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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 diskuze 

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.   
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1200 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  
 

  1207130 Keramika - jak ji ještě neznáme  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ  
  Termín konání:   23.září 2022 (pátek) a 7.října 2022 (pátek), 08:30-11:30 hod.  
  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  

  

Tematická náplň: 

  

Teoretická část: Seznámení se základy a postupy techniky modelování, glazování a způsoby nanášení 

barev, které ještě neznáme. Výměna nápadů a názorů na práci s dětmi v této oblasti. Předání 

metodických postupů při výuce keramiky ve školách a školních zařízeních. Seznámení s možnostmi 

využití keramické hlíny s jiným materiálem nebo materiálem, který limituje keramiku. Praktická část: 

Používání sádra a jiných materiálů jako pomocného materiálů – obtiskování, modelování hlínou 

s přidáním netradičních materiálů. Otiskování engob – vytváření obrazů- dekorování předmětů 

za použití papíru. Vytváření formy netradičním způsobem. Pálení raku. Všechny výtvarné postupy jsou 

zaměřeny na předškolní a školní věk dětí. Kombinace různých materiálů rozšiřuje představu o využití 

keramiky při pedagogické činnosti.  
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  Účastnický poplatek:   2800 Kč  
 

  1209131 Jak učit country tance 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ   
  Termín konání:   23.září 2022 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Lenka Gruntorádová, vedoucí a choreograf TCK VIRGINIA z.s. 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Teoretická část: • Vývoj a historie country tanců • Rozdělení CD (country dance) dle stylu včetně 

videoukázek • Kostýmy a jejich určení k danému stylu včetně ukázek • Vhodnost hudby k danému stylu 

včetně ukázek • Kostýmy a jejich vhodnost pro děti dle věku včetně ukázek • Vhodnost hudby pro děti 

dle věku včetně ukázek • Dětské taneční hry dle psychomotorického vývoje dítěte (věku) • Vhodnost 

country tanečních stylů pro danou věkovou kategorii • Jak učit děti různého věku • Proč dělat rozcvičku 

• Jaký je vhodný cvičební oděv • Jak motivovat děti k výuce Praktická část: • Rychlá efektivní rozcvička 

• Taneční a pohybové hry (předškolní a mladší školní věk) • Jak naučit taneční kroky • Jak naučit taneční 

figury • Jak procvičit kroky a figury na hudbu • Tradiční country tance podle věkového určení • Tance 

jiných národů podle věkového určení • Line případně couple dance podle věkového určení.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1213131 S hudbou? S hudbou! 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ  
  Termín konání:   14.října 2022 (pátek), od 08:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Rafaela Drgáčová, metodička hudební nauky 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, 

zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto 

školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých 

písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, 

noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby 

pomocí technik zážitkové pedagogiky. Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, 

velký důraz kladen na environmentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží 

metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  1203131 Barevná paleta podzimu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   17.října 2022 (pondělí), 08:30-12:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušová, mistr florista 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Praktická dílna, která je zaměřena na kreativní využití přírodnin v různých dekoracích, aranžmá. Dílna 

využívá tradičních podzimních surovin pro tradiční i netradiční postupy, metody a formy práce 

hodinách výtvarné výchovy, volnočasových aktivit, případně dalších pracovních činností. • využití 

přírodnin různého charakteru • technické postupy při zpracování materiálu • aranžmá do nádob • 

aranžmá na kulatém tvaru • aranžmá v pletivu • tvarování materiálu • práce s živou květinou • techniky 

úchytu materiálu, věnec s plody, ozdobená koule, kornout.  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  

  

Poznámka: 

  

Účastníci si donesou: Mech - větší sáček, javorové listy (50 - 60 ks), v případě nouze jakékoliv jiné 

i větší břečtanové. Plody - šípek, jeřabiny, bukvice, javorové nažky, plody lípy, žaludy, malé kaštany 

i slupky, malá jablíčka, hruštičky; od každého asi hrst. Nasušené květy - afrikán, slaměnky, hortenzie, 

malé růže, měsíčnice, slaměný věnec, kleště, pistoli na silikon + náboje, vazačský drát.   
 

  1202131 Rytmus, tělo a vesmír a rytmické aktivity v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   18.října 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Lenka Počtová Ph.D. 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  
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Tematická náplň: 

  

Seminář je orientovaný prožitkově. Na začátku se účastníci seznámí s tématem rytmu v různých 

oblastech života - v lidském těle, v přírodě, ve vesmíru. Postupně si vyzkouší hudební rytmus a takt 

v souvislosti s čísly 1-12 a procítí jejich účinky skrze své tělo. V druhé polovině semináře si vyzkouší 

jednoduché rytmické aktivity, které lze hrát s dětmi v mateřské škole. V závěru budou moci sdílet 

s kolegy své vlastní zkušenosti a techniky, které se jim v praxi osvědčují a které používají tak, 

aby se vzájemně obohatili a podpořili ve svých hudebních dovednostech. Součástí semináře je rytmická 

práce s tělem, hlasem i s hudebními nástroji. Teoretická část - rytmus v lidské těle, rytmické soustavy 

v lidském těle - působení různých druhů rytmu na lidský organismus - kvalita a účinek rytmů a taktů 

odpovídajících číslům 1-12 - rozdělení různých druhů rytmických cvičení s dětmi podle jejich účinku 

Praktická část - vnímání rytmických soustav ve vlastním těle - rytmická cvičení na tělo, s hlasem 

a s hudebními nástroji (bubny, chrastidla a další perkuse) - rytmická cvičení na 1-12-dobý takt 

- rytmická cvičení pro děti, hry s tělem, s nástroji, říkadly, písničkami - ukázky vlastní práce účastníků 

z jejich praxe - závěrečná diskuze a otázky  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  

  
Poznámka: 

  
Vezměte si pohodlné oblečení a obuv na přezutí. 

  
  1214131 Základy točení na kruhu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ  
  Termín konání:   21.října 2022 (pátek), 08:30-12:30 hod.  
  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  

  

Tematická náplň: 

  

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. 

Položení základu točířské techniky, zvládnutí centrování na kruhu a tvarování menšího výrobku 

– na kruhu a ručně. Prohlubování znalostí s řemeslnou technikou keramiky.  
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   2500 Kč  
 

  1215131 Učíme děti zpívat 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ, ZUŠ a sbormistry přípravných oddělení   
  Termín konání:   25.října 2022 (úterý), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Alena Tichá Ph.D., hudební pedagog a didaktik PedF UK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž si mohou učitelé sami na sobě vyzkoušet účinek některých 

cvičení, her a metodických postupů. V rámci kurzu se účastníci seznámí s výběrem skladeb pro dětské 

sbory a metodikou jejich nácviku. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s těmito tématy: 

metodika nácviku z pěveckého, intonačního a rytmického hlediska, doprovod zpěvu hrou na tělo, 

tvorba snadných instrumentálních doprovodů na OI, ztvárnění pohybem, výběr vhodných písní 

pro jednotlivá věková období.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  1216130 Projekty v keramické dílně 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ  
  Termín konání:   4.listopadu 2022 (pátek) a 18.listopadu 2022 (pátek), 08:30-11:30 hod.  
  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  

  

Tematická náplň: 

  

Teoretická část: Program zahrnuje teoretické a praktické seznámení s projekty v keramických 

kroužcích a dílnách. Seznámení s různými tematickými prvky a propojením výtvarného projevu 

v keramice do hloubky myšlení a uvažování žáka a pedagoga. Kurz je zaměřen na přípravu výtvarného 

projektu, svobodu vyjádření a nabídku skladby výtvarných technik v keramice. Praktická část: 

Praktické rozpracování projektu Strom a člověk. Pomocí nabídky různých technik (otisky, modelování 

zvířat a plodů, mozaika, strom modelovaný trojrozměrný, reliéfní obraz) si ukážeme praktické 

možnosti rozpracování jednoho tématu. Možnosti použití linorytu, zvukového doprovodu při práci, 

raku pálení kachlů. Kurz je určen pro začátečníky a pokročilé.  
  Účastnický poplatek:   2800 Kč  
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  1217131 Besídka dětí trochu jinak  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, vychovatele ZŠ  
  Termín konání:   18.listopadu 2022 (pátek), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  

  
Lektor: 

  
PaedDr. Vladimíra Hornáčková Ph.D., vysokoškolský pedagog Pedagogické fakulty Univerzity 

Hradec Králové, katedra primárního vzdělávání 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář přinese náměty na uskutečňování „besídky“ formou zážitkového učení s využitím metod 

a technik dramatické výchovy (improvizace, živé obrazy, pantomima, dramatická etuda, hra v roli) bez 

nezáživného nacvičování a manipulování s dětmi. Vybrané aktivizující metody, dramatické hry 

a podněty k rozvoji tvořivosti dětí podpoří tvorbu scénářů „besídek“, do kterých se budou děti 

zapojovat s radostí a vlastní aktivitou. Diskuse účastníků přinese inspiraci, jak využít tvořivost dětí, 

jak rozvíjet slovní zásobu, smyslové vnímání, sociální citlivost ve skupině, podpořit rozvoj kompetencí 

a pozitivně působit na osobnostní a sociální rozvoj dětí. „Besídka“ s uplatněním tvořivé dramatiky 

a příběhu umožní formou hry získat praktické zkušenosti z prožitku a aktivní činnosti, které se mohou 

zároveň využívat v edukaci i při realizaci větších tematických celků.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  1208131 Vánoce s peřím a kůrou 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, MŠ, vychovatele školských zařízení, pedagogy volného času   
  Termín konání:   21.listopadu 2022 (pondělí), 08:30-12:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušková, mistr florista 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Praktická dílna zaměřena na kreativní využití tradičního svátku jako tématu pro nové postupy a formy 

práce v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a dalších volnočasových aktivit. Tvorba 

dekorací pro adventní a vánoční čas. Využití přírodního materiálu, jako základu dekorace - pařez - věnec 

- anděl - drobné přízdoby z přírodního materiálu - kombinace materiálů - přírodní materiál / dřevo, kůra, 

mech, peří... / jako základ aranžmá - technické postupy při tvorbě aranžmá - technika lepení, technika 

úchytu materiálu na dřevo - barevný soulad dle trendů aktuálního roku - klasický námět v novém podání. 
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
 

  1214132 Základy točení na kruhu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ  
  Termín konání:   25.listopadu 2022 (pátek), 08:30-12:30 hod.  
  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  

  

Tematická náplň: 

  

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. 

Položení základu točířské techniky, zvládnutí centrování na kruhu a tvarování menšího výrobku 

– na kruhu a ručně. Prohlubování znalostí s řemeslnou technikou keramiky.  
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   2500 Kč  
 

  1214133 Základy točení na kruhu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ  
  Termín konání:   9.prosince 2022 (pátek), 08:30-12:30 hod.  
  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  

  

Tematická náplň: 

  

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. 

Položení základu točířské techniky, zvládnutí centrování na kruhu a tvarování menšího výrobku 

– na kruhu a ručně. Prohlubování znalostí s řemeslnou technikou keramiky.  
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
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Účastnický poplatek: 

  
2500 Kč  

 

1210131 Posilování a stretching pro děti II. 
Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ  
Termín konání:   20.ledna 2023 (pátek), 09:00-12:00 hod.  
Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
Lektor:   Markéta Buderová, odborná fyzioterapeutka a cvičitelka pohybového studia Hroch 
Garant za CCV:   Leona Mašková  
Tematická náplň: 

  

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. Volné pokračování semináře je zaměřeno 

na další 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 - malý míč 

(overball), gymnastický míč, balanční podložka (čočka). Seminář obsahuje teoretickou i praktickou 

část. V prvním díle jsem uváděla rozcvičky formou soch, štronza, soutěží… nyní aby to bylo zase 

o trošku zajímavější, tak ve školkách mají děti oblíbené rozcvičky na básničky nebo písničky, 

kdy napodobují slova. Pro starší děti je výborná např. atletická abeceda nebo cvičení ve dvojicích. 

Představení dalších posilovacích cviků jako prostředku k vyladění organismu dětí - přípravu na ostatní 

sporty.  
Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
Účastnický poplatek:   900 Kč  
 

13 Průřezová témata 

  1302131 Formativní hodnocení prostřednictvím map učebního pokroku 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   16.listopadu 2022 (středa), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jindra Plamitzerová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Praktický prezenční seminář. Mapy učebního pokroku (MUP) jako nástroj formativního hodnocení 

- průběžné zaznamenávání výsledků práce žáků, usnadnění komunikaci mezi žákem, učitelem a rodiči, 

dobrý odrazový můstek pro další učení. Proč a jak může žák sám sledovat svůj vlastní pokrok v určité 

oblasti nezávisle na výsledcích spolužáků nebo předepsaném objemu probírané látky. Příklady využití 

kontinua předmětových oblastí, seznámení s nástroji MUP. Rozdíl mezi sumativním a formativním 

hodnocením, jak hodnotit formativně, co nabízejí MUP v oblasti hodnocení. Těžištěm semináře jsou 

osobní zkušenosti účastníků s poskytováním zpětné vazby a hodnocením žáků, které modelují 

při realizovaných aktivitách. Jako praktický nástroj jsou účastníkům představeny mapy učebního 

pokroku pro vybrané vzdělávací oblasti (matematika, český jazyk, čtenářská gramotnost a anglický 

jazyk) a na ně navázaná zpětná vazba dle formulovaných kritérií.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0103131 Kontrolní systém školy - vnější kontrola 11 

0105131 Vnitřní kontrolní systém školy 12 

0106131 Zákoník práce a jeho specifika ve školství 13 

0114131 Vedení třídnické hodiny 13 

0230131 Metodická podpora logopedických asistentek v praxi 14 

0404131 Hlasová průprava se zaměřením na mluvený projev a přednes 26 

0405131 Rozvoj čtenářské gramotnosti 26 

0406131 Literatura a film 26 

0701131 Polytechnické výchova, robotika a programování s využitím robotických hraček 28 



 

- 36 - 

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

0704131 Výuka informatiky nově - Blokové programování a práce s Ozoboty 28 

0705131 Tvorba únikových her - webinář 28 

1106131 I Vaše ruce mohou zachránit život - kurz první pomoci 30 

1102131 Posilování vlastní vahou těla 30 

1302131 Formativní hodnocení prostřednictvím map učebního pokroku 35 

1608131 Na mně záleží - péče o vlastní psychohygienu 36 

1612131 ADHD - metody práce 36 

1611131 Vývoj dětské kresby 37 

1603131 Pojďte poznat sebe i své žáky 37 

1613131 Pedagogická práce s emocemi a emoční inteligence 38 

1604131 Komunikace - jak se vyhnout nedorozumění 38 

1618131 Asertivní jednání a komunikace v práci pedagoga 39 

1614131 Agresivita mezi dětmi 39 

1615131 Skupinová práce se žáky na zlepšení kvality klimatu třídních kolektivů 39 

1602131 Posilování psychické odolnosti pedagogů a pozitivního postoje k životu a práci 39 

1619131 Školní projekty a projektové vyučování 40 

1616131 Specifické poruchy učení 40 

1627131 Jak zacházet s agresí 41 

1702131 Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školy 41 

1703131 Šikana jako narušení vztahů ve skupině 41 

1803130 Studium pedagogiky 41 

4005131 Role asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 45 

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 

  1608131 Na mně záleží - péče o vlastní psychohygienu 
  Doporučeno pro:   pedagogy všech typů škol a školských zařízení  
  Termín konání:   26.září 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Zdenka Tmějová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Profese učitele a psychohygiena • Stresové situace – které ovlivnit můžeme/které ovlivnit nemůžeme 

(účastníci si na základě cvičení identifikují sami stresové oblasti a rozdělí do dvou skupin, následně 

diskutujeme o strategiích řešení stresových situací z první skupiny a pak z druhé. Lektor uvádí typy, 

rady, návody Být přirozenou autoritou • vlastnosti, schopnosti a dovednosti autority – skupinová práce 

a následně individuální práce, jak pracovat na svých vlastnostech Blokády duševní pohody a jejich 

odstranění • vnitřní postoje a přesvědčení – jejich identifikace na základě modelu kognitivně 

behaviorální psychoterapie Vnější a vnitřní zdroje duševní hygieny • analýza a práce s životní energií – 

co nám energii bere a co dává (cvičení individuální, pojmenování a rozeznání aktuálních „požíračů“ 

energie a času a jejich eliminace, koučovací způsob vedení skupiny) • kde potřebujeme doplnit energii? 

