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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 

Mgr. Ivona 
Syrová 

Metodik 
soutěží 

 605 740 293 syrova@ccvpardubice.cz  

 
 
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. Daniela 
Kramářová 

Kariérový 
poradce 

466 536 530  601 332 774 kramarova@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 ............................................................................................................................................................................. - 10 - 
01 Řízení školy a školský management ............................................................................................................................... - 10 - 

0122131 Řízení mateřské školy ................................................................................................................................... - 10 - 
0118131 Autoevaluace mateřské školy jako prostředek jejího zkvalitňování.............................................................. - 10 - 
0110132 Génius ve třídě? Proboha, nestrašte! ............................................................................................................. - 10 - 
0119131 Specifika pracovního práva pro vedoucí pracovníky škol ............................................................................ - 11 - 
0107131 Zákon o pedagogických pracovnících a jeho připravovaná novela ............................................................... - 11 - 
0120131 Práva a povinnosti vychovatelů ŠD .............................................................................................................. - 11 - 
0121131 Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola ....................................................................................... - 12 - 

02 Předškolní vzdělávání ..................................................................................................................................................... - 12 - 
0206131 Neukázněné dítě v předškolním věku ........................................................................................................... - 12 - 
0203132 Jak vytvořit školní/třídní projekt ................................................................................................................... - 12 - 
0222132 Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí ............................................................................ - 13 - 
0216131 Pokusy pro nejmenší ..................................................................................................................................... - 13 - 
0237131 Včelka Bee-Bot v akci .................................................................................................................................. - 14 - 
0213132 Využití hry a herních činností k rozvoji komunikativních kompetencí dětí.................................................. - 14 - 
0246131 Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole................................................................................................... - 14 - 
0202132 Emoční odolnost díky tréninku pozornosti ("mindfulness") ......................................................................... - 15 - 
0238131 Individualizace ve vzdělávání předškoláka před nástupem školní docházky ................................................ - 15 - 
0232131 MŠ a rodina - Spolupráce nebo soupeření? ................................................................................................... - 15 - 
0226131 Podpora při vzdělávání dětí s NKS v MŠ ..................................................................................................... - 16 - 
0239131 Dítě s poruchou PAS v běžné mateřské škole ............................................................................................... - 17 - 
0247131 Hudebně hravá angličtina nejen do MŠ ........................................................................................................ - 17 - 
0242131 Umíte to s pohádkou? ................................................................................................................................... - 17 - 
0243131 Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení u dětí v MŠ aneb Učme děti myslet ............................. - 18 - 
0244131 Projektování a plánování v rámci třídního vzdělávacího plánu .................................................................... - 18 - 
0234131 Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku ................................................................................. - 19 - 

03 1. stupeň ZŠ .................................................................................................................................................................... - 20 - 
0308131 Metodická podpora učitelů 3.- 5.tříd ............................................................................................................. - 20 - 
0302132 PRVOUKA či VLASTIVĚDA není žádná věda ........................................................................................... - 20 - 
0301132 Matematika nás baví ..................................................................................................................................... - 21 - 
0307131 Hravě v hlavě, aneb metody a formy efektivní práce ve výuce na ZŠ .......................................................... - 21 - 
0304132 Naše smysly jako základ poznávání světa kolem nás ................................................................................... - 22 - 
0311131 Metodický průvodce první třídou .................................................................................................................. - 22 - 

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura) ................................................................................................ - 24 - 
0421131 Čtení s porozuměním u žáků mladšího školního věku a u žáků se SVP ....................................................... - 24 - 
0422131 Čtenářská gramotnost na ZŠ ......................................................................................................................... - 24 - 
0418131 Číst se naučí každý ........................................................................................................................................ - 24 - 
0420131 Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - Pohádky v dlaních vepsané .............................................. - 25 - 

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky) .................................................................................................................... - 25 - 
0504131 Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ ................................................................................................... - 25 - 
0507131 Učíme hravě a netradičně angličtinu na ZŠ ................................................................................................... - 25 - 
0506131 Speaking Skills and Communication ............................................................................................................ - 26 - 

06 Matematika a její aplikace .............................................................................................................................................. - 26 - 
0604131 Použití ICT v hodinách matematiky .............................................................................................................. - 26 - 
0606131 Aktivity do hodin matematiky ...................................................................................................................... - 27 - 

07 Informační a komunikační technologie ........................................................................................................................... - 27 - 
0707131 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář ........................................................................................ - 27 - 
0708131 Výuka informatiky nově - Informační systém a práce s daty ........................................................................ - 27 - 
0701132 Polytechnická výchova, robotika a programování s využitím robotických hraček ....................................... - 28 - 
0709131 Dobré nápady pro výuku informatiky 1. stupeň I. ........................................................................................ - 28 - 
0710131 Dobré nápady pro výuku informatiky 1. stupeň II. ....................................................................................... - 29 - 
0711131 Canva - rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti - webinář ................................................................. - 29 - 
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0712131 Využití ICT v zájmovém vzdělávání ............................................................................................................ - 29 - 
0713131 Canva pro začátečníky - tvorba pracovních listů - webinář .......................................................................... - 30 - 

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) ................................................................................................. - 30 - 
0902131 Hrátky s teplem ............................................................................................................................................. - 30 - 
0903131 Environmentální výchova v praxi ................................................................................................................. - 30 - 
0904131 Činnostní výuka přírodopisu ......................................................................................................................... - 31 - 
0905131 Činnostní výuka chemie ................................................................................................................................ - 31 - 

11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) ................................................................................................... - 31 - 
1110131 Kompenzační cviky pro zdravé chodidlo a správné držení těla II. ............................................................... - 31 - 
1112131 Relaxace a uvolňovací techniky .................................................................................................................... - 31 - 
1109131 Pohybové hry ................................................................................................................................................ - 32 - 

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova) ............................................................... - 32 - 
1206132 Výtvarné techniky jako cesta k rozvoji kreativity a fantazie ......................................................................... - 32 - 
1223131 Hudbotika ...................................................................................................................................................... - 32 - 
1224131 Metody a techniky dramatické výchovy ....................................................................................................... - 32 - 
1226131 Význam loutkového divadla v předškolním a mladším školním věku .......................................................... - 33 - 
1227131 Objevujeme svět kolem nás - vlákna, nitě, textil .......................................................................................... - 33 - 
1220131 Od hry k dramatické hře a od dramatické hry k tvorbě dětského divadla ..................................................... - 33 - 
1204132 Tango Argentino ........................................................................................................................................... - 34 - 
1228131 Význam loutkového divadla v předškolním a mladším školním věku II. ..................................................... - 34 - 
1229131 Zahradní slavnost .......................................................................................................................................... - 34 - 