Co potřebujeme více zařadit do života? – vytvoření vlastní strategie změny • životní styl – zaznamenání 

a rozebrání životních oblastí a jejich vyrovnání pomocí cvičen • pohyb, spánek, strava a jejich vliv 

na psychiku a celkovou spokojenost? Co říkají nejnovější výzkumy o spokojenosti člověka? 

Psychosomatika – co nám říká naše tělo? • emoce a jejich vliv na orgány • Jak ovlivňovat svoje zdraví 

a imunitu? Hodnoty, priority a potřeby a jejich naplnění v pracovním a osobním životě Nácvik relaxace, 

imaginace – Jacobsonova progresivní relaxace Rady a tipy k osobní psychohygieně pedagogů  
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1612131 ADHD - metody práce  
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, vychovatele školských zařízení, speciální pedagogy  
  Termín konání:   29.září 2022 (čtvrtek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Marie Komárová 
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  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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 - 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:   1900Kč  
 

  1610131 Proč dnešní děti odmítají autority? 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   3.října 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Vztah dospělé populace k autoritě. Typy rodičovského vedení /autoritářské, hyperprotektivní.../; jasná 

sebeprezentace rodičovská. Výchova - soutěž v popularitě rodičovské. Míra času daná dítěti – míra 

vlivu na kvalitu vývoje osobnosti dítěte /pochopení souvislostí, rozlišení podstatného, porozumění 

sobě.../. Dětství- přípravné období pro život v dospělost /socializace, přátelské vztahy/. Období vzniku 

panovačnosti /raný vývoj dítěte, vývojový stupeň autokracie dítěte/. Stádia socializace – Play a Game. 

Pravidla jejich osvojení význam pro soužití s ostatními - dvanáct klíčů k důsledné výchově - R. G. 

Morrish. Domov – jistota trvalých emocionálních vztahů., zásad životních norem. Důslednost, zvládání 

afektivních reakcí, „zákaz„ vyhrožování, rodičovská „výchovná nejistota“- vztah k osobním hodnotám 

etc. Co dělat? Prevence, doporučená terapie, vhled do rodinného systému /psychohygiena, formování 

rodičů - info o změně základních potřeb v průběhu vývojových stupňů etc. Rodičovské pravomoc 

i /legislativa/. Odkaz na literaturu - obeznámení s výňatky: Ronald G. Morris, Dr. Stephan Holthaus, 

Dr. Jiřina Prekopová, Kevin Leman. Není třeba vytvářet pro děti zvláštní okolnosti. Stačí žít před dětmi 

tak, jak chceme, aby žily v důsledku našeho působení.   
  Akreditace:   MSMT-7172/2021-4-203  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1624130 Kurz reedukace specifických poruch učení 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   od 4.října 2022 (úterý) do 21.února 2023 (úterý), 13:00-16:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   kolektiv lektorů PPP Pardubice 

  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Kurz je rozdělen do 8 bloků po 4 hodinách, celkem 32 hodin zakončených závěrečnými pohovory.  - 

rozdělení SPU, vymezení jejich symptomatologií - hlavní příznaky SPU v oblasti pedagogické, rovině 

sociální, psychické, neuropsychické - diagnostika SPU a její význam pro zpracování obsahu reedukační 

a korektivní péče - možnosti vytvoření vhodných opatření dětem s SPU na škole - zvláštnosti klasifikace 

a hodnocení žáků s SPU - tvorba individuálních plánů - přehled a práce s pomůckami a podnětovým 

materiálem určeným dětem s SPU - počítačové programy pro děti s SPU - specifika práce s dětmi a SPU 

a chování, komunikace s rodiči takto postižených dětí Předání teoretických a praktických dovedností 

pedagogickým pracovníkům pro práci s dětmi s SPU, se zásadami reedukace a kompenzace vývojových 

dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií.  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   6500 Kč  
 

  1611131 Vývoj dětské kresby 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   6.října 2022 (čtvrtek), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

- 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 
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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:   1200 Kč  
 

  1603131 Pojďte poznat sebe i své žáky 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ (2. stupeň) a SŠ  
  Termín konání:   7.října 2022 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Patricie Chvojková, lektor, kouč, konzultant, diagnostik 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Trénink je zaměřen na pochopení toho, jak mohou být lidé (žáci, kolegové, partneři) různí. Přestože 

hovoříme stejným jazykem, vzniká spousta nedorozumění. Prostřednictvím tréninku pochopíte, proč 

si s některými lidmi či žáky sednete beze slov a někdo vám připadá „mimo“ či z „jiné planety“ 

(a vy jemu). Naučíte se vnímat přínosy osobnostní odlišnosti i jak s ní pracovat. Získáte konkrétní 

návody do běžného života i pro práci s kolegy a žáky, jak se lépe dorozumět. Zjistíte, jak různým 

osobnostem přizpůsobit výukové techniky, způsob komunikace i styl výuky. Pochopení osobnostních 

rozdílů. Posílení dovednosti individualizovat přístup k žákům ve výuce, při volbě výukových metod 

i v komunikaci. Sebepoznání a poznání druhých. Posílení mezilidského respektu a tolerance.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1613131 Pedagogická práce s emocemi a emoční inteligence 
  Doporučeno pro:   všechny pedagogické pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   12.října 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Milada Nádvorníková, vedoucí odboru školství a sociální péče Litomyšl 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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:   1900Kč  
 

  1607131 Využití hry při začlenění dítěte do kolektivu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a spec. škol  
  Termín konání:   12.října 2022 (středa), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jana Macečková, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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.  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  1609131 Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD 
  Doporučeno pro:   asistenty pedagoga v MŠ a na 1. stupni ZŠ  
  Termín konání:   24.října 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
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  Lektor:   PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1604131 Komunikace - jak se vyhnout nedorozumění 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   31.října 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Patricie Chvojková, lektor, kouč, konzultant, diagnostik 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Trénink je zaměřen na to, jak správně zadat úkol i jak ho vyhodnotit. Zjistíte, jak správně pracovat 

s tónem i tělem a jak moc vám volba slov ovlivní celkové vyznění. Pochopíte, proč některé způsoby 

komunikace budí opozici a „vzdorovité“ dítě ve škole i doma. Naučíte se, co pro zadání úkolu můžete 

udělat vy a současně pochopíte, nakolik může různorodost osobností pochopení úkolu přetvořit. Získáte 

inspiraci pro efektivní sdělování zpětné vazby tak, aby byla účinná a zároveň partnersky respektující, 

vedoucí ke změně, nikoliv k záseku. Nácvik správného zadávání úkolů. Trénink efektivní zpětné vazby. 

Posílení partnerské komunikace.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1618131 Asertivní jednání a komunikace v práci pedagoga 
  Doporučeno pro:   učitele a ředitele ZŠ, SŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   1.listopadu 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Výkladové části budou kombinované se sdílením situací, které účastníci ve škole zažívají, testováním 

účastníků na míru jejich agresivního, pasivního a asertivního chování, praktickým vyzkoušením 

si jednotlivých asertivních technik a řešením konkrétních potřeb a zadání účastníků. Metodou Alfa box 

shromáždíme základní klíčové pojmy k tématu. Rozpoznání agresivního a pasivního chování 

jako reakce na hrozbu. Motivace k agresi a pasivitě, negativní dopady agresivity a pasivity. Asertivní 

postoje, práva a povinnosti. Empatie, vyjadřování emocí. Sebepoznání vlastních postojových tendencí, 

sdílení příkladů praktických situací. Asertivní techniky: Požádání o laskavost, odmítnutí, Otevřené 

dveře, Gramofonová deska, Volné informace, Negativní dotazování, Negativní aserce. Využití 

asertivity k řešení obtížných situací v praxi učitele - situace ve vyučovací hodině, situace při jednání 

s kolegy, využití asertivity v běžném životě. 
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1614131 Agresivita mezi dětmi 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, pedagogy volného času  
  Termín konání:   28.listopadu 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Zdeňka Kašparová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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.  
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  Akreditace:   MSMT- 33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1615131 Skupinová práce se žáky na zlepšení kvality klimatu třídních kolektivů 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky 2. st. ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   30.listopadu 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Markéta Sychrová, speciální pedagog PPP, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Skupinová práce se žáky na druhém stupni ZŠ a SŠ, zaměřující se na zlepšení kvality klimatu třídních 

kolektivů. Skupinová dynamika. Dynamika školní třídy. Konkrétní skupinové aktivity s praktickým 

nácvikem, které se zaměřují na oblast vytvoření bezpečí v třídním kolektivu, na zkvalitnění vzájemné 

důvěry mezi žáky a žáky a pedagogem. Posílení vzájemného respektu a komunikace.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1602131 Posilování psychické odolnosti pedagogů a pozitivního postoje k životu a práci 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   7.prosince 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Helena Wiesenbergová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

V dnešní nové situaci je důležité posilovat svou odolnost vůči stresu, naučit se ho dobře zvládat 

a pracovat s ním. Prozkoumáme svou odolnost vůči stresu. Zaměříme se na zlepšování pozitivního 

postoje. Probereme si projevy stresu v našem těle a získáme tipy pro zvládání akutního stresu, práci 

s emocemi a techniky pro efektivní řešení chronického stresu. Najdeme zdroje naší energie a možnosti 

pro udržení životní rovnováhy a spokojenosti. Popíšeme si svou životní etapu a možnosti ukotvení 

v náročných dnech. • Co je to stres - zmapování vlastní situace - stres jako energie připravená k činu - 

projevy stresu, stresory • Jak se vypořádat se stresem - zabránění hromadění stresu - kontrola emocí 

• Efektivní protistresové nástroje - asertivita - zdravé životní návyky a aktivní • Jak se uvolnit - tipy 

pro zvládání akutního stresu - relaxační techniky - pozitivní postoj • Posilování odolnosti - mé zdroje 

energie - rovnováha v životě a v práci - moje životní etapa - uvědomit si své zdroje energie, vyplnit si 

dotazník k charakteristice mé životní rovnováhy a následně dojít k závěrům pro její posílení, popsat si 

etapy života a s prozkoumáním té své si vytvořit vlastní seznam cílů pro budoucí dny (Bucket list).  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1617131 Komunikace v problémových situacích 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, vychovatele školských zařízení, pedagogy volného času  
  Termín konání:   12.prosince 2022 (pondělí), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

V komunikaci s rodiči může docházet k nedorozuměním, která často vedou ke vzniku konfliktních, 

problémových situací a tím je následně ztěžována spolupráce školky, školy a rodiny. Následně je 

narušováno i výchovně vzdělávací působení na dítě. Východiskem semináře je seznámení s hlavními 

zásadami a metodami verbální a nonverbální komunikace a vedení rozhovoru tak, aby bylo předcházeno 

nedorozuměním a konfliktům. Uvedeny budou praktické postupy jak nejen předcházet vzniku konfliktů, 

ale i případné řešení konfliktní situace.  
  Akreditace:   MSMT-7172/2021-4-203  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  1619131 Školní projekty a projektové vyučování  
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, ředitele škol a školských zařízení, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   12.prosince 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

V současné době se „projektové vyučování“ říká lecčemu. Kurs proto účastníky seznámí s projektovým 

vyučováním, co je a co není projekt. Důvody, proč realizovat projekt, příprava a realizace projektů, 

různé typy a struktura projektu. Lektor bude průběžně uvádět konkrétní příklady ze své vlastní 

projektové praxe i z projektů na dalších školách. - Projektová výuka – živý odkaz předků tolik aktuální 

pro dnešní dobu – historické využití projektové metody ve vzdělávacích směrech; přínosy pro dnešní 
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školství - Co je a co není projektové vyučování, využití projektového vyučování v běžné školní praxi, 

potenciál projektového vyučování při vhodném zařazení, rizika a časté chyby. - Fáze projektu – 

motivace, plánování (co je za úkol, výstupy, harmonogram, prostředí, účastníci, podmínky, pomůcky, 

jak budeme hodnotit), realizace, hodnocení, prezentace - Výhody a rizika projektů a projektového 

vyučování (T-graf) - Typy a dělení projektů dle různých kritérií (prostředí, délka, účel, navrhovatel…) 

- Jak uskutečnit projektový den na konkrétní téma – příprava projektového dne (Je tedy možná společná 

práce na přípravě jednoho či více školních projektů.)  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1616131 Specifické poruchy učení  
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ (především 2. stupně), SŠ   
  Termín konání:   11.ledna 2023 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Olga Zelinková, CSc., docentka Husitské teologické fakulty UK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

1. SPU známé nebo neznámé? Co víme, co bychom se chtěli dovědět. Test – na základě odpovědí na 

otázky a diskuze upřesnění obsahu. 2. Příčiny a projevy SPU s využitím ukázek prací žáků. 3. Vliv SPU 

na psychosociální a emoční vývoj osobnosti, zvláštnosti v chování. 4. SPU nejsou pouze obtíže 

v českém jazyce a matematice. Deficity ve vývoji poznávacích funkcí, které jsou průvodními znaky 

dyslexie a dysortografie, dyskalkulie: řeč, percepce, proces automatizace, orientace v čase, organizace 

sebe sama a další. Vliv uvedených deficitů na výkon ve výuce. 5. Metody práce v běžných vyučovacích 

hodinách: český jazyk, čtení a práce s textem, cizí jazyk, matematika, naukové předměty. 6. Hodnocení 

a klasifikace 7. Současné trendy ve světě, budoucnost jedinců se SPU. 
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  

  
Účastnický poplatek: 

  
1900Kč  

 

  1627131 Jak zacházet s agresí 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky škol a ŠZ  
  Termín konání:   17.ledna 2023 (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: 

  

Agrese je síla, či energie sloužící k uspokojování a naplňování potřeb každého člověka. Je důsledkem 

nikoliv příčinou jednání. Naučme se tedy porozumět vlastní agresi, podívejme se na ni z odstupu 

bez odsuzujícího filtru, protože projevy agrese i její prožívání může být velmi různorodé. Agresivita 

jako předmět učení; Zkoumání agresivity ve výuce – možnosti osobnostního a sociálního učení; 

Vytváření učících aktivit, ve kterých je agrese součástí či předmětem učení; Poznání vlastní agrese, 

vědomé zacházení s ní; Verbální agrese; Fyzická agrese; Pasivní agrese; Jak zvládat svůj hněv; 

Temperament; Jak dát negativní zpětnou vazbu.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
 

17 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství 

  1702131 Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školy 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   4.listopadu 2022 (pátek), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jiřina Ludvíková, OSPOD Pardubice 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Tematická náplň: 

  
Témata semináře: - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (SPOD) - Multidisciplinární péče o ohrožené 

děti a jejich rodiny - Sociálně nežádoucí jevy nejen z pohledu SPOD - Rodičovská odpovědnost - práva 

a povinnosti zákonných zástupců.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

 

  1703131 Šikana jako narušení vztahů ve skupině 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ a SŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, vychovatele DD, DM  
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  Termín konání:   11.listopadu 2022 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Petr Dřínovský, speciální pedagog 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Teoretické vymezení pojmů - šikana, teasing, apod. Seznámit účastníky se stádii šikany, naučit je 

jednotlivá stádia rozpoznat. Seznámení s projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, 

s varovnými signály šikany. Dominantním cílem by mělo být naučit účastníky strategii vyšetřování 

šikany (vyvarování se základních chyb) a dále naučit jednotlivým metodám řešení šikany – metoda 

usmíření a metoda vnějšího nátlaku.  
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  

18 Kvalifikační  vzdělávání (akreditované dleVyhlášky č. 317/2005 Sb.) 

  1803130 Studium pedagogiky 

  

Doporučeno pro: 

  

učitele odborných předmětu SŠ, praktického vyučování a odborných praxí VOŠ, uměleckých 

odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, 

kteří potřebují doplnit odbornou kvalifikaci v oblasti pedagogických věd v souladu s § 22, odst. 1, písm. 

a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
  Termín konání:   17.září 2022 (sobota), 08:30-15:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   kolektiv lektorů CCV Pardubice 
  Garant za CCV:   Mgr. Monika Jirásková  

  

Tematická náplň: 

  

Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. a) Zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 Vyhlášky č. 317/2005 

Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému a je 

v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 

451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: MODUL I: ZÁKLADY 

PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY. MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY. 

Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, 

po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek: : 9500 Kč  

  
Poznámka: 

  
Organizace studia: výuka vzdělávacích modulů a jejich tematických okruhů bude rozložena do dvou 

semestrů studia. 
 