13 Průřezová témata ............................................................................................................................................................. - 35 - 
1304131 Zážitková pedagogika ................................................................................................................................... - 35 - 
1306131 Formativní hodnocení žáků ZŠ - zkušenosti, metody a techniky z praxe - webinář ..................................... - 35 - 
1307131 Aktivizující metody výuky ............................................................................................................................ - 35 - 

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání ................................................................................................................................. - 36 - 
16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání ..................................................................................................... - 36 - 

1660131 Jak nevyhořet ................................................................................................................................................ - 36 - 
1672131 Jak poznat rizika poruch učení v 1. třídě ZŠ? - webinář ............................................................................... - 37 - 
1606131 Poruchy chování - ADHD, ADD, opoziční chování ..................................................................................... - 37 - 
1676131 Problematika poruch autistického spektra ..................................................................................................... - 37 - 
1669131 Komunikace a řešení konfliktů ..................................................................................................................... - 38 - 
1675131 Vyšetření v PPP - práce se závěry a doporučeními z vyšetření ..................................................................... - 38 - 
1611132 Vývoj dětské kresby ...................................................................................................................................... - 38 - 
1603132 Pojďte poznat sebe i své žáky ....................................................................................................................... - 39 - 
1665131 Tresty, odměny, sociální a citové týrání dětí ................................................................................................. - 39 - 
1664131 Prevence agresivity u dětí ............................................................................................................................. - 39 - 
1621131 Grafomotorika praváků a leváků ................................................................................................................... - 39 - 
1620131 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním ............................................................. - 40 - 
1615132 Skupinová práce se žáky na zlepšení klimatu třídních kolektivů .................................................................. - 40 - 
1666131 Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí ............................................. - 40 - 
1678131 Vliv vztahů na kvalitu života ........................................................................................................................ - 41 - 
1667131 Společný seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga .................................................................................. - 41 - 
1668131 Nenásilná komunikace a respektující přístup ................................................................................................ - 41 - 
1670131 Neklidné děti - problematika ADHD/ADD a jiných neuro-vývojových obtíží ............................................. - 42 - 
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4. POPIS VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
 

Pardubice 
 

01 Řízení školy a školský management 

  0122131 Řízení mateřské školy 
  Doporučeno pro:   ředitelky a ředitele MŠ  
  Termín konání:   23. února 2023 (čtvrtek), od 10:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Irena Borkovcová MBA, ČŠI 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Zaměříme se na aplikaci základních manažerských funkcí v konkrétních podmínkách vedení mateřské 

školy, na plánování vize školy a hledání cest k jejímu dosažení, na organizování a koordinaci spolupráce 

uvnitř i vně školy, včetně nastavení spolupráce s rodiči. Pozornost bude věnována pedagogickému 

vedení učitelů ke zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu, práci se začínajícími učiteli, péči 

o školní klima i o wellbeing učitelů a péči o jejich profesní růst. Podstatná část semináře bude zaměřena 

na problematiku kontrolních mechanismů mateřské školy, přijímání nápravných opatření a seznámení 

s možnostmi využívání veřejně dostupných nástrojů ČŠI pro vlastní hodnocení školy.   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0118131 Autoevaluace mateřské školy jako prostředek jejího zkvalitňování 
  Doporučeno pro:   ředitele a učitele MŠ  
  Termín konání:   23. března 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   doc. PhDr. Zora Syslová Ph.D., PedF MU, katedra pedagogiky, Brno 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, potřebných k vnitřní evaluaci 

mateřské školy. 1. Rozlišení základních pojmů – např. vnitřní a vnější evaluace, hodnocení a evaluace, 

práce se zákonnými materiály (školský zákon, RVP PV) 2. Tvorba kritérií a využití možných nástrojů 

– samostatná práce účastníků, ukázka existujících nástrojů (web cesta ke kvalitě apod.) 3. Sebereflexe 

učitele – práce s videonahrávkami, nástrojem Rámec profesních kvalit učitele MŠ 4. Hodnocení 

podmínek vzdělání  – ukázka nástroje INDI MŠ z Kurikula podpory zdraví v MŠ, samostatná práce 

účastníků 5. Hodnocení výsledků vzdělávání  – ukázka nástroje RoK a metodik pro práci s výsledky 

vzdělávání při rozhovorech s rodiči, videonahrávka 6. Využití zjištěných výsledků k dalšímu plánování  

– jak zapracovávat výsledná zjištění z evaluace do ŠVP i TVP 7. Diskuse  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0110132 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:   29. března 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Zdeňka Drápelová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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 
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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:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  0119131 Specifika pracovního práva pro vedoucí pracovníky škol 
  Doporučeno pro:   vedoucí pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   31. března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Milan Štoček  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Pracovněprávní vztahy ve škole. 2. Vznik a změny pracovního poměru. 3. Skončení pracovního 

poměru. 4. Pracovní doba, překážky v práci, dovolená. 5. Odměňování. 6. Náhrada výdajů v souvislosti 

s výkonem práce. 7. Péče o zaměstnance. 8 Odpovědnost za škodu, újmu. 9. Povinnosti zaměstnavatele 

a zaměstnance. 10. Dokumentace školy k pracovněprávním vztahům ve škole. 11. Nejčastější problémy 

ředitelů škol v oblasti pracovního práva. 12. Pedagogičtí pracovníci v právních normách .  

  Akreditace:   MSMT- 13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0107131 Zákon o pedagogických pracovnících a jeho připravovaná novela  
  Doporučeno pro:   vedoucí pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   28.dubna 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Milan Štoček 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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 –

výjimky. 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 pracovníci 01 

Zákon 563-2004 Sb. - změny 2022 02 Zákon 563-2004 Sb. - s výkladem 2022 03 Zákon 561-2004 Sb., - 

změny 2022 04. Nejdůležitější změny v zákoně o pedagogických pracovnících   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. Změna termínu ze 16. ledna 2023.  
 