1804130 Studium pro vychovatele 

  
Doporučeno pro: 

  
zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. e) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu 

činností vychovatele ve školách a školských zařízeních. Kritérium výběru účastníků: dosažené vzdělání 

minimálně vyšší odborné (DiS.)  
  Termín konání:   17.září 2022 (sobota), 08:30-15:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   kolektiv lektorů CCV Pardubice 
  Garant za CCV:   Mgr. Monika Jirásková  

  

Tematická náplň: 

  

Studium pro vychovatele vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) Zákona 

č. 563/2004 Sb. a § 3 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací 

DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program 

je zaměřen na získání odborné kvalifikace vychovatel. Cílem studia je získání základních kompetencí 

v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele. Vzdělávací program 

obsahuje tyto moduly: I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY, II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE 

PRO PEDAGOGY, III. SPECIÁLNÍ MODUL PRO VYCHOVATELE. Ukončení studia: ústní 

závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky 

a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   6500 Kč  

  
Poznámka: 

  
Časová dotace: 80 vyučovacích hodin studia. Organizace studia: výuka vzdělávacích modulů a jejich 

tematických okruhů bude rozložena do dvou semestrů studia. 

 

  
1801130 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických 

jevů 
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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 října 2022 do května 2024  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   kolektiv lektorů CCV Pardubice 

  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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  
 

  1802130 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

  
Doporučeno pro: 

  
pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo 

školského zařízení, ředitelům škol a školských zařízení, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady 

pro výkon funkce ředitele  
  Termín konání:   říjen 2022, 08:30-15:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   kolektiv lektorů CCV Pardubice 
  Garant za CCV:   Mgr. Monika Jirásková  

  

Tematická náplň: 

  

Studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z podmínek a požadavků stanovených Zákonem 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v § 5 odst. 2, Vyhláškou 

č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků v § 5 a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP 

vydanými MŠMT dne 29.9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program je 

základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí 

a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem 

pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení tak, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona 563/2004 

Sb. Studium je realizováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 

písm. a) Zákona č. 563/2004 Sb. Vzdělávací program obsahuje tyto základní moduly: 1. ZÁKLADY 

PRÁVA. 2. PRACOVNÍ PRÁVO. 3. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY. 4. ORGANIZACE ŠKOLY 

A PEDRAGOGICKÉHO PROCESU. Součástí studia je dvoudenní odborná stáž ve vybrané škole nebo 

školském zařízení, řízené samostudium a zpracování závěrečné práce. Cílem odborné stáže, která je 

součástí studia, je poskytnout frekventantů, studia možnost blíže se seznámit a případně si vyměnit 

zkušenosti z oblasti vnitřního řízení školy/školského zařízení, seznámení s organizací školy/školského 

zařízení a vzdělávacím procesem se zaměřením na sledování řízení. Studium bude ukončeno obhajobou 

závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšní absolventi Studia pro ředitele škol 

a školských zařízení obdrží osvědčení.  
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   7000 Kč  
 

  1807130 Studium pro asistenty pedagoga 
  Doporučeno pro:   asistenty pedagoga a další zájemce  
  Termín konání:   od 15.října 2022 (sobota) do 17.dubna 2023 (pondělí), 08:00-16:30 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  

  
Lektor: 

  
PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 

Mgr. Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

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. Tematické okruhy vzdělávacího programu I. Škola, školní práce a role 

asistenta pedagoga II. Podpora žáka III. Systém péče o žáka IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní 

specifika v práci asistenta pedagoga 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  
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34 Projekt I KAP II 

3420133 Tvořivá cesta v kariérovém poradenství 

  
Doporučeno pro: 

  
kariérové poradce, výchovné poradce a další pedagogické pracovníky včetně vedoucích pracovníků 

základních a středních škol Pardubického kraje  
  Termín konání:   19.září 2022 (pondělí), od 10:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Pavlína Vašátová 

  Garant za CCV:   Mgr. Irena Matějová  

  
Stručný obsah: 

  
Jedná se o další z řady regionálních metodických setkání, která se konají každoročně v Pardubicích 

a ve Svitavách. Bude postaveno na inspiraci z různých přístupů v kariérovém poradenství. Účastníci 

si budou moci prakticky vyzkoušet techniky zážitkového poradenství nebo sociodynamického přístupu.  

  

Poznámka: 

  

Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky je 

zdarma. Pro přihlašování písemnou formou nebo e-mailem lze použít obvyklý formulář přihlášky 

na akce DVPP.  

 

  3400137 Dospívání je zrcadlem výchovy 
  Doporučeno pro:   metodiky prevence, výchovné a kariérové poradce a DPP SŠ Pardubického kraje  
  Termín konání:   5.října 2022 (středa), 14:00-16:00 hod.  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Mgr. Jiří Halda 
  Garant za CCV:   Mgr. Bc. Lucie Ryšavá  

  

Tematická náplň: 

  

Mladý dospívající člověk má zvýšené nároky na jednu konkrétní sociální kompetenci - respekt. Žijeme 

v zemi, která příliš respektu k dospívajícím nemá v tradici a je to také hlavní důvod k pubertálním 

rebeliím, upozorňováním na sebe a děláním gest - například rezignace na studium. Jak takovému 

chování ve školách předcházet? Předně si pedagogové potřebují určit společný postoj k tomu, že určitá 

míra takového chování je přirozená. A nastavit si respektující vztah jako klíčovou hodnotu a podstatu 

výuky. V době, kdy si jsou mladí lidé schopní shánět informace sami, je třeba vidět smysl vzdělávacího 

systému více jako vztahový, než kognitivní vliv. A pak je tu práce s rodinami a s rodiči. Je řada rodičů, 

kteří i mají snahu, jen neví jak - je tedy třeba pedagogy podporovat v tom, aby s rodiči o respektu k jejich 

dětem uměli mluvit a uměli jim být odbornou oporou. Jinými slovy - vztah mezi studentem, pedagogem 

a rodičem je možné kultivovat a rozvíjet.  

  
Poznámka: 

  
Webinář bude probíhat v MS Teams. Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky je zdarma. Přihlašování je možné 

elektronicky, písemnou formou nebo e-mailem (lze použít obvyklý formulář přihlášky na akce DVPP).  
 

  3421131 Jak na talenty? - webinář 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky základních škol Pardubického kraje  
  Termín konání:   7.listopadu 2022 (pondělí), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   2 hodiny  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Pavlína Vašátová 
  Garant za CCV:   Mgr. Irena Matějová  

  
Stručný obsah: 

  
Jaké mám cesty jako kariérový poradce při objevování a podpoře talentů dětí? Webinář představí paletu 

různých nástrojů a technik.   

  
Poznámka: 

  
Webinář bude probíhat v MS Teams. Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky je zdarma. Pro přihlašování písemnou 

formou nebo e-mailem lze použít obvyklý formulář přihlášky na akce DVPP.  
 

  3420131 Práce 4.0 - webinář 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky středních škol Pardubického kraje  
  Termín konání:   23.listopadu 2022 (středa), 13:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Dorota Madziová 
  Garant za CCV:   Mgr. Naďa Burcalová  

  

Tematická náplň: 

  

V rámci webináře představí lektorka studie, ze kterých lze při tématu práce budoucnosti vycházet. 

Účastníci se zamyslí nad vlastním pojetím práce budoucnosti a s ní 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.  
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Poznámka: 

  
Webinář bude probíhat v MS Teams. Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky je zdarma.   
 

  3415131 Spolupráce kariérového poradce s rodiči - webinář 
  Doporučeno pro:   výchovné a kariérové poradce základních škol Pardubického kraje  
  Termín konání:   24.ledna 2023 (úterý), 13:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Petra Šnepfenbergová  
  Garant za CCV:   Mgr. Jitka Rathouská  

  

Tematická náplň: 

  

Statistiky ukazují, že role rodičů je při rozhodování dítěte o budoucí profesi zásadní. Většina rodičů 

si to uvědomuje a chce pro své dítě to nejlepší. Proč a jak tedy spolupracovat s rodiči? Škola jako 

vzdělávací instituce má příležitost i povinnost rodiče svých žáků informovat, ale může je také inspirovat 

a motivovat ke spolupráci na tématu volba střední školy, resp. profese. Paní lektorka bude s účastníky 

sdílet své tipy a zkušenosti z praxe.  

  

Poznámka: 

  

Webinář bude probíhat v MS Teams. Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky je zdarma. Pro přihlašování písemnou 

formou nebo e-mailem lze použít obvyklý formulář přihlášky na akce DVPP.  

 

 3411138 Konference - Cesty kariérového poradenství II 
  Doporučeno pro:   kariérové poradce, výchovné poradce, pedagogické pracovníky včetně vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   16.března 2023 (čtvrtek) a 17.března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   12 hodin  
  Místo konání:   Hotel Jezerka, Seč - Ústupky  

  
Lektor: 

  
Mgr. Lenka Matuszná, Educa Quality Liberec 
PhDr. Sylvie Navarová, Mgr. Petra Šnepfenbergová, Mgr. Pavlína Vašátová, Ing. Kateřina Málková, 

Mgr. Michal Parlásek 
  Garant za CCV:   Mgr. Bc. Lucie Ryšavá  

  

Stručný obsah: 

  

Dvoudenní konference, která je určena pedagogickým pracovníkům základních i středních škol z celého 

Pardubického kraje, kteří se zabývají kariérovým poradenstvím nebo mají o toto aktuální téma zájem. 

Navazuje na konferenci, která se konala v březnu 2019. Konference je naplněna konferenčními 

příspěvky a workshopy se zaměřením na aktuální témata kariérového poradenství a předávání 

zkušeností dobré praxe. Podrobný program bude zveřejněn do konce roku 2022.  

40 Společné vzdělávání 

  
4005131 Role asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ (učitele, asistenty pedagoga, výchovné poradce)  
  Termín konání:   5.října 2022 (středa), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  

  
Lektor: 

  
Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka péče o žáky s PAS SPC Svítání, 

Pardubice 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Specifikace cílové skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) Legislativní 

vymezení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Systém podpůrných opatření v rámci 

vzdělávacího přístupu k žákům se SVP Personální podpora u žáků se SVP Role asistenta pedagoga 

v systému edukace žáků se SVP  
  Akreditace:   MSMT- 7172/2021-4-203  

  
Účastnický poplatek: 

  
900 Kč  

 

  4001131 Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   31.října 2022 (pondělí), 09:00-12:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Edita Hrdinová Keprtová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář (workshop) pro pedagogy pracující s dětmi v předškolním i školním věku: Legislativa 

pro výchovu a vzdělávání cizinců, Školský zákon, Podpůrná opatření • ZÁKON Č. 561/2004 SB., 

O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

(ŠKOLSKÝ ZÁKON) • Vyhláška č. 73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů 
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se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných • Vyhláška 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, který vyplývá ze školského zákona. Povinná školní 

docházka. Je vždy cizinec žákem se speciálně vzdělávacími potřebami? Za jakých podmínek je/není. 

Rozdělení podpůrných opatření jejich specifika. Role asistenta. Kdy je vhodný/nevhodný asistent 

pedagoga pro dítě s OMJ. Specifika vzdělávání dětí s OMJ v MŠ. Vstřícná otevřená škola reagující 

na potřeby dětí. Překážky pro zapojení dětí specifika jednotlivých národností. Strategický, adaptační 

plán vytvořený pro děti s OMJ. Rozdíl mezi integrací a inkluzí, adaptace, jazyková podpora dítěte a žáka 

s OMJ. Vnímání rozdílnosti jako obohacení, dvojjazyčnost jako výhoda. Podpora respektování 

tolerance u ostatních dětí. Role pedagogických i nepedagogických pracovníků v procesu. Sociální oblast 

- komunikace s rodinou, Desatero pro pedagogy. Komunikace s rodiči jako součást adaptačního plánu. 

Způsob komunikace – tlumočník, další jazyk. Znalost kulturních, společenských odlišností. Poskytnutí 

informací v tištěné podobě. Desatero pro učitele - jak to vidí žák s OMJ.  

  
Účastnický poplatek: 

  
900 Kč  

 

  4002131 Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, asistenty pedagoga, pedagogy volného času, vychovatele ŠD a ŠK  
  Termín konání:   31.října 2022 (pondělí), 13:00-16:00 hod.  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Edita Hrdinová Keprtová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář (workshop) pro pedagogy pracující s dětmi v předškolním i školním věku: Legislativa 

pro výchovu a vzdělávání cizinců, Školský zákon, Podpůrná opatření • Zákon č. 561/2004 SB., 

o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) 

• Vyhláška č. 73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Rovný přístup při přijímání 

ke vzdělávání, který vyplývá ze školského zákona. Povinná školní docházka. Je vždy cizinec žákem 

se speciálně vzdělávacími potřebami? Za jakých podmínek je/není. Rozdělení podpůrných opatření 

jejich specifika. Role asistenta. Kdy je vhodný/nevhodný asistent pedagoga pro dítě s OMJ. Specifika 

vzdělávání dětí s OMJ v ZŠ. Vstřícná otevřená škola reagující na potřeby dětí. Překážky pro zapojení 

dětí specifika jednotlivých národností. Strategický, adaptační plán vytvořený pro děti s OMJ. Rozdíl 

mezi integrací a inkluzí, adaptace, jazyková podpora dítěte a žáka s OMJ. Vnímání rozdílnosti jako 

obohacení, dvojjazyčnost jako výhoda. Podpora respektování tolerance u ostatních dětí. Role 

pedagogických i nepedagogických pracovníků v procesu. Sociální oblast - komunikace s rodinou, 

Desatero pro pedagogy. Komunikace s rodiči jako součást adaptačního plánu. Způsob komunikace 

– tlumočník, další jazyk. Znalost kulturních, společenských odlišností.  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  

Chrudim 

02 Předškolní vzdělávání 

  0228231 Ranní cvičení v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ   
  Termín konání:   18.listopadu 2022 (pátek), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
  Lektor:   Hana Volfová, cvičitelka I.třídy ČASPV předškolních dětí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Náměty pro ranní cvičení dětí předškolního věku a tělovýchovných chvilek v průběhu dne. Náměty jsou 

sestavené příběhy (pohádky), které se dají vzájemně obměňovat, kombinovat. Pro oživení jsou použity 

drobné, nápadité pomůcky. Náměty jsou rozděleny do tematických bloků, např. podle ročních období, 

svátků či jiných znaků. 1. Nevšední pohled na zpracování tělesné výchovy s důrazem na zdravotní 

cvičení. 2. Ukázat, jak lze různorodým a tvůrčím způsobem motivovat děti ke cvičení, vést děti 

zábavnou formou k nácviku správného držení těla, motorickým dovednostem, vést je ke spolupráci 

ve skupině, k osvojování vlastního rozhodování, poznávání a ovládání vlastního těla - sebekontrole. 

3. Část semináře je zaměřena na dvouleté děti.   
  Akreditace:   MSMT-15507/2019-3-496  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Přineste si cvičební oblečení a obuv na přezutí. Na semináři bude možnost zakoupení knih a brožur.   
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12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova) 

  1212231 Pojďme spolu do pohádky - Čerti 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   10.října 2022 (pondělí), 09:00-12:00 hod.  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
  Lektor:   Bc. Irena Zavadilová, vedoucí uč. MŠ Havlíčkův Brod 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Dramatická výchova jako metoda výchovně - vzdělávací práce v MŠ. Jak prožít tradiční svátky 

bez stresu a hrůzy z čertů. Filosofie - čerti děti do pekla nenosí – děti se učí žít s ostatními, hezky 

a slušně se k sobě chovat, učí se normám a pravidlům ve společnosti. Kdo se učí, dělá i chyby, ale my 

je trpělivě napravujeme, někomu to jde rychleji, někomu pomalu, ale když se budeme všichni snažit, 

podaří se nám spolu hezky žít. Peklo je fantazijní, pohádkový svět, a když do něj nakoukneme, zjistíme, 

že jsou v něm čertíci stejně velcí jako my, zlobivci i tichošlápci, mají svoji školku, školu, hodnou 

babičku i kuchaře i učitele. Je tam veselo! Jak to začíná? Čertíci se vylíhnou! Na semináři může být 

použitý i videozáznam práce lektorky s dětmi ve školce právě na téma čertoviny.  
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
 

  1205231 Hudebka nás baví 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   30.listopadu 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
  Lektor:   Mgr. Ivana Janovská 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Tematická náplň: 

  

Smyslem semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním 

materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní 

pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového 

serveru YouTube). Je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební 

výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Seminář nabízí rozmanité 

náměty pro práci s třídním kolektivem - hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický 

doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomwhackery a další. Praktická forma pojetí umožňuje 

pedagogům seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“. 1. – 2. hodina Hudební hry, hry 

na tělo, rytmické hry. Propojení hudby, slova a pohybu. Didaktické postupy zaměřené na rozvoj 

rytmického cítění. Hry: Tleskání, Dupání, Lavina rytmu, Rytmické hádanky, Na dirigenty, Tajný 

dirigent, Ramsese, Obwisana, Dum dum 3. – 4. hodina Formy aktivního poslechu. Možnosti realizace 

poslechových skladeb tak, aby poslech nebyl nudnou složkou hudební výchovy. 5. – 6. hodina Orffův 

instrumentář, boomhackery (perkusní tyče) a jejich využití ve skupinové výuce. Možnost práce 

s hudebním repertoárem formou úprav pro Orffovy nástroje a soustavu boomhackerů (perkusních tyčí). 