  0120131 Práva a povinnosti vychovatelů ŠD 
  Doporučeno pro:   vychovatele ŠD a ŠK  
  Termín konání:   12. května 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   JUDr. Karel Kašpar 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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

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

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

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

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

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

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

(rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) v podmínkách škol 
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a školských zařízení. Účastníci budou seznámeni s možností řešení problémů každodenní pedagogicko-

výchovné praxe souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.   
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0121131 Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola 
  Doporučeno pro:   ředitele škol a školských zařízení  
  Termín konání:   30. května 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Ing. Petr Sikora  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

I. Majetek ve veřejné správě - právní rámec (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; vyhláška 

č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; vyhláška č. 270/2010 Sb., 

o inventarizaci majetku a závazků; České účetní standardy) II. Majetek příspěvkových organizací 

1. Kategorie majetku. 2. Technická zhodnocení a opravy majetku. 3. Odpisování majetku dle ČÚS 

č. 708 4. Ochrana majetku – zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti. 5. Nakládání s majetkem 

– nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem 

(náležitosti smluv o pronájmu). 6. Fond investic jako zdroj pro financování majetku – tvorba (investiční 

příspěvky a dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu. III. Kontrola se zaměřením 

na majetek 1. Veřejnosprávní kontrola majetku – náplň a nejčastější zjištění, porušení rozpočtové kázně 

při nesprávném použití fondu investic. 2. Vnitřní kontrola – schvalování nákupu majetku, kontrola stavu 

majetku, inventarizace majetku.   
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0203132 Jak vytvořit školní/třídní projekt 12 

0222132 Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí 13 

0239131 Dítě s poruchou PAS v běžné mateřské škole 17 

0243131 Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení u dětí v MŠ aneb Učme děti myslet 18 

1663131 Žák jako hlavní aktér výuky 43 

1619132 Školní projekty a projektové vyučování 43 

 

02 Předškolní vzdělávání 

 0206131 Neukázněné dítě v předškolním věku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   7. února 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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

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

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

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

tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat?   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  0203132 Jak vytvořit školní/třídní projekt 
  Doporučeno pro:   učitele a vedoucí pracovníky MŠ  
  Termín konání:   9. února 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  



 

- 13 - 

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

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

  

Stručný obsah: 

  

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. – 2,5 hod 

• Prezentace realizovaných projektů, diskuse. – 1 hod • Tvorba návrhů vlastních projektů. – 2 hod • 

Aktivity v rámci školních/třídních projektů pro rodiče i celé rodiny dětí. – 1 hod Hodnocení 

třídních/školních projektů (dětmi, pedagogy, rodiči) a využití zpětné vazby k dalším plánování – 1 hod 

• Diskuse na téma realizovaných projektů účastnic (kladů, popř. záporů). – 0,5 hod   
  Akreditace:   MSMT-6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0222132 Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí 
  Doporučeno pro:   ředitele a učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   14. února 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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/. 

3 hod. 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 1 ½ hod. 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/. 1 hod. Negativní projevy konfliktů na vznik kamarádství. /nejen 

u předškolních dětí/. Dítě hrubián, konfliktní, agresivní; krádež 1 ½ hod. Kazuistika zúčastněných. 

1 hod.   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0216131 Pokusy pro nejmenší 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ, vychovatele ZŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   3. března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Iva Dostálová Sekaninová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář prakticky seznámí pedagogy s jednoduchými, zajímavými a lehce proveditelnými pokusy, 

které se týkají světla, zvuku, ohně, vody, elektrostatiky a vajíčka. V rámci semináře si pedagogové 

jednotlivé pokusy budou moci sami vyzkoušet a u každého pokusu proběhne také jednoduché vysvětlení 

daného jevu. Výhodou je, že pomůcky pro většinu pokusů jsou běžně i cenově dostupné. 1. představení 

lektora a účastníků, přehled pokusů - 0,5 h 2. pokusy - fyzikální a didaktický rozbor – 2 h - světlo 

(zlomená lžíce, otočná šipka, ohýbáme světlo, mizející sklenička) - zvuk (provázkový telefon, zvuk jako 

hasič, mluvící dřevo, skákající sůl) - elektrostatika (Popelka, neposlušné vlasy, motýlek, lepící balónek) 
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- vejce (vznešené vejce, syrové nebo vařené?, nerozbitné vejce, jak postavit vejce) - voda 

(Nenewtonovská kapalina, chytáme vodu, umí pomeranč plavat?, pepř se bojí) - oheň (soudce teploměr, 

létající čaj, nehořlavý kapesník, hoří mi ruka) 3. vlastní vyzkoušení pokusů účastníky kurzu – 1h 4. 

diskuze o možnostech začlenění předvedených pokusů do vlastní praxe - 0,5 h   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0237131 Včelka Bee-Bot v akci 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ (případně vychovatele ŠD nebo učitele I. stupně ZŠ)  
  Termín konání:   13. března 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Radka Bradáčová, učitelka MŠ Rakovník 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Workshop "Včelka Bee-Bot v akci" je určen zejména pro předškolní pedagogy, kteří budou pracovat 

s programovatelnou robotickou včelkou Bee-Bot nebo Blue-Bot. Během setkání si pedagogové ujasní 

základní pojmy a hlavně sami prakticky vyzkoušejí aktivity od jednoduchých po složité. Součástí bude 

práce s aplikacemi Bee-Bot a Blue-Bot na dotykových zařízeních. Obsah workshopu vychází 

ze zkušeností práce učitelky mateřské školy, ukazuje inspirativní příklady a náměty z praxe a nabízí 

vyzkoušené aktivity pro vzdělávací činnosti pro děti předškolního a mladšího školního věku. Úvod 

do tématu (cca 2 vyučovací hodiny) - digitální technologie a programování - přínos a rizika využití 

technologií - pojem informatické myšlení - práce s ICT v podmínkách MŠ a jak začít - příklady dobré 

praxe - práce se včelkou Bee-Bot v mezinárodních projektech - bezpečnost na internetu a jak přiblížit 

téma malým dětem Workshop (cca 6 vyučovací hodiny) - účastníci se v malých 2-4 členných skupinách 

seznamují s aktivitami, vhodnými pro děti od 3 let a vše prakticky zkoušejí - seznámení s robotickou 

včelkou Bee-Bot a jejím ovládáním - hry pro rozvoj matematických představ - odhad, počítání, 

pojmenovávání směru - hry pro výuku barev, počty 1-5, programování více kroků najednou - 

programování včelky na čtvercové síti včetně otočky o 180 stupňů, hry s využitím symbolů, pravolevá 

orientace - programování včelky v prostoru a stavba dráhy - využití karet se symboly - grafický záznam 

programu - experimentování se záznamem dráhy - tvorba námětů pro kreslení se včelkou Bee-Bot - hry 

pro rozvoj hrubé motoriky, pravolevé orientace, pohybové paměti - práce s dotykovými zařízeními 

v MŠ a volně dostupné aplikace Bee-Bot, určená pro řešení problémů, rozvoj logického myšlení, 

pravolevé orientace a matematických představ a Blue-Bot, určenou pro programování robotické hračky 

pomocí Bluetoothu  experimentování - ukázka dalších materiálů a zdrojů dostupných na internetu 