Ukázky nácviku skladeb formou hry, tedy bez nutnosti práce s notovým zápisem. 7. – 8. hodina Hudba 

jako prevence problémových jevů. Praktické možnosti využití.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

Svitavy 

01 Řízení školy a školský management 

  0110331 Génius ve třídě? Proboha, nestrašte! 
  Doporučeno pro:   ředitele a učitele 1. stupně ZŠ, výchovné poradce a asistenty pedagoga ve třídách s nadanými dětmi  
  Termín konání:   8.listopadu 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Zdeňka Drápelová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

1) Vymezení pojmů nadaný a mimořádně nadaný žák 2) Školský zákon a zařazení nadaných 

a mimořádně nadaných ve vyučovacím procesu 3) Identifikace nadaných 4) Metoda NTC Learning  
pro rozvoj intelektu všech žáků 5) Spolupráce s PPP, individuální plány, dotace apod. 6) Nadaný 

a mimořádně nadaný žák na ZŠ – možnosti zařazení do výuky (jednotlivec v běžné třídě, zařazení  
do skupin dle různých hledisek, speciální třída pro nadané atd.) 7) Žák s dvojí výjimečností 8) Možná 

úskalí výuky nadaných 9) Spolupráce s rodinou a pomoc rodině nadaného 10) Odlišnosti v práci  
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s nadanými ve velkých městech (krajské, okresní) a menších obcích 11) Metody práce s nadanými žáky 

v závislosti na vyučovacím předmětu 12) Učebnice vhodné pro výuku nadaných žáků 13) Workshop: 

praktická část – cvičení vhodná pro nadané žáky (v závislosti na vyučovacím předmětu), objevitelský 

přístup ve výuce 14) Seznam doporučené literatury zabývající se problematikou nadaných 15) Webové 

stránky pro nadané, jejich rodiče a pedagogy.  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0104331 Právní poradna 
  Doporučeno pro:   ředitele škol a školských zařízení  
  Termín konání:   14.listopadu 2022 (pondělí), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   JUDr. Dana Juřičková 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Návrh řešení aktuálních problémů a aplikace platných právních předpisů při řízení školy a školského 

zařízení: Témata: 1) zákoník práce - zásady pracovního práva, pracovní poměr, osobní spis 

zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, doba určitá, dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, odměňování, pracovní doba; 2) pracovně-lékařské služby - právní 

předpisy, směrnice, smlouva s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, prohlídky zaměstnanců; 

3) cestovní náhrady - směrnice, vysílání zaměstnanců na pracovní cestu, pracovní cesta versus pracovní 

doba, druhy náhrad, stravné, způsoby výpočtu cestovních náhrad; 4) FKSP a kolektivní smlouva - 

právní předpisy, kolektivní vyjednávání, odborová organizace, směrnice k čerpání FKSP, tvorba 

a čerpání FKSP; 5) poznatky z kontrol - kontroly vnější v oblasti pracovního práva - ČŠI, Inspektorát 

práce, odbor školství krajského úřadu apod., požadované materiály, závažná zjištění; 6) diskuse – 

na základě dotazů od účastníků.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

02 Předškolní vzdělávání 

  0218331 Rozvoj zrakového vnímání u předškoláků 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, I. st. ZŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   3.října 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Alena Vlková 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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. Účastník se dozví:  
- o důležitosti a nezbytnosti rozvoje zrakového vnímání pro přípravu dítěte předškolního věku získá 

základní orientaci v terminologii a pochopí souvislosti - o důležitosti rozvoje zrakového vnímání  
pro čtení a psaní - o sadě cvičení, aktivit přispívající ke komplexnímu rozvoji zrakové oblasti – jak u dětí 

systematicky postupovat při rozvoji jednotlivých složek zrakového vnímání a jak je systematicky 

trénovat, aby dosahovaly normy. 
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0201331 Rozvoj digitální gramotnosti v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   31.října 2022 (pátek), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Radka Bradáčová, učitelka MŠ Rakovník 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Obsah semináře vychází z praktických zkušeností učitelky mateřské školy. Ukazuje inspirativní náměty 

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

do tématu (2 vyučovací hodiny) - Oblasti digitální gramotnosti v mateřské škole - Přínos a rizika využití 

technologií - Bezpečnost na internetu a jak téma přiblížit malým dětem - Rozvoj digitální gramotnosti 

pedagogů v mezinárodních projektech eTwinning Workshop (4 vyučovací hodiny - 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, 
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předčítání pomocí tabletů, využití digitálního mikroskopu Závěrečná reflexe - ukázky prací účastníků 

ve skupinách, hodnocení pedagogického využití, zpětná vazba Podpora profesního růstu pedagogů 

v oblasti digitální gramotnosti. Seznámení s využitím robotických hraček a tabletů, získání praktických 

dovedností, inspirace a námětů pro vlastní praxi.  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0225331 Pokusy a objevy v MŠ 
  Doporučeno pro:   pedagogy MŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   18.října 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka MŠ Ostrov 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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.  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0227331 Zábavné cvičení s náčiním 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   15.listopadu 2022 (úterý), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Hana Volfová, cvičitelka I.třídy ČASPV předškolních dětí 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu. Seznámení s dostupným náčiním, různorodými možnostmi 

využití, výhody použití konkrétní pomůcky pro určitý účinek cviku. Motivační náměty pro cvičení 

s jednotlivým náčiním. Zásobník cviků pro cvičení s jednotlivými pomůckami. Součástí semináře je 

instruktáž k provádění cviků - na co je třeba dbát, čeho se vyvarovat, jak dopomoci dětem k správnému 

provedení cviku.  
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Pohodlné oblečení a obuv na přezutí.  
 

  0202331 Emoční odolnost díky tréninku pozornosti ("mindfulness") 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   24.ledna 2023 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Bc. Hana Čechová, certifikovaná lektorka kurzů Výchova bez poražených  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Osmihodinový kurz představující základní vědecké principy a praxi tréninku vědomé pozornosti 

(“mindfulness”) coby cesty k poznávání a posilování zdrojů emoční vyrovnanosti a psychické odolnosti 

pedagogického pracovníka. Kurz propojuje lektorkou vedená cvičení "mindfulness" s následnou reflexí 

a vědeckými poznatky o přínosech "mindfulness" pro práci pedagogických pracovníků. Podrobný 

přehled témat: - Vydefinování pojmu "mindfulness" na základě vlastní zkušenosti; - rozlišení 

automatického reagování (“autopilot”) a vědomého reagování, přínosy a rizika schopnosti 

automatizovat činnosti; - funkce střední prefrontální kůry coby řídícího centra mozku;  
- model emocí ABC a vliv interpretace reality na naše prožívání a chování; - systém averze 

jako mechanismus limbického systému při prožívání nepříjemné zkušenosti; - zrcadlové neurony 

jako základní struktura pro empatii. Pedagogičtí pracovníci získají povědomí o teoretickém rámci 

"mindfulness" a souvislostech této životní dovednosti se zdravým zvládáním náročných situací 

v pracovním i osobním životě. Odnesou si praktické tipy, jak "mindfulness" rozvíjet formálním 

tréninkem i při běžných každodenních aktivitách.  
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  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0226331 Podpora při vzdělávání dětí s NKS v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   31.ledna 2023 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Světlana Drábová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Obsah modulu je zaměřen na získání základní orientace posluchačů v oblasti osvojování řeči, 

problematika narušené komunikační schopnosti (NKS) a prevence specifických poruch učení (SPU) 

u dětí. Důraz je kladen na osvojení znalostí a dovedností posluchačů využitelných v jejich pedagogické 

praxi při poskytování podpůrných opatření (PO) dětem v MŠ. V teoretické části budou posluchači 

seznámeni se základní terminologií, s problematikou rizik vzniku SPU a s nejčastějšími poruchami řeči 

u dětí (poruchami artikulace, poruchami plynulosti a tempa řeči, poruchami zvuku řeči, s poruchami 

v oblasti porozumění a tvorby řeči). Seznámí se s jejich příčinami, projevy v jednotlivých jazykových 

rovinách a důsledky ve vzdělávání. Seznámí se s přístupy a možnostmi využití PO při společném 

vzdělávání dětí s NKS a riziky vzniku SPU, jak tato rizika eliminovat. Posluchači získají též informace 

o dostupnosti logopedické péče ve školství. V praktické části v souladu s platnou legislativou budou 

účastníci seznámeni s PO poskytovaným dětem s narušenou komunikační schopností a riziky vzniku 

NKS a SPU z hlediska stupňů PO v mateřských školách (PLPP, IVP, předmět speciálně pedagogické 

péče - role speciálního pedagoga, pedagogická intervence, role asistenta pedagoga - zaměření 

na využívání AAK, metody a organizace výuky, hodnocení dětí, podpora školských poradenských 

zařízení). Posluchačům budou představeny konkrétní možnosti, pedagogické metody a metodické 

postupy (např. AAK - strukturované učení, strukturovaný plán dne, praktické ukázky využití), 

doporučení pro práci pedagogů s dětmi s daným typem vzdělávacích potřeb v rámci společného 

vzdělávání v MŠ v souladu s RVP PV.  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  

  
Účastnický poplatek: 

  
1900Kč  

 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0101431 Jak na kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání - webinář 56 

0104331 Právní poradna 47 

0111131 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga - webinář 11 

1001331 Práce s kreativní polytechnickou stavebnicí Františkova chaloupka 52 

1101331 Krátké relaxační techniky nejen pro děti s ADHD 52 

1103331 Posilování a stretching pro děti 52 

1105331 Psychomotorické hry 53 

1107331 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 53 

1201331 Rozkvétající květiny 53 

1301331 Formativní a normativní hodnocení žáků 54 

1605331 Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami 54 

1620331 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 55 

1621331 Grafomotorika praváků a leváků 55 

1625331 Pozitivní komunikace - nové formy komunikace v prostředí školy 55 

4003431 Podpora dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka - webinář 71 

 

 

03 1. stupeň ZŠ 

  0307331 Hravě v hlavě, aneb metody a formy efektivní práce ve výuce na ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga, vychovatele  
  Termín konání:   22.listopadu 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
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  Lektor:   Mgr. Ivana Janovská 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Náplní semináře je soubor her a činností, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou 

unavenou hlavu. Formou prožitkové pedagogiky seznámí učitele s efektivními postupy a náměty, 

které otevírají ve vyučování radost, spontánnost, hravost, kreativitu a soustředění. Skrze vlastní pohyb 

zapalují myšlení, cítění a tělesnost jako jeden celek. Seminář je inspirací, jak pracovat s nadšením 

a nevyhořet. Všechny náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe. 1. hodina 

Hra jako důležitý prvek výchovně-vzdělávacího procesu • teoretické ukotvení, vliv pohybu na výchovně 

– vzdělávací proces, prožitek jako cesta k trvalému zapamatování si, herní efektivita 2. hodina 

Aktivizační hry a činnosti zaměřené na koncentraci a pozornost. • telegrafování, magické číslo, povel 

pimprle 3. hodina Rozvoj intuice skrze pohyb, umění být v pohybu a poznávat se v něm. • balancování 

s gumou, pohybová vlna, kruhová vlna, zamrznutí, sportovní tichá pošta 4. hodina Činnosti zaměřené 

na kreativitu, umění komunikace, spolupráce, schopnost diskuse, v níž umí člověk naslouchat druhým 

i vysvětlit a prosadit své stanovisko. • komunikační bingo, inzerát, argumentační hry 5. hodina Aktivity 

směřující k respektování společenských a skupinových pravidel. • kouzelná hůlka, pavučina přátelství, 

očistná koupel, osobní vzkaz 6. hodina Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce českého jazyka • 

křížovky, písmenkové skákání, hry s písmeny, hry se slovy 7. hodina Praktické ukázky her a jejich 

využití ve výuce matematiky • magické čtverce, bingo, násobilkové hodiny, číselné hopsání, 

násobilkové hopsání 8. hodina Relaxační hry a cvičení • relaxační křeslo, na sochaře, dotykové hry, hry 

s hudbou.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0110331 Génius ve třídě? Proboha, nestrašte! 47 

0111131 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga - webinář 11 

0218331 Rozvoj zrakového vnímání u předškoláků 47 

0401431 Cesty ke kritickému myšlení - webinář 62 

0601131 Online nástroje v hodinách matematiky - webinář 27 

0603331 Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ 51 

0702331 Zábavné aplikace pro fixaci učiva - webinář 51 

0705131 Tvorba únikových her - webinář 28 

0706131 QR kódy ve výuce - webinář 29 

1101331 Krátké relaxační techniky nejen pro děti s ADHD 52 

1103331 Posilování a stretching pro děti 52 

1105331 Psychomotorické hry 53 

1201331 Rozkvétající květiny 53 

1301331 Formativní a normativní hodnocení žáků 54 

1605331 Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami 54 

1620331 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 55 

1621331 Grafomotorika praváků a leváků 55 

1622331 Rodiče a pedagogové při výchově a vzdělávání žáků 56 

1625331 Pozitivní komunikace - nové formy komunikace v prostředí školy 55 

06 Matematika a její aplikace 

  0603331 Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele 1.stupně ZŠ, učitele 2.stupně ZŠ  
  Termín konání:   11.listopadu 2022 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Veronika Havelková Ph.D., Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  
Tematická náplň: 

  
• Principy přípravy úloh a žákovských projektů. Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná 

činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické 

funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky. 
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• Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát). 

• Aktivity k oživení učiva geometrie (osová souměrnost – práce v mřížce – se zrcátky, vlastním objevem 

k Pythagorově větě, vyprávění příběhů, hádej, kdo jsem v matematice, hrajeme si s kruhy, finanční 

gramotnost s Harry Potterem aj.) • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou 

využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, 

které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti. Příklady her 

a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti. Rozšířená realita jako nástroj motivace 

i rozvoje nejen matematické gramotnosti. • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, 

triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

07 Informační a komunikační technologie 

  0702331 Zábavné aplikace pro fixaci učiva - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ, pedagogy volného času, vychovatele  
  Termín konání:   16.ledna 2023 (pondělí), 14:00-17:30 hod.  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Mgr. Lenka Benediktová Ph.D.  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Předkládaný vzdělávací program je určen pro učitele základních škol, 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 vyučovaný předmět tedy nehrají roli. 1 . blok (90 minut) 

Představení aplikací, včetně ukázky hotových materiálů. přestávka 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.  
  Akreditace:   MSMT-27330/2021-4-813  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  

  
Poznámka: 

  
Účastníci musí mít aktivní Google účet, akce probíhá v prostředí Google Meet. Odkaz k připojení 

bude zaslán přihlášeným účastníkům před konáním akce.  
 

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

povolání) 

  1001331 Práce s kreativní polytechnickou stavebnicí Františkova chaloupka 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, vychovatele ŠD  
  Termín konání:   7.listopadu 2022 (pondělí), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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. Účastníci zvýší své profesní kompetence v oblasti rozvoje polytechnické výchovy, 

získají konkrétní náměty a didaktické postupy, které mohu aplikovat do své praxe.  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
 

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

  1101331 Krátké relaxační techniky nejen pro děti s ADHD 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ i MŠ, případně DDM, DD  
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  Termín konání:   4.října 2022 (úterý), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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:   1400 Kč  
 

  1103331 Posilování a stretching pro děti 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ  
  Termín konání:   21.října 2022 (pátek), 09:00-12:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Markéta Buderová, odborná fyzioterapeutka a cvičitelka pohybového studia Hroch 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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:   900 Kč  
  Poznámka:   Doporučujeme sportovní oblečení a obuv, s sebou gymball a overball.  
 

  1105331 Psychomotorické hry 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1. st. ZŠ, vychovatele ŠD  
  Termín konání:   4.listopadu 2022 (pátek), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Jana Macečková, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář je zaměřen na využití psychomotorických her u dětí předškolního věku. Účastníci se seznámí 

s pojmem psychomotorika a s jednotlivými oblastmi, které psychomotorika rozvíjí. Naučí se hry 

do třídy i do tělocvičny, hry, které podporují zájem dětí o pohyb. Hry jsou vhodné i pro děti 

s postižením. Budeme si hrát s tradičními i netradičními materiály jako jsou šátky, kroužky z uzávěru 

PET lahví, střapce ze skartovaného papíru, terapeutický padák. Účastníci obdrží metodický list 

s popisem her. Na seminář si nezapomeňte vzít teplé pohodlné oblečení a obuv a podložku na cvičení.  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Doporučujeme pohodlné oblečení a obuv na přezutí.  
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  1107331 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   2.prosince 2022 (pátek), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Iveta Komárová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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.  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vezměte si pohodlné oblečení, obuv, podložku na cvičení, pití, případně deku.  

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

  1201331 Rozkvétající květiny 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času  
  Termín konání:   14.října 2022 (pátek), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Dana Činčarová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Kurz malování se suchým pastelem a šablonami stručný popis: Malování květinových kruhových 

obrazů (mandal) se suchým pastelem, s použitím papírových šablon. Velice snadná a hravá výtvarná 

technika, která umožňuje vytvářet rozmanité pohledy na květy shora. Vznikají symetrické obrazy 

bez použití pravítka či kružítka a zároveň jsou barevně vystínovány roztíráním pomocí prstů. Průběh 

malování připomíná pohled do kaleidoskopu, kdy se obraz neustále mění a přináší překvapení v podobě 

nových tvarů. Uvidíte “rozkvétat obraz” pod svýma rukama a poznáte spojitost geometrie s rozkvétající 

květinou. Přehled témat: - Vytváření vlastních originálních tvarů šablon z papíru - kreslení různých 

tvarů okvětních lístků -variace základního tvaru - základní princip malování suchým pastelem 

s použitím šablony - barevné stínování pomocí roztírání prsty - základní princip malování souměrného 

tvaru - čtyřlístek - malé přáníčko - jak rozkvétá květina ...od jednoduché květiny k složitějším květům 

- různé možnosti zvětšování obrazu květu a udržení souměrnosti obrazu - vrstvení vzorů a barev 

přes sebe - Uplatnění předchozích dovedností ve větším obraze 30/30 cm - způsob fixování obrazu 

Forma vzdělávacího programu: - v úvodu ukázka vlastní tvorby lektorky s námětem květinových 

kruhových obrazů (mandal) - v průběhu výuky lektorka předvádí názorně postupy malování a to “krok 

za krokem” - během malování konzultuje práci jednotlivých účastníků a pomáhá jim k zdařilému 

výsledku - v závěru ukázky obrázků různé úrovně obtížnosti. Inspirace námětů pro různé věkové 

kategorie.  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Doneste si suché pastely.  
 

13 Průřezová témata 

  1301331 Formativní a normativní hodnocení žáků 
  Doporučeno pro:   MŠ, ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   30.září 2022 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Marie Komárová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  
Tematická náplň: 

  
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 
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dojednáno tak, aby rodiče věděli, kdy bylo dítě hodnoceno formativně a kdy normativně, sjednocení 

postupu vyučujících,..) Propojení poskytovaných podpůrných opatření s hodnocením. 
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  

  
Účastnický poplatek: 

  
1900Kč  

 

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání 
 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0705131 Tvorba únikových her - webinář 28 

0706131 QR kódy ve výuce - webinář 29 

1101331 Krátké relaxační techniky nejen pro děti s ADHD 52 

1201331 Rozkvétající květiny 53 

1301331 Formativní a normativní hodnocení žáků 54 

1605331 Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami 54 

1625331 Pozitivní komunikace - nové formy komunikace v prostředí školy 55 

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 

  1605331 Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, učitele ZUŠ, SŠ  
  Termín konání:   11.října 2022 (úterý) a 25.října 2022 (úterý), 14:00-17:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  

  
Lektor: 

  
Mgr. Kateřina Adamcová,  

Mgr. Milan Jirout  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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. Přednáška bude doplněna interaktivními vstupy 

- tzn. praktickým nácvikem, prožitkem, sdílením zkušeností, příklady z praxe, diskuzí. 2)Přístup 

k dětem s ADHD. Přístup k úzkostným dětem. Přístup k dětem s poruchami chování. Přístup k dětem 

s poruchami autistického spektra. Příklady z praxe, kazuistiky, sdílení zkušeností, využití prožitku 

a vcítění do situace dítěte.  
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1625331 Pozitivní komunikace - nové formy komunikace v prostředí školy 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   17.října 2022 (pondělí), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Účastník bude seznámen se základními principy pozitivní, nenásilné komunikace, jejíž podstatou 

je schopnost respektovat druhého a vzdát se vlastních agresivních tendencí. Naučí se pracovat 

s vlastními emocemi v komunikaci tak, aby přijal spoluodpovědnost za výsledek. Bude podpořen 

k tomu, aby rozvíjel svou schopnost vyladit se na druhého, vzdal se permanentního hodnocení druhých, 

zlepšil svou empatii a dokázal předcházet konfliktům, eventuálně je dokázal řešit konstruktivně. 

Podpora autentičnosti, silné, nezávislé pozice v jednání. Schopnost vyjádřit vztek a nebýt destruktivní, 

pracovat s tím, co je odpovědnost má a co je odpovědnost druhých.  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  1620331 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ  
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  Termín konání:   25.listopadu 2022 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1621331 Grafomotorika praváků a leváků 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistenty pedagoga, učitele 1. třídy ZŠ nebo přípravného ročníku  
  Termín konání:   28.listopadu 2022 (pondělí), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Olga Skládalová Keprtová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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:   1900Kč  
 

  1622331 Rodiče a pedagogové při výchově a vzdělávání žáků 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy, AP, vychovatele  
  Termín konání:   9.prosince 2022 (pátek), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   PaedDr. Zdeňka Kašparová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář je zaměřen na podporu pedagogických kompetencí pedagogů, kteří pracují s třídními 

kolektivy se žáky vykazující problémové a agresivní chování bylo zvoleno na základě požadavků 

pedagogů. Práce s těmito kolektivy je náročná, výše uvedení žáci často nerespektují autority, 

nerespektují pokyny, výrazně narušují výuku, fyzicky i psychicky ubližují spolužákům, projevují se 

nezvladatelným chováním, výkyvy nálad, výkyvy v chování. Svým chováním mnohdy ohrožují 

spolužáky na zdraví. Pedagogové jsou při jejich vzdělávání a výchově často bezradní a bezbranní. 

Seminář je také zaměřen na spolupráci pedagogů s rodiči výše uvedených žáků.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

34 Projekt I KAP II 

  3422333 Koučovací nástroje pro kariérové poradce 
  Doporučeno pro:   kariérové poradce, výchovné poradce a DPP včetně vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ Pk  
  Termín konání:   14.září 2022 (středa), 10:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Ing. Kateřina Málková 
  Garant za CCV:   Mgr. Naďa Burcalová  

  

Tematická náplň: 

  

Koučovací techniky mohou pomoci rozmluvit mlčenlivého žáka, podpoří iniciativu u nerozhodných, 

pomohou pochopit, co se ve skutečnosti skrývá za nerealistickým výběrem některých dětí. Výhodou 

koučovacích technik je tzv. zmocňování (empowerment), předání žákům zodpovědnosti za jejich 

rozhodování a zároveň podpora víry ve vlastní úsudek a motivace k aktivnímu jednání. Během setkání 

se zaměříme na efektivní koučovací otázky, seznámíme se s koučovacími nástroji určenými 

pro zkoumání kariérních preferencí žáka (např. kolo rovnováhy) a také bude představeno pět typů 

informací důležitých pro kariérové rozhodování včetně výběru školy a oboru.  

  
Poznámka: 

  
Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky 

je zdarma. Pro přihlašování písemnou formou nebo e-mailem lze použít obvyklý formulář přihlášky 

na akce DVPP.  
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Ústí nad Orlicí 

01 Řízení školy a školský management 

  0101431 Jak na kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání - webinář 
  Doporučeno pro:   ředitele MŠ  
  Termín konání:   19.září 2022 (pondělí), 09:00-11:00 hod.  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Obsah: podmínky přijetí dané zákonem a kritéria určovaná ředitelem školy, kritéria přijetí, která jsou 

legální a nediskriminační; jak rozpoznat kritéria, která lze použít pouze za určitých podmínek, 

jak se vyvarovat nelegálních a diskriminačních kritérií, propojení podmínek přijetí a kritéria přijetí 

do logicky provázaného celku, jak se jednotlivé podmínky nebo jednotlivá kritéria aplikují v rozhodnutí 

o nepřijetí uchazeče, kontrola znění kritérií a jejich provázanost pomocí check listu.  
  Účastnický poplatek:   1000 Kč  

  
Poznámka: 

  
Webinář proběhne v prostředí MS Teams. Přihlášeným účastníkům bude zaslán odkaz k připojení den 

před konáním webináře.  

 

  0109431 Problematika školského práva pro zástupce ředitele škol (MŠ) 
  Doporučeno pro:   zástupce ředitelů MŠ  
  Termín konání:   17.října 2022 (pondělí), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. Milan Štoček  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

1. Základní přehled právních předpisů. 2. Přijímání dětí do mateřské školy. Kritéria pro přijetí do MŠ. 

Povinné předškolní vzdělávání. Individuální vzdělávání dítěte. Kratší doba vzdělávání dítěte v MŠ. Děti 

– cizinci v MŠ. Ukončení předškolního vzdělávání. Spádové školní obvody. 3. Organizace 

předškolního vzdělávání MŠ. Počty dětí v MŠ. Vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v MŠ. Přerušení 

nebo omezení provozu MŠ. Organizace školního roku. 4. Dokumentace školy podle § 28 školského 

zákona. Vnitřní předpisy školy. Spisová služba. 5. Práce s informacemi - Svobodný přístup 

k informacím. Ochrana osobních údajů (GDPR). 6. Zákonný zástupce žáka - Zastupování dítěte. 

Rodičovská odpovědnost. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí. 7. Odpovědnost za škodu 

- Právní úprava odpovědnosti za škodu. Odpovědnost školy za škodu dětem. 8. Bezpečnost a ochrana 

zdraví žáků v právních normách. Prevence rizik. Dohled nad dětmi. Zdravotní předpoklady. První 

pomoc a ošetření. Lékař a škola. Školní úraz. 9. Pracovněprávní problematika. Seznámení zástupců MŠ 

s problematikou školského práva. Zvýšení kompetencí pro oblast řízení školy.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0108431 Problematika školského práva pro zástupce ředitele škol (ZŠ a SŠ) 
  Doporučeno pro:   zástupce ředitelů škol ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   2.listopadu 2022 (středa), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. Milan Štoček  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

1. Základní právní předpisy školy - Učitel základní školy a právní předpisy; Základní přehled právních 

předpisů; 2. Povinná školní docházka - Přijímání k základnímu vzdělávání; Odklad povinné školní 

docházky; Povinná školní docházka; Uvolňování a omlouvání žáků; Komisionální přezkoušení; 

Opravné zkoušky; Opakování ročníku; Individuální vzdělávání žáka; 3. Organizace výchovy 

a vzdělávání - Organizace školního roku; Rozvrh hodin; Vyučovací hodina; Volné dny ve školním roce; 

Počty žáků; 4. Hodnocení výsledků vzdělávání - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků; Slovní 

hodnocení; Výchovná opatření; Pochybnosti o správnosti hodnocení výsledků vzdělávání; Náhradní 

termíny pro hodnocení žáka; Domácí úkoly – hodnocení a zadávání; 5. Dokumentace školy 

- Dokumentace školy podle § 28 školského zákona; Vnitřní předpisy školy; Spisová služba; 6. Práce 

s informacemi - Svobodný přístup k informacím; Ochrana osobních údajů (GDPR); 7. Zákonný 

zástupce žáka - Zastupování nezletilého žáka; Rodičovská odpovědnost; Práva a povinnosti žáků 

a zákonných zástupců žáků; 8. Odpovědnost za škodu - Právní úprava odpovědnosti za škodu; 

Odpovědnost školy za škodu žákům; Odpovědnost žáka za škodu, kterou způsobil škole; 9. Bezpečnost 

a ochrana zdraví - Bezpečnost a ochrana zdraví žáků v právních normách; Prevence rizik; Dohled 

nad žáky; Poučení žáků; Zdravotní předpoklady; První pomoc a ošetření; Lékař a škola; Školní úraz; 
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10. Pracovněprávní problematika. Seznámení zástupců škol základní a středních škol s problematikou 

školského práva.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

02 Předškolní vzdělávání 

  0219431 Dítě s rizikovým chováním předškolního věku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   4.října 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Alena Vlková 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

• Co má umět předškolák? (účastníci získají ucelený přehled o dovednostech, znalostech, kompetencích) 

• Co je to školní zralost? Co je to školní nezralost? (účastníci se dozví, jak se projevuje školsky zralý, 

resp. nezralý budoucí prvňáček v jednotlivých dovednostech a znalostech) • Co by měli vědět rodiče 

bud. prvňáčků? Co doporučit rodičům nezralého dítěte? (účastníci se dozví, jak komunikovat s rodiči 

a jak jim sdělovat “nepříjemné“ věci, jak je zapojit do přípravy apod.) • Účastníci se seznámí se 

s klíčovými pojmy, teorií • Čekají na ně praktické ukázky cvičení a her vhodných pro předškoláky Jedná 

se o interaktivní seminář, účastníci budou diskutovat, provádět rozbory jednotlivých praktických 

činností a cvičení, her, nacvičí si argumentaci s rodiči, budou formulovat základní termíny a shrneme 

teorii, obdrží soubor prac. listů. I. Blok 1. úvod, plán semináře 2. ledolamka 3. seznamovací aktivita, 

očekávání účastníků 4. Ideální prvňáček - myšlenková mapa, práce s myšlenkovou mapou 5. Diskuze - 

Co má umět předškolák? Co je to školní zralost, školní nezralost, faktory ovlivňující OŠD atd…, 

účastníci obdrží prac. listy II. Blok 1. ledolamka 2. praktické ukázky her a činnosti na rozvoj sociální 

oblasti (komunikační dovednosti) 3. praktické ukázky her a činnosti na rozvoj kognitivní oblasti a) 

paměť b) pozornost c) myšlení 4. účastníci obdrží prac. listy, doporučení odb. literatury III. Blok  

1. ledolamka 2. praktické ukázky her a činnosti na rozvoj smyslové oblasti a) zrakové vnímání 

b) sluchové vnímání c) rozvoj motoriky 3. praktické ukázky her a činnosti na rozvoj kooperace 

a spolupráce s rodičovskou skupinou 4. diskuze, účastníci obdrží prac. listy 5. evaluace 6. shrnutí, závěr 

Podklady, které získají účastníci: • Pracovní listy pro děti, rodiče • Přehled základních pojmů 

a klíčových výrazů • Přehled doporučené literatury s praktickými ukázkami nejnovějších publikací 

• „Desatera“ pro rodiče a budoucí prvňáčky • Dětské memorandum, dopis pro rodiče bud. prvňáčků 

• Průpravná cvičení a hry (motorika, sluchová diferenciace atd.) • 51 způsobů pochval  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0201431 Rozvoj digitální gramotnosti v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   6.října 2022 (čtvrtek), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Radka Bradáčová, učitelka MŠ Rakovník 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Obsah semináře vychází z praktických zkušeností učitelky mateřské školy. Ukazuje inspirativní náměty 

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

do tématu - Oblasti digitální gramotnosti v mateřské škole - 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 MŠ - 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 Podpora profesního růstu pedagogů v oblasti digitální gramotnosti.  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0205431 Svět kolem nás - jednoduché pokusy pro předškoláky 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   7.října 2022 (pátek), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PhDr. Jana Česáková Ph.D., odborný asistent - Katedra fyziky PřF UHK 
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  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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:   1200 Kč  
 

  0206431 Neukázněné dítě v předškolním věku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   18.října 2022 (úterý), 10:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. Olga Zelinková, CSc., docentka Husitské teologické fakulty UK 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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? Hledání příčin kázeňských problémů 

u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi.  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0210431 Motivační pohybové hry  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   24.října 2022 (pondělí), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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. Přehled témat výuky: 