Reflexe, hodnocení, sdílení zkušeností, diskuze o dalších možnostech využití   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0213132 Využití hry a herních činností k rozvoji komunikativních kompetencí dětí 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   15. března 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jana Venclová, ředitelka MŠ 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0246131 Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   16. března 2023 (čtvrtek), od 10:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Eva Svobodová, pedagog na PF JČU v Českých Budějovicích 
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  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program je určen učitelkám a učitelům z mateřských škol a školních družin a rozvíjí jejich 

profesní dovednosti a kompetence. Základním tématem je tvorba efektivních pravidel spolu s dětmi 

na základě demokratického výchovného stylu. Aktivity, které v rámci kurzu účastníci absolvují, jsou 

přenositelné do přímé práce s dětmi v mateřské škole nebo ve školní družině. Kurz bude rozdělen do tří 

přibližně dvou až tří hodinových částí, podle aktuálních potřeb a zájmů účastníků. V první části kurzu 

se účastníci seznámí se základními pojmy z oblasti demokratického výchovného stylu a na ukázkách 

z praxe si odlišíme znaky demokratického, respektujícího přístupu k dítěti a autoritativní či liberální 

výchovy. Účastníci se pokusí v rámci sebereflexe při řešení praktických příkladů rozpoznat vlastní 

vzdělávací styl. Ve druhé části se zaměříme na tvorbu pravidel spolu s dětmi a hledání cest k tvorbě 

skutečně fungujících pravidel. Ujasníme si pojmy: řády, návyky a pravidla a naučíme se základní 

postupy při jejich tvorbě. Ve třetím bloku realizujeme tvorbu pravidel pomocí rituálů, příběhů 

a konkrétních situací, budeme hledat způsoby fixace pravidel a vyzkoušíme si jejich zápis formou 

piktogramů Program bude probíhat především formou prožitkových aktivit, diskuze a rozborů 

videozáznamů.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

0202132 Emoční odolnost díky tréninku pozornosti ("mindfulness") 
Doporučeno pro:   učitele MŠ  
Termín konání:   21. března 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
Lektor:   Bc. Hana Čechová, certifikovaná lektorka kurzů Výchova bez poražených  
Garant za CCV:   Leona Mašková  
Stručný obsah: 

  

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.   
Akreditace:   MSMT-6000/2022-4-214  
Účastnický poplatek:   1900 Kč  
Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0238131 Individualizace ve vzdělávání předškoláka před nástupem školní docházky 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   24. března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář se bude zabývat výchovou a vzděláváním dětí v posledním roce před nástupem povinné školní 

docházky a seznámí účastníky se specifiky ve vývoji dětí v tomto období. Seminář nabídne základní 

teoretické informace a legislativní zakotvení pojmů, které jsou důležité znát zejména v období zápisů 

do ZŠ. Účastníkům budou představeny konkrétní techniky a metody práce s dětmi před nástupem 

do školy, budou představeny pomůcky a pracovní listy, díky kterým bude možné nejenom zjistit, 

jak které dítě je pro školu připravené, ale které rovněž napomohou jejich dalšímu rozvoji s ohledem 

na specifika vývoje každého dítěte. Témata • Základní pojmy – 1 hod. • Legislativní zakotvení pojmů – 

1 hod. • Klíčové kompetence a oblasti důležité pro zdravý rozvoj předškoláka – 1 hod. • Specifika 

a rizika při práci s dětmi s nerovnoměrným vývojem – 2 hod. • Představení pomůcek, kasuistik 

a konkrétních postupů a metod práce – 2 hod. • Zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení – 

a doporučené zdroje - 1 hod.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0232131 MŠ a rodina - Spolupráce nebo soupeření? 



 

- 16 - 

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

  Doporučeno pro:   učitele a ředitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   30. března 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   7 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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?) 

2 hodiny 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. 2 hodiny 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. 1hodina 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.) 2 hodiny   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1600 Kč  

  
Poznámka: 

  
Změna termínu z 12. ledna 2022.  

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  0226131 Podpora při vzdělávání dětí s NKS v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   21. dubna 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Světlana Drábová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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. Teoretická část - 4 hodiny Vývoj řeči dítěte v období od narození 

do 6 let věku (řečové mezníky ve vývoje řeči). Jazykové roviny - jejich význam pro úspěšné vzdělávání 

- foneticko- fonologická, lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická a pragmatická. Narušená 

komunikační schopnost - terminologické vymezení a nejčastější poruchy řeči v MŠ. Přehled 

jednotlivých poruch řeči a jejich dopad do vzdělávání v MŠ - dyslálie, dysartrie, koktavost, breptavost, 

huhňavost, verbální dyspraxie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, mutizmus, symptomatické 

vady řeči jako symptomy jiných primárních postižení. Specifické poruchy učení - terminologické 

vymezení a provázanost s narušenou komunikační schopností (specifický logopedický nález, opožděný 

vývoj řeči) a jaké jsou následné dopady do vzdělávání. Děti, které jsou v riziku vzniku narušené 

komunikační schopnosti a specifických poruch učení, a jejich další možnosti ve vzdělávání. Diagnostika 

v ŠPZ (SPC a PPP) - obvyklé postupy ŠPZ (PPP a SPC). Význam logopedické prevence a působení 
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logopedů, logopedických asistentů v souladu s platnou školskou legislativou v MŠ - ŠZ č. 82/2015 Sb. 

§ 16 a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Metodické 

doporučení pro zajištění logopedické péče ve školství. Praktická část - 4 hodiny Možnosti Podpůrných 

opatření v mateřské škole. Orientace ve stupních podpory u dětí s NKS a rizikem SPU. IVP - v souladu 

s RVP a jeho možnosti v oblasti NKS - ukázka. Úpravy ŠVP předškolním vzdělávání dětí se SVP. 

Metody a organizace ve vzdělávání v MŠ využívané pro žáky s NKS, pedagogické přístupy v rámci 

MŠ. Předmět speciálně pedagogické péče v MŠ. Využitelnost asistenta pedagoga u dětí s NKS. 