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:   1200 Kč  
 

  0209431 Kolektivní logopedická cvičení 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ (logopedické asistenty)  
  Termín konání:   3.listopadu 2022 (čtvrtek), 09:00-13:30 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Bc. Monika Jeníčková, učitelka ve spec. logoped. třídě  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Dechová, fonační a artikulační cvičení, fonematický sluch a rytmizace, grafomotorická cvičení, 

nápodoba zvuku, uvolnění a relaxace, hudebně pohybové hry, zpěv. Účastníci si prohloubí znalosti 

z oblasti péče o děti s narušenou komunikační schopností. Získají konkrétní náměty pro práci s dětmi 

s logopedickými vadami - jak rozvíjet sluchovou a zrakovou percepci, rytmické cítění, rozumové 

schopnosti, jednotlivé jazykové roviny, jemnou a hrubou motoriku, udržení pozornosti a soustředění se 

na vymezený časový úsek.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
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  0214431 Polytechnická výchova v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   9.listopadu 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Stanislav Zelený, ředitel MŠ 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy (PLV) v mateřské škole se zaměří na téma 

pracovních činností (cíle a úkoly) motivovaných tradičními řemesly, a to v takovém výběru a provedení, 

které respektuje specifika předškolního vzdělávání, vyplývající z vývojových specifik a dalších potřeb 

této věkové skupiny. V úvodní části bude PLV zasazena do širších souvislostí technické gramotnosti 

a do koncepce předškolní výchovy a vzdělávání. V další části se účastníci při praktických pracovních 

činnostech seznámí s tradičními i netradičními materiály, jejich vlastnostmi a různými technikami 

zpracování. Zaměří se také na pracovní podmínky, venkovní i vnitřní centra činností a bezpečnost dětí 

při práci s různými nástroji, nářadím a pomůckami. Z vlastního prožitku pracovních činností pak 

vyplyne i přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte. Lektor vychází z postupů a zkušeností 

ověřených ve vlastní pedagogické praxi v mateřské škole. Témata: - obecné pojetí polytechnické 

výchovy jako technické gramotnosti - zasazení PLV do celkové koncepce výchovy a výuky v MŠ v 

rámci RVP PV - specifika PLV v předškolním vzdělávání, vyplývající z vývojových specifik a dalších 

potřeb této věkové skupiny - metody a formy polytechnické výchovy v MŠ - zásady bezpečnosti, 

hygieny - základy organizace a plánování práce - konkrétní oblasti, ve kterých rozvíjíme zručnost dětí 

- polytechnická výchova směrem ke konkrétním řemeslům - praktické činnosti - vyzkoušení některých 

pracovních činností, postupů práce a didaktických pomůcek Přínos pracovních činností pro rozvoj 

osobnosti dítěte - radost z práce, prohloubení samostatnosti, pracovní odvahy, rozvoj fantazie, technické 

představivosti, zodpovědnosti za dokončení práce, sebekázně, smyslu pro spolupráci a vzájemnou 

pomoc a další.  
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0227431 Zábavné cvičení s náčiním 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   14.listopadu 2022 (pondělí), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Hana Volfová, cvičitelka I.třídy ČASPV předškolních dětí 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu. Seznámení s dostupným náčiním, různorodými možnostmi 

využití, výhody použití konkrétní pomůcky pro určitý účinek cviku. Motivační náměty pro cvičení 

s jednotlivým náčiním. Zásobník cviků pro cvičení s jednotlivými pomůckami. Součástí semináře 

je instruktáž k provádění cviků – na co je třeba dbát, čeho se vyvarovat, jak dopomoci dětem 

k správnému provedení cviku.  
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Pohodlné oblečení a obuv na přezutí.  
 

  0212431 Jak usnadnit přechod dětí z MŠ na ZŠ - metody a formy práce 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1.ročníku ZŠ  
  Termín konání:   24.listopadu 2022 (čtvrtek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Praktický seminář zaměřený na metody a formy práce vhodné v předškolním vzdělávání pro děti 

v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a pro děti v prvním ročníku základní školy. 

V úvodu seminář objasní i aktuální změny právních předpisů, spojených s touto problematikou, 

a jejich dopad do praxe škol. V hlavní, praktické části semináře - dílně se účastníci prostřednictvím 

praktických činností a rozboru videozáznamu zaměří na pochopení významu konkrétních metod, forem 

práce a pomůcek pro cílený rozvoj požadovaných klíčových kompetencí, které jsou vyžadovány u dětí 

vstupujících do první třídy základní školy. Témata: - aktuální právní úprava - novela zákona č. 561/2004 

Sb., školského zákona - dopady nové právní úpravy do školní praxe - terminologie - vymezení 

jednotlivých pojmů souvisejících s problematikou - metody práce s dětmi předškolního věku s akcentem 

na rozvoj klíčových kompetencí - individuální i skupinové řízené činnosti - hraní rolí - přenášení 

zodpovědnosti - spolupráce s vrstevníky - pracovní sešity a pracovní listy - psací náčiní - metody 

a pomůcky rozvíjející smyslové vnímání - metody a pomůcky rozvíjející hrubou a jemnou motoriku, 

grafomotoriku - metody a pomůcky pro rozvoj pravolevé a prostorové orientace - metody a pomůcky 
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pro rozvoj předmatematických schopností - metody a pomůcky pro rozvoj pracovní, sociální a emoční 

zralosti atd..  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0224431 Začínám učit v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   25.listopadu 2022 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Iva Tomášková,  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář je určený začínajícím pedagogům v MŠ. Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Osobnost 

pedagoga v MŠ - profesní dovednosti učitele MŠ. 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 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-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0101431 Jak na kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání - webinář 56 

0109431 Problematika školského práva pro zástupce ředitele škol (MŠ) 56 

0111131 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga - webinář 11 

1107431 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 65 

1203431 Barevná paleta podzimu 65 

1208431 Motýli 66 

1211431 Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku 66 

1213431 S hudbou? S hudbou! 65 

1601431 Klady a zápory hyperaktivity od dětství po dospělost 69 

1607431 Využití hry při začlenění dítěte do kolektivu 69 

1623431 Děti a jejich emoce - emoční prožívání životních situací 70 

4003431 Podpora dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka - webinář 71 

03 1. stupeň ZŠ 

  0303431 Jak nezamrznout u tabule - hry a aktivizující činnosti do výuky na 1. st ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně ZŠ, asistenty pedagoga, vychovatele  
  Termín konání:   23.listopadu 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Ivana Janovská,  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  
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Tematická náplň: 

  

Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou 

hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, dramatické výchovy 

nebo do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, 

kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné 

toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí 

bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky a jak dosáhnout 

toho, aby výuka nebyl nudou. 1. - 2. hodina Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce českého 

jazyka na prvním stupni ZŠ. Řečnický souboj, Asociace, Dělej interpunkci, Očíslované písmeno, 

Kimova hra, Skrývačky, Přesmyčky, Upovídaná minuta, Živé obrazy 3. - 4. hodina Praktické ukázky 

her a jejich využití ve výuce matematiky na prvním stupni ZŠ. Schovaná čísla, Kimova hra, Telefonní 

stanice, Pyramida, Kouzelná taška, Myslím si číslo, Postav věž, Mraveniště 5. - 6. hodina Hry intuitivní 

pedagogiky, umět být v pohybu a poznávat se v něm. Okruhy her: Život je hra. Hra intuice s tělem. 

Smyslové hry. Hra emocí. Nemluv - konej. Slova a pohyb. 7. - 8. hodina Aktivity směřující 

k respektování společenských a skupinových pravidel. Jablko, Chaos x harmonie, Najdi si svého rádce, 

Vnitřní úsměvy, Musím x chci, Kdybys byl, Tvořivá vizualizace, Procházka důvěry  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0308431 Metodická podpora učitelů 3.- 5.tříd 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   25.ledna 2023 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová   
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Teoretická část – pravidla funkční třídy, jak vést děti k sebezodpovědnosti, podpůrný materiál pro práci 

s kolektivem, jak na skupinovou práci Praktická část - metodické aktivity, miniprojekty, integrovaná 

tematická výuka, inspiromat do hodin Výměna zkušeností – názorů na dané téma Reflexe Účastníci 

se dozví, jak vytvořit funkční třídu a jak na skupinovou práci ve 3. až 5. třídě. Získají náměty do hodin 

– matematika, český jazyk, člověk a jeho svět. Získají inspiraci, nástroje, pomůcky a metody do svých 

hodin, které si společně vyzkoušíme.   
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0108431 Problematika školského práva pro zástupce ředitele škol (ZŠ a SŠ) 56 

0111131 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga - webinář 11 

0210431 Motivační pohybové hry 58 

0212431 Jak usnadnit přechod dětí z MŠ na ZŠ - metody a formy práce 59 

0219431 Dítě s rizikovým chováním předškolního věku 57 

0401431 Cesty ke kritickému myšlení - webinář 62 

0417431 Pomůcky do hodin českého jazyka - 1.stupeň 62 

0501431 English Vocabulary - Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině? 63 

0601131 Online nástroje v hodinách matematiky - webinář 27 

0602431 Jak na distanční výuku matematiky? 64 

0702331 Zábavné aplikace pro fixaci učiva - webinář 51 

0705131 Tvorba únikových her - webinář 28 

0706131 QR kódy ve výuce - webinář 29 

1102431 Posilování vlastní vahou těla 64 

1203431 Barevná paleta podzimu 65 

1208431 Motýli 66 

1211431 Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku 66 

1213431 S hudbou? S hudbou! 65 

1218431 Nebeské Vánoce 67 

1219431 Výtvarná tvorba s minimem výtvarných pomůcek 68 

1220431 Od hry k dramatické hře a od dramatické hry k tvorbě dětského divadla 67 
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1303431 Aktivizující metody výuky 68 

1304431 Zážitková pedagogika 69 

1305431 Formativní hodnocení prostřednictvím map učebního pokroku 68 

1601431 Klady a zápory hyperaktivity od dětství po dospělost 69 

1606431 Poruchy chování - ADHD, ADD, opoziční chování 70 

1607431 Využití hry při začlenění dítěte do kolektivu 69 

1623431 Děti a jejich emoce - emoční prožívání životních situací 70 

1701431 Agresivita v třídních kolektivech, techniky práce 71 

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura) 

  0417431 Pomůcky do hodin českého jazyka - 1.stupeň 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   5.října 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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

slovní druhy Jak na miniprojekt? Účastníci si osvojí metody k vyvozování i opakování učiva, získají 

náměty na spolupráci dětí - skupinovou práci. Rozšíří si kompetence v oblasti rozvoje čtenářských 

dovedností.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  0403431 Využití slohu a čtenářských dílen k podpoře čtenářské gramotnosti 
  Doporučeno pro:   učitele 2. stupně ZŠ  
  Termín konání:   10.října 2022 (pondělí), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PhDr. Zdena Müllerová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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.  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  0401431 Cesty ke kritickému myšlení - webinář 
  Doporučeno pro:   učitelů 1. a 2. st. ZŠ  
  Termín konání:   1.listopadu 2022 (úterý) a 8.listopadu 2022 (úterý), 13:00-16:30 hod.  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   PhDr. Vladimíra Neužilová, lektor PAU 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Cesty ke kritickému myšlení aneb Používám vlastní rozum. Ve webináři se zaměříme na obsahovou i 

formální stránku odborného textu. Zdůrazníme význam myšlenkových map. Práce nás povede 

k porozumění textu i psaní vlastního textu. Témata, která nás budou zajímat: 1. blok (90 minut) Co je 

kritické myšlení Standardy kritického myšlení Minipřednáška, vysvětlení definice, postupu, jak ke 

kritickému myšlení dozrát. Jak probíhá učení - třífázový model učení Evokace, Uvědomění si významu 

informace, Reflexe. Na konkrétním příkladu postup podle jednotlivých kroků téma problematiky 

čokoláda. 2.blok (90 minut) Pojmenování cílů poznávání Znalost, porozumění, aplikace, analýza, 

hodnocení, tvoření. Práce s odborným textem - porozumění textu - využití metod kritického myšlení. 

Vytváření úkolů podle Bloomovy hierarchie kognitivních cílů. Vytváření znalosti a upevnění 

porozumění novým informacím Práce s různými typy odborných textů. Svět čokolády Svět dětí 

a dospělých - historický pohled na hračky dětí. 3 blok (90 minut). Aplikace nových poznatků a analýza 



 

- 64 - 

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

problému Rozlišování, přisuzování, usuzování. Zpracování odborného textu - orientátory, struktura 

textu, vyhledávání podstatných informací Vytváření osnovy v podobě myšlenkové mapy. Hodnocení 

problému Kontrolování, kritizování Revize psaného textu, prezentace Myšlení podle šesti klobouků 

Využití myšlení podle šesti klobouků - přijímání rolí podle typů myšlení - emotivního, racionálního, 

optimistického, pesimistického atd. 4. blok (90 minut) Novinářské otázky Kladení otázek - kdo, kdy, 

kde, jak, proč - pronikání do problému skrze otázky. V praktickém semináři se zamyslíme nad postupy, 

které vedou ke kritickému myšlení. Kritické myšlení začíná otázkami a problémy, které se mají řešit. 

Zaměříme se na proces učení, jak se učíme. Formulujeme otázky, které vedou k řešení problémů. 

Budeme hledat argumenty a důkazy pro potvrzení správnosti našich závěrů. Využijeme aktivizující 

metody, novinářské otázky, šest klobouků.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  

  

Poznámka: 

  

Webinář proběhne 1. a 8. 11. 2022, vždy v blocích: 13:00 - 14:30 hod. a 15:00 - 16:30 hod. Přihlášeným 

účastníkům přijde den před konáním odkaz k připojení. V případě účasti 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.  
 

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky) 

  0501431 English Vocabulary - Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině? 
  Doporučeno pro:   učitele 1. a 2. st. ZŠ, vstupní úroveň min. B2  
  Termín konání:   10.ledna 2023 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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. 1. How to present new vocabulary. 

Příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup “bottom up”, jak se vyhnout překladu (Definitions 

games). 2. Practising vocabulary. Hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené výrazy a tak si 

zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, live bingo, running 

games, magic circles, anagrams, crosswords, wordsearches, Snap! etc.). 3. Vocabulary props. 

Seznámíme se s efektivními pomůckami, které žákům pomáhají pochopit a procvičit si slovní zásobu 

(listening dominoes, bingo, double bingo, happy family, concentration game, Fat Man, word fan, mind 

maps, Venn diagrams etc.). 4. Dictionary work. Zaměříme se na problematiku slovníčků, naučíme se 

triky, jak pracovat se slovníky tak, aby to podporovalo nejen zájem o práci, a také zapamatování díky 

pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Fly Swat game!, Ring me up, Zlatá padesátka, hry s kartami). 5. 

Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků.  Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, 

poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.  
  Akreditace:   MSMT-40746/2019-4-25  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

06 Matematika a její aplikace 

  0602431 Jak na distanční výuku matematiky? 
  Doporučeno pro:   učitele matematiky ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   10.listopadu 2022 (čtvrtek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Veronika Havelková Ph.D., Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  
Tematická náplň: 

  
Kurz je zaměřen na praktické využití softwarů využitelných při distanční výuce matematiky. Účastník 

kurzu získá znalosti o způsobu práce s formou práce s různými prostředími vhodnými k distanční výuce 

(Skype, Jitsi Meet, Zoom, MS Teams, Google Apps EDU apod). Seznámí se s výhodami a nevýhodami, 
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která jednotlivá prostředí mají. Účastníci získají informace a prakticky si vyzkouší tvorbu online 

materiálů v programu GeoGebra a její sdílení během vyučovacího procesu na dálku, naučí se vytvořit 

online dokumenty s matematickými symboly, testy a zábavná cvičení (např. Tinycards) a seznámí se 

s webovými stránkami, které podporují distanční výuku matematiky. Důraz je kladen na vyváženou 

kombinaci teorie a praktického cvičení využitelného ve výuce matematiky tak, aby po ukončení kurzu 

přinesl účastníkům okamžitý efekt a poznatky bylo možno aplikovat ihned po jeho absolvování. 

• Software využitelný při on-line výuce • Využití webových stránek sloužící k výuce on-line • GeoGebra 

– tvorba materiálů online, využívání již vytvořených dostupných materiálů, tvorba vlastních materiálů 

a jejich sdílení • Jak komunikovat s žáky on-line • Praktická cvičení – praktické využití jednotlivých 

nástrojů k distančnímu učení matematiky  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
  Poznámka:   Účastníci si donesou vlastní notebook.  
 