Pomůcky využívané v pedagogické praxi - ukázka. Metody, zásady a přístupy v pedagogické praxi 

při společném vzdělávání žáků s NKS v MŠ. Příklad dobré praxe pro MŠ.  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  0239131 Dítě s poruchou PAS v běžné mateřské škole 
  Doporučeno pro:   vedoucí pracovníky MŠ, učitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   24. dubna 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Anna Štěpánová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávání dítěte s autismem v běžné mateřské škole může být přínosné pro všechny zúčastněné. 

Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět. Seminář vám poskytne nejen základní informace 

o autismu, ale především vám nabídne velké množství příkladů dobré praxe. Je veden interaktivní 

formou tak, aby si účastník odnesl jak znalosti, tak inspiraci do své praxe. 1. Evokace – Co vím 

o autismu?, Mýty a pravdy 2. Charakteristika postižení, triáda deficitních oblastí, formy autismu 

3. Diagnostika dítěte s autismem 4. Podmínky vzdělávání dítěte s autismem v běžné MŠ 5. Principy 

strukturovaného učení v MŠ – příklady dobré praxe 6. Komunikace dítěte s autismem – příklady dobré 

praxe 7. Týmová spolupráce pedagogů s asistentem pedagoga a rodiči dítěte 8. Reflexe - Co vím 

o autismu?, Mýty a pravdy   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0247131 Hudebně hravá angličtina nejen do MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ   
  Termín konání:   27. dubna 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Hana Čagánková 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program nabídne účastníkům semináře metodické rady a náměty vedoucí k osvojování 

cizího jazyka u dětí ve věku od 3 do 6 let. Účastníci získají zásobník her, aktivit a námětů využitelných 

v pedagogické praxi. Spousta písniček, her a inovativních alternativ k běžným aktivitám je vlastní 

tvorbou lektorky. BLOK 1 Představení se, úvodní představovací aktivity – 15 min (např.: Welcome 

songs – vlastní tvorba lektorky) Aktivity vhodné pro pravidelné zahajování lekcí angličtiny – 15 min 

(např.: Hello songs – UKÁZKY různých verzí) „Energisers“ – 20 min (např. Peel banana) Struktura 

lekce – 10 min (rozebíráme jednotlivé části a jejich pořadí a didaktické důvody) Pomůcky ideální mít 

připraveny pro každou lekci – 10 min (např.: hula hup) Sada písniček dle věku 20 min (např.: vlastní 

lektorky – Months, Days) BLOK 2 Básničky pro děti – 15 min (např.: Number one) 5 motivačních her 

– 20 min (např.: Make a group of…) Práce s „FLASH CARDS“ – 30 min (secret hat) Knížky – 15 min 

- pro pedagogy (např.: Classroom English, Simon Gill) - pro děti na výuku (např.:Where´s Spot?) Video 

a foto ukázky z praxe lektorky s diskuzí + Q/A - 10 min   
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
 

  0242131 Umíte to s pohádkou? 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatele, vedoucí kroužků  
  Termín konání:   17. května 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  
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Stručný obsah: 

  

Kurz představí soubor aktivit na základě pohádek O domečku v lese a O červené Karkulce. Každá 

z těchto pohádek poskytuje ucelený komplex pro práci ve všech předmětech po dobu dvou až čtyř týdnů. 

Každá z pohádek nabízí textový rámec pro práci ve dvou jazycích (angličtina i čeština), zároveň také v 

matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově – prostřednictvím obou jazyků. 

Účastníci se naučí pracovat s materiály pro jazykovou práci (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní 

zásoba, stavba textu), matematické operace více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení, a to v češtině 

i angličtině (možné i jiné jazyky), naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné 

techniky, vše na základě textu pohádky. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu 

ZŠ. Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy - 1,5 hodiny Matematika, pokusy, 

logické úkoly, pracovní listy - 1h Přírodověda, pracovní listy, kartičkové hry - 1h Výtvarná a pracovní 

činnost, grafomotorické cviky - 1h Hudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry - 

Závěr, shrnutí, čas na dotazy - 1,5h   
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  
0243131 Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení u dětí v MŠ aneb Učme děti 

myslet 
  Doporučeno pro:   vedoucí pracovníky MŠ, učitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   22. května 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Anna Štěpánová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je určen všem, kteří chtějí rozvíjet kritické myšlení a čtenářskou gramotnost už u dětí 

v předškolním věku. Nabízí účastníkům témata obsahující základní teoretické informace doplněné 

praktickými prožitkovými aktivitami k rozvoji čtenářské gramotnost a kritického myšlení v mateřské 

škole v duchu konstruktivistického učení. Do praxe si odnesete zajímavé nápady, postupy a tipy 

na konkrétní činnosti. 1. Úvod semináře, seznámení účastníků, časový harmonogram, očekávání 

2. Význam podpory rozvoje čtenářské gramotnosti v mateřských školách 3. Kritické myšlení a jeho 

metody v praxi MŠ 4. Strategie a metody rozvoje čtenářské gramotnosti – praktické ukázky 5. Reflexe 

semináře: Co si odnáším do praxe?   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0244131 Projektování a plánování v rámci třídního vzdělávacího plánu  
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky MŠ  
  Termín konání:   25. května 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka MŠ Ostrov 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Praktický seminář s dílnou se zaměří na východiska pro plánovací aktivit v rámci integrovaných bloků, 

která jsou zakotvena zejména v RVP PV a ŠVP konkrétní MŠ, ale zároveň jsou atakována množstvím 

požadavků zvenčí. Těmi jsou např. rodičovské představy a požadavky, tlak na bezpečnost a zdraví dětí, 

vměšování zřizovatelů a dalších organizací do činnosti MŠ, inkluze i nárůst administrativy, atd… 

K nahlédnutí budou konkrétní materiály - ŠVP, TVP, ukázky plánů, fotografie, poznámky 

k pedagogické diagnostice apod. Témata: Úvod - legislativní zajištění předškolního vzdělávání - 

výchovné a vzdělávací trendy dnešní společnosti - požadavky a možnostmi inkluze - nové poznatky a 

názory odborníků v oblasti psychologie a vzdělávání dítěte (vliv prožitku na zapamatování, flow učení, 

paměťové cesty, význam a limity soutěžení versus rozvoj hlubší spolupráce dětí, vliv homogenního 

nebo heterogenního složení třídy, hodnocení aktivit dětmi a s dětmi, digitalizace v MŠ apod.) - 

pedagogický přístup k dětem a specifické požadavky na odbornost a jednání předškolního pedagoga, 

jeho osobnostní nastavení a adaptabilita Dílna V pracovní dílně pedagogové nahlédnou do několika 

možných postupů a forem plánování. Ve skupinách si vyzkouší tvorbu plánu a formulaci konkrétních 

pedagogických cílů a stanovit k nim nabídku aktivit apod. Vzniklé plány poté budou posuzovat z 

pohledu shody s RVP PV, ŠVP a soulad plánu s pedagogickými zásadami. I. část - formy a postupy 

plánování, formulace konkrétních pedagogických cílů a sestavení odpovídající nabídky aktivit - 

posouzení z pohledu shody s RVP PV, ŠVP a soulad plánu s pedagogickými zásadami - konkrétní 