07 Informační a komunikační technologie 

  0703431 Digitální aplikace pro práci se třídním klimatem v prezenční i online výuce 
  Doporučeno pro:   učitele 2. stupně ZŠ a SŠ, metodici prevence, vychovatele, AP, pedagogy volného času  
  Termín konání:   6.ledna 2023 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Martin Kaliba Ph.D., odborný asistent - Pedagogická fakulta UHK 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Využití digitálních aplikací při práci se třídou v různých oblastech (chování žáků, kázeň ve třídě, práce 

s emocemi, pravidla třídy, prevence rizikového chování, vztahy se spolužáky). Nástroje a aplikace 

využitelné v prevenci poruch vztahů (sdílení, skupinová práce, crowdsourcing). Podcasty pro práci 

se třídou prezenčně i na dálku, žákovské podcasty jako projektová činnost. Využití sociálních sítí 

(činnost influencerů), gamifikace (únikové hry, digitalizace deskových her), aplikací pro práci 

s emocemi (avatar, digitální identita, online pohádky), aplikací pro tvorbu komiksů.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
  Poznámka:   Účastníci si donesou vlastní notebook.  
 

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

  1102431 Posilování vlastní vahou těla 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   30.září 2022 (pátek), 09:00-12:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Markéta Buderová, odborná fyzioterapeutka a cvičitelka pohybového studia Hroch 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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.  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Vezměte si vhodné oblečení a sportovní obuv na přezutí.  
 

  1107431 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   31.října 2022 (pondělí), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Iveta Komárová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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 
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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. Obsah semináře: - úvod do metodiky cvičení dětské jógy - jógové rozcvičky, hry a další cvičení 

vhodná pro děti předškolního věku - tvoření příběhu a motivace příběhem - ukázková lekce jógy pro 

děti a její rozbor - zásobník her, dechových a relaxačních cvičení.  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vezměte si pohodlné oblečení, obuv, podložku na cvičení, pití, případně deku.  
 

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

  1203431 Barevná paleta podzimu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, vychovatelé, pedagogové volného času  
  Termín konání:   12.října 2022 (středa), 13:00-17:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušová, mistr florista 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Praktická dílna, která je zaměřena na kreativní využití přírodnin v různých dekoracích, aranžmá. Dílna 

využívá tradičních podzimních surovin pro tradiční i netradiční postupy, metody a formy práce 

hodinách výtvarné výchovy, volnočasových aktivit, případně dalších pracovních činností. • využití 

přírodnin různého charakteru • technické postupy při zpracování materiálu • aranžmá do nádob • 

aranžmá na kulatém tvaru • aranžmá v pletivu • tvarování materiálu • práce s živou květinou • techniky 

úchytu materiálu Věnec s plody, ozdobená koule, kornout cílem vzdělávacího programu je rozšířit 

pedagogické kompetence učitelů VV a pedagogů volného času o další dovednosti, které lze uplatnit 

při vzdělávacích a výchovných cílech v souladu s RVP.  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  

  

Poznámka: 

  

Účastníci si donesou: Mech - větší sáček, javorové listy (50 - 60 ks), v případě nouze jakékoliv jiné 

i větší břečtanové. Plody - šípek, jeřabiny, bukvice, javorové nažky, plody lípy, žaludy, malé kaštany 

i slupky, malá jablíčka, hruštičky; od každého asi hrst. Nasušené květy - afrikán, slaměnky, hortenzie, 

malé růže, měsíčnice. Slaměný věnec, kleště, pistoli na silikon + náboje, vazačský drát.  
 

  1213431 S hudbou? S hudbou! 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ  
  Termín konání:   13.října 2022 (čtvrtek), 08:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Rafaela Drgáčová, metodička hudební nauky 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, 

zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto 

školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých 

písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, 

noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby 

pomocí technik zážitkové pedagogiky. Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, 

velký důraz kladen na environmentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží 

metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Anotace: 

Odemyky, odemyky Óda na radost U svatého Jezulátka veselo tam bylo Odemyky, odemyky 

aneb O všemožných klíčích Umělé i lidové písně a rozpočítadla s tematikou klíčů – dveřních i notových. 

Práce s písní a textem, poslechová cvičení, skupinová kooperace, prvky dramatické výchovy, houslový 

a basový klíč, nota a její umístění v hudební osnově, netradiční výukové pomůcky. Óda na radost Práce 

s částí 9. symfonie L. v. Beethovena /Óda na radost/ po stránce hudební i textové. Prvky dramatické 

výchovy a skupinová kooperace, nácvik písně Óda na radost – jednohlas i čtyřhlas, hudební formy – 

předvětí a závětí. Práce s nástroji Orff instrumentáře, BMWH a kalimbou, improvizační a poslechová 

cvičení, propojení hudebního a nehudebního světa. U svatého Jezulátka veselo tam bylo Vánoční 

seminář pro mladší žáky s tematikou koledníků = muzikantů. Práce s umělou i lidovou písní, hra na 

nástroje Orff instrumentáře podle malé partitury. Skupinová kooperace, hra na tělo, práce s textem – 

spisovná čeština i nářečí.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vezměte si obuv na přezutí.  
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  1208431 Motýli 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času  
  Termín konání:   1.listopadu 2022 (úterý), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Dana Činčarová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Kurz malování se suchým pastelem a šablonami stručný popis: Základ kreslení tvaru motýla, vytváření 

vlastních originálních šablon z papíru a využití těchto šablon při malování, efektní a snadné stínování 

suchým pastelem pomocí prstů. Od jednoduchých motýlů k propracovaným, proto je téma vhodné 

pro všechny věkové kategorie. Přehled témat: - základní princip kreslení tvaru motýla a souměrnost - 

kreslení různých tvarů křídel _variace ze základního tvaru - vytvoření motýlího přáníčka “od ruky” - 

malování motýla s využitím papírové šablony - vytváření vlastní originální papírové šablony - základy 

malby suchým pastelem s použitím šablony - využití vnitřní i vnější šablony - různé způsoby stínování 

a prolínání barev pomocí prstů - techniky detailního malování křídel - zdobení, ornamenty - využití 

barevných papírů při malování - způsob fixování obrazu Forma vzdělávacího programu: - v úvodu 

ukázka vlastní tvorby lektorky s tímto námětem - v průběhu výuky lektorka předvádí názorně postupy 

malování a to “krok za krokem” - během malování konzultuje práci jednotlivých účastníků - v závěru 

ukázky námětů vhodné pro různé věkové kategorie.  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   S sebou si vezměte suché pastely.  
 

  1211431 Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   4.listopadu 2022 (pátek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Michael Novotný, učitel MŠ Bílina 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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. Cílem vzdělávacího programu je nabídnout učitelům 

širokou škálu dramatických metod a technik, které lze využít ve vzdělávací nabídce MŠ, při vzdělávání 

žáků na ZŠ nebo při neformálním vzdělávání. Všechny hry a činnosti jsou v praxi ověřeny a lze je 

aplikovat na příslušnou věkovou skupinu dětí. Seminář je praktický, založený na participaci všech 

zúčastněných.  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1218431 Nebeské Vánoce 
  Doporučeno pro:   učitele a vychovatele ZŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   16.listopadu 2022 (středa), 13:00-17:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušová, mistr florista 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Praktická dílna zaměřena na kreativní využití tradičního svátku jako tématu pro nové postupy a formy 

práce v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a dalších volnočasových aktivit. Tvorba 

dekorací pro adventní a vánoční čas. Využití přírodního materiálu, jako základu dekorace. - věnec – 

srdce – sklenice - kombinace materiálů - přírodní materiál /dřevo, šišky, vlna, vosk, sklo... / jako základ 

aranžmá - technické postupy při tvorbě aranžmá - technika lepení, technika úchytu materiálu na drát - 

barevný soulad dle trendů - klasický námět v novém podání - propojování materiálů - techniky sádrování  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  

  

Poznámka: 

  

S sebou: borovicové šišky (10 ks), modřínové větve se šiškami (5 ks), taška tújí, buxusu apod., bříza 

(20 ks - délka 1m), asi 10-15 ks ozdob v jedné barvě, hvězdičky a další drobné vánoční přízdoby, 2 delší 

vánoční svíce nebo 1 silnější, větší sklenice na zavařování (nebo širší a menší skleněná váza), stuhy, 

stužky, kroucené šňůry, krajka (asi 0,5m), kdo má, tak malá vánoční světýlka na baterie, kleště, nůžky, 

pistole na silikon + náboje, skobičky, vazačský drát.  
 

  1220431 Od hry k dramatické hře a od dramatické hry k tvorbě dětského divadla 
  Doporučeno pro:   učitele ZUŠ, pedagogy ZŠ, SŠ, pedagogové volného času  
  Termín konání:   24.listopadu 2022 (čtvrtek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
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  Lektor:   MgA. Jiří Zajíček DiS.  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Seminář bude založen na principech, postupech, metodách a metodice herecké a dramatické výchovy, 

jejichž cílem bude seznámit účastníky s čtyřmi důležitými složkami, které budou směřovat k procesu 

a tvorbě libovolného divadelního tvaru. Tyto složky budou zaměřeny: 1. na práci se žákem / studentem 

v rovině osobností a dramatické 2. na cestu od hry k dramatické hře → od dramatické hry k inscenaci 

3. volba námětů a předloh vhodných k dramatizaci 4. na práci s dětským hercem - na proces vzniku 

inscenace a jejího hodnocení Musíme si prvé řadě uvědomit, že dramatická výchova má dvě základní 

směřování. Tím prvním je školní dramatická výchova (samostatný předmět; dramaticko-výchovné 

metody uplatňované ve výuce jiných předmětů, při práci s předškolními dětmi, ve speciální pedagogice 

nebo v sociálních službách…). Nás bude ovšem v semináři Od hry k dramatické hře a od dramatické 

hry k tvorbě dětského/studentského divadla zajímat druhý směr: divadelní práce s dětmi. Zaměříme se 

tedy na přístup k dramatickému kroužku / divadelnímu souboru, jako k zájmové činnosti vedoucí 

k veřejné, tudíž k divadelní produkci, která může být zaměřená na různé divadelní tvary a žánry.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1219431 Výtvarná tvorba s minimem výtvarných pomůcek 
  Doporučeno pro:   učitele ZUŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele škol a školských zařízení  
  Termín konání:   30.listopadu 2022 (středa), 09:00-13:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   MgA. Soňa Valentová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Workshop bude změřený na využití běžných materiálů dostupných v domácnosti a přírodě ve výtvarné 

tvorbě. Ukážeme si jak netradičně využít předměty denní potřeby, nebo potraviny místo klasických 

výtvarných pomůcek. V teoretické části se budeme zabývat historií barev a pojmy: barva, barvivo 

a přírodní pigmenty. Definujeme si základní výtvarné techniky: kresba, malba, grafika, socha, objekt. 

Blíže se pak budeme věnovat výtvarné kresbě, perokresbě, lavírování, pomíjivému umění a landartu. 

Jednotlivé techniky budou demonstrovány názornou ukázkou a příkladem z dějin, či současného 

umění. Prezentace bude rozdělena do těchto témat: 1. přírodní barviva a vzorníky. 2. lavírování 

a perokresba rozpustnou kávou, 3. talíř místo plátna 4. Dvě variace kresby pomocí koření – falešná 

suchá jehla, 5. LandArt – jaro, léto, podzim, zima. Dostanete tak náměty na několik výtvarných lekcí 

pro různé věkové skupiny. Probereme možnosti zadání jak v prezenční výuce, tak v distanční výuce. 

Většina zadání je vhodná pro výuku v přírodě, nebo domácím prostředí, podobně se dají se aplikovati 

v učebně. Některá zadání si v praxi rovnou vyzkoušíme. Závěrem bude sdílení zkušeností a dalších 

námětů v tvorbě.  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Účastníci si donesou: 4 tvrdé čtvrtky formátu A4, vlasové štětce, 3 kalíšky, čajovou lžičku, špendlík  

13 Průřezová témata 

  1305431 Formativní hodnocení prostřednictvím map učebního pokroku 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   8.prosince 2022 (čtvrtek), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jindra Plamitzerová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Praktický prezenční seminář. Mapy učebního pokroku (MUP) jako nástroj formativního hodnocení 

- průběžné zaznamenávání výsledků práce žáků, usnadnění komunikaci mezi žákem, učitelem a rodiči, 

dobrý odrazový můstek pro další učení. Proč a jak může žák sám sledovat svůj vlastní pokrok v určité 

oblasti nezávisle na výsledcích spolužáků nebo předepsaném objemu probírané látky. Příklady využití 

kontinua předmětových oblastí, seznámení s nástroji MUP. Rozdíl mezi sumativním a formativním 

hodnocením, jak hodnotit formativně, co nabízejí MUP v oblasti hodnocení. Těžištěm semináře jsou 

osobní zkušenosti účastníků s poskytováním zpětné vazby a hodnocením žáků, které modelují 

při realizovaných aktivitách. Jako praktický nástroj jsou účastníkům představeny mapy učebního 

pokroku pro vybrané vzdělávací oblasti (matematika, český jazyk, čtenářská gramotnost a anglický 

jazyk) a na ně navázaná zpětná vazba dle formulovaných kritérií.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1303431 Aktivizující metody výuky 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, GY, SŠ  
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  Termín konání:   12.ledna 2023 (čtvrtek), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Marie Komárová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Nabídka a procvičení metod, které mohou pomoci k větší angažovanosti žáků ve výukovém procesu. 

Kurz je prakticky zaměřený, každou metodu si účastníci vyzkouší, získají informace o postupu realizace 

a případných úskalích, čase přípravy, době trvání se třídou, vhodný věk žáků. Které klíčové kompetence 

jsou metodou rozvíjeny, jak je náročná pro vedení učitelem i realizaci žáky. Co je a co není aktivizující 

metoda. Principy práce ve skupinách. Bezpečné prostředí pro žáky. Každá metoda bude probrána 

podle následující osnovy: a) Stručná osnova – k čemu je metoda dobrá, kdy je vhodné ji použít, postup 

b) Požadavky na přípravu – náročnost z pohledu vyučujícího při přípravě, při realizaci ve třídě, 

náročnost pro žáky, míra jejich připravenosti apod. c) Klíčové kompetence – které jsou díky metodě 

rozvíjeny d) Uplatnění ve výuce – kdy se hodí danou metodu použít e) Praktické provedení – účastníci 

si sami techniku vyzkouší na dané téma f) Hodnocení – jak se hodnotí po ukončení aktivity ve třídě, 

hodnocení účastníků na semináři. Probírané metody: Vím, chci vědět, dozvěděl jsem se Mentální mapy. 