činnosti vytvořeného plánu "O Človíčkovi" a pedagogický rozbor realizovaných aktivit za pomoci 

dílčích cílů RVP PV - příprava zápisu do Třídní knihy – přiblížena budou základní pravidla vedení 

zápisu, možnosti a specifika denního a týdenního zápisu v závislosti na pravidla TVP, forma 

elektronické třídní knihy atd. II. část - posuzování a uplatňování třídních rituálů, systémových prvků, 
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pravidel, tradic apod. - jak s jejich pomocí naplňovat vzdělávací program třídy - vyhodnocení 

konkrétních aktivit, strategií a plánů - jak jsou naplňovány konkretizované výstupy RVP PV, zda a jak 

směřují k daným kompetencím.   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0234131 Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, přípravné ročníky, 1. třídy ZŠ  
  Termín konání:   31. května 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Lenka Bínová, odborný a speciální pedagog PPP Brno 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Kurz pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený: na otázky týkající se rozvoje a stimulaci 

smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický 

rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání). V celém kurzu 

prakticky zaměřeném budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje 

smyslového vnímání (dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. 

Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Dále 

bude obsahem semináře seznámit účastníky s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. U dětí 

ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, 

neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví 

nebo se mohou podstatně zmírnit. Účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy, 

budou jim prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek. 

1. Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení 2. Obecné zásady při rozvoji smyslového 

vnímání 3. Vnímání prostoru a prostorové představy 3.1. Nácvik orientace v prostoru 3.2. Nácvik 

pravolevé orientace 3.3. Vnímání času 4. Zrakové vnímání 4.1. Nácvik zrakového rozlišování 

3.4.1. Rozlišení barev, velikosti, tvaru 3.4.2. Rozlišení figury a pozadí 3.4.3. Rozlišení podobných 

a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace 3.5. Zraková analýza a syntéza 3.6. Rozvoj zrakové 

paměti pohyby očí po řádku 4. Sluchové vnímání 4.1. Nácvik naslouchání a vnímání různých zvuků 

4.2. Nácvik sluchové orientace v prostoru 4.3. Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace 

4.4. Vnímání a reprodukce rytmu 4.5. Sluchová analýza a syntéza 4.6. Rozvoj sluchové paměti   
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0122131 Řízení mateřské školy 10 

0118131 Autoevaluace mateřské školy jako prostředek jejího zkvalitňování 10 

0110132 Génius ve třídě? Proboha, nestrašte! 10 

0119131 Specifika pracovního práva pro vedoucí pracovníky škol 11 

0222132 Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí 13 

0311131 Metodický průvodce první třídou 22 

0420131 Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - Pohádky v dlaních vepsané 25 

0701132 Polytechnická výchova, robotika a programování s využitím robotických hraček 28 

0711131 Canva rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti - webinář 29 

0712131 Využití ICT v zájmovém vzdělávání 29 

0713131 Canva pro začátečníky - tvorba pracovních listů - webinář 30 

0903131 Environmentální výchova v praxi 30 

1110131 Kompenzační cviky pro zdravé chodidlo a správné držení těla II. 31 

1112131 Relaxace a uvolňovací techniky 31 

1223131 Hudbotika 32 

1224131 Metody a techniky dramatické výchovy 33 

1226131 Význam loutkového divadla v předškolním a mladším školním věku 33 

1227131 Objevujeme svět kolem nás - vlákna, nitě, textil 33 
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1228131 Význam loutkového divadla v předškolním a mladším školním věku II. 34 

1229131 Zahradní slavnost 35 

1672131 Jak poznat rizika poruch učení v 1. třídě ZŠ? 37 

1669131 Komunikace a řešení konfliktů 38 

1675131 Vyšetření v PPP - práce se závěry a doporučeními z vyšetření 38 

1611132 Vývoj dětské kresby 38 

1665131 Tresty, odměny, sociální a citové týrání dětí 39 

1664131 Prevence agresivity u dětí 39 

1620131 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 40 

1667131 Společný seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga 41 

1668131 Nenásilná komunikace a respektující přístup 41 

1670131 Neklidné děti - problematika ADHD/ADD a jiných neuro-vývojových obtíží 42 

1671131 Jak souvisí logopedické obtíže s pohybem, hmatem a sluchem? - webinář 42 

1623131 Děti a jejich emoce - emoční prožívání životních situací 43 

1673131 Hry s fantazií, písmeny i čísly 44 

4007131 Klady a zápory hyperaktivity II 47 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

03 1. stupeň ZŠ 

  0308131 Metodická podpora učitelů 3.- 5.tříd 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   15. února 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
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.   
  Akreditace:   MSMT-21415/2022-2-674  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  0302132 PRVOUKA či VLASTIVĚDA není žádná věda 
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně ZŠ  
  Termín konání:   20. dubna 2023 (čtvrtek), od 12:30 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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. 

Témata: hodnocení žáků – pisatelský žolík, řeka života, metody fonegestiky, Smajlíci, pozitivní sprcha, 

andělé, „na pašáka“, formativní hodnocení ve výuce, poskytování adekvátní zpětné vazby, školní 

občanský průkaz, čtenářský žolík, potleskové ovace, Hodnocení a žebříček středověké společnosti - 

erby ...) 1 h aktivizační metody a výukové hry - Na ťukanou, ZOO (aktivizační metoda), ,,Běhavka", 
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Skrývačky, mikrofon, A-Z kvíz, Na kompas, Šifrovaná abeceda, Zlomková abeceda 2 h projektové 

vyučování a kooperativní učení podle nejúspěšnějšího školského systému (,,finského modelu“), 

badatelská výuka, Skládankové učení 2 h gramotnosti ve výuce – očekávané výsledky učení v 

oblastech čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, jak rozvíjet gramotnosti v učivu 1 h   
  Akreditace:   MSMT-6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0301132 Matematika nás baví 
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně ZŠ  
  Termín konání:   21. dubna 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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 2 h Aktivizační metody – 

Maxičlověče, matematický terč, Na piráty, přebíjená, stavíme dálnici, Na kosmonauty, 2 krát střihni, 

A dost, Hry se sirkami, Bilions, Lota, pexesa… 2 h Čtenářská a digitální gramotnost v matematice – 

práce s různými typy textů v matematice (mapa teplot, tabulky, plány, reklama), digitální hračky 

v matematice 2 h Kooperativní prvky ve výuce – běhavka, Činnostní učení, Skládankové učení 2 h   
  Akreditace:   MSMT-6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0307131 Hravě v hlavě, aneb metody a formy efektivní práce ve výuce na ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga, vychovatele  
  Termín konání:   3. května 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Ivana Janovská 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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   
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  Akreditace:   MSMT-6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  0304132 Naše smysly jako základ poznávání světa kolem nás 
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně ZŠ  
  Termín konání:   15. května 2023 (pondělí), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin   
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jana Česáková Ph.D., odborný asistent - Katedra fyziky PřF UHK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0311131 Metodický průvodce první třídou 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ (předškoláci), 1. stupeň ZŠ (1. třída), speciální pedagogy, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   1. června 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Hana Mühlhauserová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Během semináře projdeme časově, tematicky a především metodicky každý měsíc první třídy od září 

do června. Zaměříme se především na český jazyk a předvedeme si různé způsoby výuky. Vyzkoušíme 

si, jak pracovat s novými učebními materiály NAKLADATELSTVÍ HANAMI, které si mohou 

účastníci zakoupit. Získáme mnoho námětů do výuky včetně praktických ukázek hodnocení čtení 

a psaní. Součástí akce budou ukázky prací žáků i videa z výuky v 1. třídě. - 1) září - říjen v 1. třídě: 2 h. 

- specifika 1. třídy, příprava žáků na čtení: předčtenářské období a aktivity k rozvoji jednotlivých 

percepcí, grafomotorika: praktické ukázky grafomotorických a uvolňovacích cvičení. - - 2) listopad - 

prosinec v 1. třídě: 2 h. - čtení a psaní velkých písmen - osvědčené postupy a aktivity při postupném 

probírání písmen, slabik, slov. - - 3) leden - únor v 1. třídě: 2 h. - čtení - přechod na malá písmena: jaké 

aktivity a texty jsou vhodné pro toto období; psací písmo - prezentace metodických postupů při psaní a 

ukázky jednotlivých etap přímo v písankách. - - 4) březen - červen v 1. třídě: 2 h. - Co by měl žák 

do konce 1. třídy zvládnout - ukázky hodnocení čtení a psaní na základě dílčích cílů, indikátorů kvality 

a kritérií hodnocení.   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0110132 Génius ve třídě? Proboha, nestrašte! 10 

0119131 Specifika pracovního práva pro vedoucí pracovníky škol 11 

0120131 Práva a povinnosti vychovatelů ŠD 11 

0121131 Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola 12 

0222132 Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí 13 

0216131 Pokusy pro nejmenší 13 

0237131 Včelka Bee-Bot v akci 14 

0242131 Umíte to s pohádkou? 17 

0234131 Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku 19 

0421131 Čtení s porozuměním u žáků mladšího školního věku a u žáků se SVP 24 

0422131 Čtenářská gramotnost na ZŠ 24 

0418131 Číst se naučí každý 24 

0420131 Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - Pohádky v dlaních vepsané 25 
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0504131 Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ 25 

0506131 Speaking Skills and Communication 26 

0604131 Použití ICT v hodinách matematiky 26 

0606131 Aktivity do hodin matematiky 27 

0707131 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář 27 

0708131 Výuka informatiky nově - Informační systém a práce s daty 27 

0701132 Polytechnická výchova, robotika a programování s využitím robotických hraček 28 

0709131 Dobré nápady pro výuku informatiky 1. stupeň I. 28 

0710131 Dobré nápady pro výuku informatiky 1. stupeň II. 29 

0711131 Canva rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti - webinář 29 

0713131 Canva pro začátečníky - tvorba pracovních listů - webinář 30 

0902131 Hrátky s teplem 30 

0903131 Environmentální výchova v praxi 30 

0904131 Činnostní výuka přírodopisu 31 

0905131 Činnostní výuka chemie 31 

1110131 Kompenzační cviky pro zdravé chodidlo a správné držení těla II. 31 

1112131 Relaxace a uvolňovací techniky 31 

1206132 Výtvarné techniky jako cesta k rozvoji kreativity a fantazie 32 

1223131 Hudbotika 32 

1224131 Metody a techniky dramatické výchovy 33 

1226131 Význam loutkového divadla v předškolním a mladším školním věku 33 

1227131 Objevujeme svět kolem nás - vlákna, nitě, textil 33 

1220131 Od hry k dramatické hře a od dramatické hry k tvorbě dětského divadla 33 

1228131 Význam loutkového divadla v předškolním a mladším školním věku II. 34 

1229131 Zahradní slavnost 35 

1304131 Zážitková pedagogika 35 

1306131 Formativní hodnocení žáků ZŠ - zkušenosti, metody a techniky z praxe - webinář 35 

1307131 Aktivizující metody výuky 35 

1660131 Jak nevyhořet 36 

1672131 Jak poznat rizika poruch učení v 1. třídě ZŠ? 37 

1606131 Poruchy chování - ADHD, ADD, opoziční chování 37 

1676131 Problematika poruch autistického spektra 37 

1669131 Komunikace a řešení konfliktů 38 

1675131 Vyšetření v PPP - práce se závěry a doporučeními z vyšetření 38 

1611132 Vývoj dětské kresby 38 

1665131 Tresty, odměny, sociální a citové týrání dětí 39 

1664131 Prevence agresivity u dětí 39 

1620131 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 40 

1666131 Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí 40 

1667131 Společný seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga 41 

1668131 Nenásilná komunikace a respektující přístup 41 

1670131 Neklidné děti - problematika ADHD/ADD a jiných neuro-vývojových obtíží 42 

1671131 Jak souvisí logopedické obtíže s pohybem, hmatem a sluchem? - webinář 42 

1623131 Děti a jejich emoce - emoční prožívání životních situací 43 

1663131 Žák jako hlavní aktér výuky 43 

1619132 Školní projekty a projektové vyučování 43 

1673131 Hry s fantazií, písmeny i čísly 44 
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4002132 Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem v ZŠ 46 

4007131 Klady a zápory hyperaktivity II 47 

0607431 ICT jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na ZŠ - webinář 66 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

 

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura) 

  0421131 Čtení s porozuměním u žáků mladšího školního věku a u žáků se SVP 
  Doporučeno pro:   pedagogy 1. stupně ZŠ, ZŠ speciální, speciální pedagogy a asistenty pedagoga  
  Termín konání:   27. března 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Tereza Chomínová, speciální pedagog 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

předčítaných příběhů. Např. práce s pocity hněvu a strachu. Vyjadřování emocí pomocí dramatizace, 

kresby apod. • Ukázka relaxace prostřednictvím čteného příběhu a jeho využitelnost v literární hodině. 