Návštěvníci. Lístečková metoda. Brainstorming. Shrnutí, závěr  
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1304431 Zážitková pedagogika 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   17.ledna 2023 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PhDr. Jitka Gabašová, Gymnázium Praha 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Workshop je zaměřen na podporu pozitivního klimatu v třídních kolektivech prostřednictvím školních 

i mimoškolních zážitkových programů. Cílem je také podpořit projektové vyučování pomocí her 

a cvičení, které podporují spolupráci, schopnost rozhodování a samostatné plnění úkolů. Témata: role 

zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy ve vzdělávání metoda zážitkové pedagogiky metody 

dramatické výchovy využití zážitkových programů ve školním vzdělávacím programu (rozvoj 

klíčových kompetencí u žáků) nabídka programů a cvičení na týmovou spolupráci, komunikaci, důvěru 

a sebedůvěru a rozvoj kreativity adaptační kurz jako projekt pro učitele Účastníci získají náměty 

na aktivity, které napomáhají rozvoji klíčových kompetencí žáků a zlepšují klima žákovských 

kolektivů. Uvědomí si význam prožitkového učení pro rozvoj žáků.  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání 

 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0602431 Jak na distanční výuku matematiky? 64 

0703431 Digitální aplikace pro práci se třídním klimatem v prezenční i online výuce 64 

0705131 Tvorba únikových her - webinář 28 

0706131 QR kódy ve výuce - webinář 29 

1102431 Posilování vlastní vahou těla 64 

1208431 Motýli 66 

1220431 Od hry k dramatické hře a od dramatické hry k tvorbě dětského divadla 67 

1303431 Aktivizující metody výuky 68 

1304431 Zážitková pedagogika 69 

1305431 Formativní hodnocení prostřednictvím map učebního pokroku 68 

1601431 Klady a zápory hyperaktivity od dětství po dospělost 69 

 

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 

  1601431 Klady a zápory hyperaktivity od dětství po dospělost 
  Doporučeno pro:   učitele a vychovatele MŠ, ZŠ, SŠ, případně pracovníky DDM, DD  
  Termín konání:   14.října 2022 (pátek), 09:00-14:00 hod.  
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  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Syndrom ADHD bude představen formou měnících se projevů a s nimi související problematiky 

od narození dítěte až po dospělost. Uvedena bude i etiologie syndromu, jeho základní projevy, odlišení 

syndromu ADHD od poruch chování. Nastíněny budou základní projevy ADHD v jednotlivých 

vývojových obdobích od narození po dospělost, popsány jejich silné a slabé stránky, možnosti posílení 

silných stránek a jejich využití ke kompenzaci stránek slabých. Účastnící tak budou seznámeni 

s možnostmi, jak se vyrovnat s některými projevy ADHD jak v dětství, tak i dospívání a dospělosti, aby 

se děti s ADHD naučily s tímto syndromem žít tak, aby mohly být ve svém profesním i soukromém 

životě úspěšné.  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
 

  1606431 Poruchy chování - ADHD, ADD, opoziční chování 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ a speciálních škol  
  Termín konání:   19.října 2022 (středa), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. Olga Zelinková, CSc., docentka Husitské teologické fakulty UK 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Lze rozlišit poruchy chování a kázeňské obtíže způsobené nedostatkem výchovného vedení? Další 

příčiny nevhodného chování. ADHD, ADD - vývoj a odlišení pojmů. Příčiny a projevy, poznatky 

nových výzkumů. Osobnost dítěte s ADHD, ADD. Zvláštnosti v chování. Diagnostika v zahraničí 

a v České republice. Reedukace u nás a v zahraničí. Dětská agresivita - hledání možných příčin 

a následných kroků. Spolupráce s rodiči. Výukové obtíže jako jedna z příčin kázeňských problémů. 

Doporučení pro práci s dětmi s kázeňskými problémy na základě rozboru příčin obtíží. Seznámit 

pedagogy s možnými přístupy k dětem, přímé zvládání zátěžových situací. Seminář pomůže pedagogům 

porozumět situaci těchto dětí, naučí je rozpoznávat typické projevy v chování dětí a ukáže na možné 

následné možnosti řešení problematických situací.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

  1607431 Využití hry při začlenění dítěte do kolektivu 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a spec. škol  
  Termín konání:   20.října 2022 (čtvrtek), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jana Macečková, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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.  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  1623431 Děti a jejich emoce - emoční prožívání životních situací 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, vychovatele ŠD, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   29.listopadu 2022 (úterý), 09:00-15:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. Zdeňka Kašparová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Výchova a vzdělávání dětí je nepochybně velmi náročnou, odpovědnou a mnohdy vysilující činností 

každého, kdo se na této činnosti podílí. Toto samozřejmě s sebou přináší i emoce na obou stranách 

- na straně vychovávajících, vzdělávajících a na straně vychovávaných, vzdělávaných. Schopnost 

pojmenovat emoce, umět je popsat, charakterizovat a zvládnout je pro dítě, žáka složité, ale velice 

důležité. Často se mění výchovné i vzdělávací prostředí, ve kterém se děti, žáci pohybují. Musí 

se vyrovnat s řadou změn ve svém životě a tyto skutečnosti mají vliv na jejich emocionální stav. 

Program je obsahově zacílen na podporu pedagogických kompetencí pedagogů, vychovatelů školních 
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družin, asistentů pedagoga a dalších pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáky a potřebují 

doplnit a aktualizovat informace k tématu. Program je koncipován tak, aby nejen informačním, ale také 

interaktivním způsobem představil metody práce pedagoga se žákem i s třídním kolektivem v různých 

podmínkách a situacích.  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1900Kč  
 

17 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství 

  1701431 Agresivita v třídních kolektivech, techniky práce 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy, AP, vychovatele  
  Termín konání:   23.ledna 2023 (pondělí), 09:00-14:00 hod.  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. Zdeňka Kašparová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

1. Charakteristika současného třídního kolektivu a nezbytnost individuálního přístupu v práci se třídním 

kolektivem, ve kterém jsou žáci s problémovým a agresivním chováním a žáci inkludovaní v souvislosti 

s tímto chováním. Emocionalita žáků v situacích, které pedagogové řeší. 2. Získání obecných znalostí 

o vzniku, vývoji, projevech agresivity a možnostech ovlivňovat to, co pedagogové ovlivnit mohou. 

Praktické příklady práce se žáky s poruchou chování a s agresivními žáky. Individuální práce asistenta 

pedagoga s těmito integrovanými žáky. 3. Získání kompetencí ke způsobům jednání s agresivním 

žákem, k tomu, zda a jak ho naučit pozitivnímu jednání, chování a myšlení, jak eliminovat jeho 

negativní postoje. Cílené zaměření na způsob komunikace s těmito žáky za přítomnosti „publika 

spolužáků a bez publika“, změny chování žáků v různých situacích a způsobů verbální a nonverbální 

komunikace, empatie. Informovat posluchače o možnostech, jak podpořit zdravou sebedůvěru žáka 

s agresivním chováním, jak podpořit jeho samostatnost a schopnost správně jednat a přiměřeně věku 

rozhodovat. 4. Metody a formy práce s třídním kolektivem, ve kterém jsou začleněni žáci s projevy 

agresivního chování, konkrétní sociální aktivity pro posilování pozitivních vztahů v kolektivu a tvorby 

pozitivní atmosféry, modelové situace. 5. Analýza aktuálních konkrétních kazuistik z poradenské 

a pedagogické praxe, aktivní začlenění účastníků semináře do řešení kazuistik formou aktivního 

sociálního učení, párové a skupinové práce pedagogů. Modelové situace nad konkrétními příklady 

z jejich třídních kolektivů, se kterými pracují. 6. Informace o spolupráci s rodiči, konkrétní kazuistiky, 

nácvik řešení konkrétních situací, ve kterých se mohou pedagogové ocitnout.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  

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

  1806430 Studium pro asistenty pedagoga 
  Doporučeno pro:   asistenty pedagoga a další zájemce  
  Termín konání:   od 23.září 2022 (pátek) do 19.prosince 2022 (pondělí), 08:00-16:30 hod.  
  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 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

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. Tematické okruhy vzdělávacího programu I. Škola, školní práce a role 

asistenta pedagoga II. Podpora žáka III. Systém péče o žáka IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní 

specifika v práci asistenta pedagoga 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  
 

40 Společné vzdělávání 

  4003431 Podpora dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   20.září 2022 (úterý), 12:30-16:00 hod.  
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  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Stanislava Korcová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Tematická náplň: 

  

Děti s odlišným mateřským jazykem nebo cizinci potřebují během vzdělávání v mateřské škole různé 

formy podpory. Webinář vás seznámí s možnými způsoby vzdělávání i komunikací se zákonnými 

zástupci. Dále vám zprostředkuje tipy na zdroje, které budete moci využít ve své praxi. Účastníci 

se seznámí s možnostmi podpory dětí cizinců v mateřské škole, nabídne konkrétní postupy pro adaptaci 

dětí a komunikaci s jejich rodiči.  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  

  
Poznámka: 

  
Webinář proběhne ve výukových blocích: 12:30 - 14:00 hodin + 14:30 - 16:00 hodin. Odkaz k připojení 

do MS Teams bude přihlášeným účastníkům zaslán den před konáním webináře.  
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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 rámci projektu IKAP II klíčové aktivity Rozvoj 

kariérového poradenství a Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Naším cílem je poskytování uceleného systému 

odborného 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 

ze vzdělávání 

 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 SŠ – 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 – podpora dítěte v rozhodování o volbě povolání v době technického rozvoje, informace o měnícím 

se světě práce a možném budoucím vývoji 

Pro první pololetí školního roku 2022/2023 pro vás opět připravujeme webináře, které jsou zaměřeny jak na oblast kariérového 

poradenství, tak na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. V září dále proběhnou dvě regionální metodická setkání. 

Lektorka Mgr. Pavlína Vašátová ve své Tvořivé cestě v kariérovém poradenství otevře paletu metod umožňujících identifikovat 

potenciál žáka a Ing. Kateřina Málková se zaměří na praktické využití konkrétních koučovacích technik v kariérovém 

poradenství. 

Poradenských služeb Centra kariérové podpory budou moci využít i návštěvníci výstavy škol a vzdělávání 

„SCHOLA BOHEMIA 2022“ ve výstavním centru Ideon Pardubice ve dnech 7. a 8. října 2022. 

Ve dnech 16. – 17. 3. 2023 pořádá Centrum kariérové podpory při CCV Pardubice dvoudenní konferenci „Cesty kariérového 

poradenství II“. Konference je určena pedagogickým pracovníkům základních i středních škol z celého Pardubického kraje, 

kteří se zabývají kariérovým poradenstvím nebo mají o toto aktuální téma zájem. Navazuje na konferenci, která se konala 

v březnu 2019 a účastníci ji hodnotili jako velmi přínosnou a zdařilou. Konference bude naplněna konferenčními příspěvky a 

workshopy se zaměřením na aktuální témata kariérového poradenství a předávání zkušeností dobré praxe. Pestrá nabídka témat 

uvedených níže v části „Nabídka aktivit projektu IKAP II – kariérové poradenství“ umožní každému účastníkovi vybrat si 

podle svého zájmu. 

Klíčová aktivita prevence předčasných odchodů ze vzdělávání je zacílena především na zapojené SŠ. Pro žáky 1. ročníků 

zapojených SŠ budou na začátku školního roku 2022/2023 opět realizovány adaptační kurzy a workshopy zaměřené na  nácvik 

dovedností efektivního učení a motivaci k učení. Kolektivům 81 tříd rozličných ročníků bude zprostředkována možnost v rámci 

online sociometrických testování zmapovat si vztahy své třídy nebo si ověřit, zda došlo k nějakým změnám v socioklimatu třídy 

v porovnání se školním rokem 2021/2022. Během celého školního roku budou mít žáci i nadále možnost využít doučování 

v závislosti na svých aktuálních vzdělávacích potřebách. 

I v nastávajícím školním roce jsme připravili nabídku oblíbených webinářů se zaměřením na různé oblasti spojené s prevencí 

předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktuální nabídku naleznete níže. 

Nabízené aktivity jsou pro žáky i pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ a VOŠ Pardubického kraje zdarma. Přihlašování probíhá 

prostřednictvím webových stránek, případně zasláním vyplněné přihlášky elektronickou nebo písemnou formou. 
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Podrobné informace k nabízeným aktivitám naleznete níže v „Nabídce aktivit projektu IKAP II – kariérové poradenství“ 

a na webových stránkách www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi. 

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. roč. ZŠ, 1. – 4. roč. SŠ 

Místo konání akce: CCV Pardubice, PPP Svitavy 

Čas konání akce: 4 hodiny (dopoledne) 

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. 

Aktuální nabídka workshopů (včetně pokynů k objednávání workshopů) je přístupná na webových stránkách CCV Pardubice 

(www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi) a bude průběžně aktualizována. V případě zájmu o jiný termín je možné 

kontaktovat kariérové poradce Centra kariérové podpory (kariera@ccvpardubice.cz, tel.: 466 536 530). 

CÍLOVÁ SKUPINA – PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, KARIÉROVÍ PORADCI, 

VÝCHOVNÍ PORADCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ZŠ a SŠ 

WEBINÁŘE 

Doporučeno pro: kariérové poradce, výchovné poradce, pedagogické pracovníky včetně vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ 

Místo konání: On-line forma 

 

Kód a název akce 
Termín 

konání akce 
Čas konání akce Lektor Strana 

3400137 

Dospívání je zrcadlem výchovy 
05. 10. 2022 14:00 - 16:00 Mgr. Jiří Halda 44 

3421131  

Jak na talenty? 
07. 11. 2022 13:00 - 15:00 Mgr. Pavlína Vašátová 44 

3420131 

Práce 4.0  
23. 11. 2022 13:00 - 15:00 Mgr. Dorota Madziová 44 

3423137 11. 01. 2023 13:00 – 15:00 kpt. PhDr. Ondřej Moravčík  

http://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
http://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
http://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
mailto:kariera@ccvpardubice.cz
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Řešení konfliktů a zdravé třídní klima 

jako nejúčinnější prevence 

3415131 

Spolupráce kariérového poradce s rodiči 
24. 01. 2023 13:00 - 15:00 Mgr. Petra Šnepfenbergová 45 

REGIONÁLNÍ METODICKÉ SETKÁNÍ 

Název akce 
Termín 

konání akce 
Čas konání akce 

Místo 

konání 

akce 

Lektor Strana 

3422333 

Koučovací nástroje pro kariérové poradce 
14.09.2022 10:00 - 14:00 

PPP 

Svitavy 
Ing. Kateřina Málková 56 

3420133 

Tvořivá cesta v kariérovém poradenství 
19.09.2022 10:00 - 14:00 

CCV 

Pardubice 
Mgr. Pavlína Vašátová 44 

Přihlašování na webináře a regionální metodické setkání obdobně jako na akce DVPP viz Zpravodaj strany 5-6 nebo 

pokyny k přihlašování na: https://www.ccvpardubice.cz/pravidla-pro-prihlasovani 

KONFERENCE 

Název akce 
Termín 

konání akce 
Místo konání akce Lektor Strana 

3411138 

Cesty kariérového poradenství II 

16. – 17. 2023 Hotel Jezerka, Seč Mgr. Petra Šnepfenbergová 

PhDr. Sylvie Navarová 

Ing. Kateřina Málková 

Mgr. Pavlína Vašátová 

Mgr. Lenka Matuszná 

Mgr. Michal Parlásek 

45 

Přihlašování na konferenci probíhá on-line formou – na: https://www.ccvpardubice.cz/otevrene-kurzy/projekt-i-kap-ii-39t 

Současně můžete využít QR kód uvedený výše. 

Témata a lektoři workshopů: 

Mgr. Petra Šnepfenbergová: Mapování kompetencí 

V měnícím se světě, ve kterém žijeme, je změna jedinou jistotou. V současnosti se jeví, že mezi základní kompetence, 

které budou v budoucnu zapotřebí, patří dobře znát sám sebe a své silné stránky. Pokud totiž víme, jaké jsou naše kompetence, 

kvality a silné stránky, můžeme je rozvíjet v mnoha různých odvětvích a profesích. 

PhDr. Sylvie Navarová: Kariérová diagnostika 

Na workshopu se seznámíte s metodami a technikami diagnostiky v kariérovém poradenství včetně způsobu práce s výstupy 

koučovacím způsobem. Budeme se bavit o testových metodách. Vyzkoušíte si práci s projektivními kartami. A obrázek profesní 

profilace klientů doplníme cvičeními Hodnoty a kvality a  Temperamentové predispozice pro povolání. 

Ing. Kateřina Málková: Práce kariérového poradce s metaprogramy žáka 

Cílem workshopu je seznámit účastníky, praktikující a začínající kariérové poradce, s typologií klientů zaměřenou 

na metaprogramy „Proces – Výsledek“ a „Obsah – Prostředí“ ve spojení s jejich vnitřní a/nebo vnější motivací. Účastníci získají 

praktický nástroj pro individuální práci s klienty, který jim pomůže lépe odhadnout jejich profesní potenciál a naznačit oblasti 

profesního rozvoje. 

Mgr. Pavlína Vašátová: Jak uchopit talenty v kariérovém poradenství 

Pojďme se v průběhu workshopu navzájem inspirovat, jak pracovat s tématem talentů v kariérovém poradenství. Talent sám 

o sobě nestačí, ale součástí kariérového poradenství může být hledání cesty, jak talentu umožnit vyrůst do silné stránky. 

Mgr. Lenka Matuszná: Praktické zavádění kariérového poradenství do výuky 

Na workshopu se seznámíte s tím, co spojuje, resp. odděluje kariérové a výchovné poradenství. Dále se zaměříme na profesní 

roli kariérového poradce, smysl kariérového poradenství, jeho obsah a zařazení do vzdělávacího procesu. Lektorka uvede 

příklady dobré praxe a ukáže, kde nalézt pomůcky poskytující inspiraci a šetřící čas. 

Těšíme se na setkání. 

Kolektiv pracovníků projektu IKAP II 

https://www.ccvpardubice.cz/pravidla-pro-prihlasovani
https://www.ccvpardubice.cz/otevrene-kurzy/projekt-i-kap-ii-39t