• Využití skupinové výuky v hodinách čtení – výběr vhodného literárního textu, aktivity pro skupinovou 

práci, hodnocení skupinové práce. • Formy hodnocení, které podporují žáky v rozvoji čtenářské 

gramotnosti. • Výukové materiály a pomůcky pro rozvoj čtenářské gramotnosti – ukázka atraktivních 

knih, didaktických a speciálních pomůcek ke čtení. Seznámení se zásadami používání vybraných 

didaktických a speciálních pomůcek.   
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0422131 Čtenářská gramotnost na ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   10. května 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  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  

  

Stručný obsah: 

  

Obsah semináře (čtenářské dílny) vychází z požadavků RVP ZV na rozvíjení klíčových kompetencí 

v rámci ŠVP. Zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání 

vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných 

z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky. 

Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou 

gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým textem, vyhledávat 

klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací 

s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské 

gramotnosti. Rozpis obsahu: -Osobnost učitele, motivace, aktivizace žáků a kreativita při práci s textem 

-Vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační -

Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání - Čtení s otázkami, čtení 

s předvídáním, skládankové čtení, učíme se navzájem atd. -Vyhledávání klíčových slov a informací 

(cenzura, filtr), metoda INSERT atd.   
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0418131 Číst se naučí každý  
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   22. května 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
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  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program je zaměřen na osvojování čtení a práci s textem bez ohledu na charakteristiky žáka. 

Kromě obecných informací o výuce čtení, jejích úskalích, alternativních postupech při výuce čtení se 

účastníci seznámí se specifiky osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, 

i dětí nezralých pro výuku čtení. Přehled témat výuky: 1. Čtenářská pregramotnost, příprava na čtení, 

omezení při osvojování čtení – riziko dyslexie v předškolním věku, nebezpečí selhávání ve výuce čtení. 

- 1 h; 2. Specifika osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, žáků pro výuku 

čtení nezralých. - 1 h; 3. Vyučování počátečního čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou 

a globální. Možnosti a omezení u žáků s rozdílnými předpoklady pro výuku. - 2 h; 4. Rozvíjení 

kognitivních procesů při osvojování čtení. - 1 h; 5. Aplikace získaných poznatků při osvojování 

počátečního čtení – praktická ukázka s využitím různých metod vyučování čtení. - 2 h; 6. Práce s textem, 

čtení s porozuměním. - 1 h   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0420131 Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - Pohádky v dlaních vepsané 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele školních družin, pedagogy volného času  
  Termín konání:   29. května 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Seminář zaměřený na možnosti rehabilitace knižní kultury a využití literární předlohy na vývoj dítěte 

a jeho tvořivou práci. Jak pohádky vnášejí do jeho světa smysl a řád, a nabízejí mu polarizované, 

srozumitelné obrazy dobra a zla a dávají dítěti informace o mravních dimenzích lidského života.  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky) 

  0504131 Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ  
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   13. dubna 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Lukáš Heřman 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Zajímá vás, jak naplánovat didakticky dobrou hodinu, která bude bavit i Vaše žáky? Přijďte se 

inspirovat od učitele z praxe. Oživte své hodiny jazykovými rozcvičkami, které možná ještě neznáte. 

Předvedeme si způsoby, jak se ve třídě nejvíce přiblížit reálné konverzaci a jak do ní zapojit celou třídu. 

Představíme si, jak žáky reálně vybavit komunikačními frázemi a ukážeme si způsob, jak zásobu frází 

u žáků průběžně rozšiřovat. Vyzkoušíte si aktivity zaměřené na osvojení gramatiky a způsoby 

zatraktivnění moderními technologiemi. Připomeneme některé tradiční a stále efektivní aktivity 

a ukážeme, jak je osvěžit. Ukážeme si motivační aktivity do dvojic a možné organizace třídy 

při osvojování slovní zásoby. Čeká Vás výběr mnemotechnik využitelných pro rychlé opakování slovní 

zásoby. Modelově si zažijete několik výukových metod, které rozvíjí porozumění. Nastíníme způsoby 

podporujícího hodnocení. Na semináři získáte ochutnávkový balíček PDF materiálů pro vlastní výuku.   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0507131 Učíme hravě a netradičně angličtinu na ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele I. st. ZŠ  
  Termín konání:   27. dubna 2023 (čtvrtek), od 13:30 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Hana Čagánková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Na tomto semináři získáte základní představu, jak kvalitně vést hodiny angličtiny se zaměřením na děti 

6 – 11 let. Dostanete sadu mnoha her, aktivit, písniček i básniček, které budete hned moci použít ve své 
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praxi. Spousta písniček, her a inovativních alternativ k běžným aktivitám je vlastní tvorbou lektorky. 

Přehled témat výuky: 1) Představení se a úvodní aktivity na seznamování (30 min) - uvedení vzdělání 

a praxe lektorky z Česka i zahraničí - aktivity v AJ vhodné na zapamatování jmen - tipy na rutinní 

zábavný začátek každé hodiny AJ - „ledolamky“ 2) Základní struktura a délka hodiny (ZŠ) (30 min) - 

ideální rozvržení hodiny dle aktuálních vědeckých výzkumů - délka a frekvence lekce v návaznosti 

na věk dětí 3) Sada písniček a básniček s různou obtížností (60 min) - praxí ověřená sada písniček 

a básniček - hudebně – pohybová výuka (využití TPR) - princip osobní zkušenosti při pamatování 

4) Hry a aktivity vhodné na 1. st. ZŠ (30 min) - sada her a aktivit vhodných do uzavřených prostor - 

metodický základ 5) Pomůcky do výuky na ZŠ (20 min) - práce s plyšákem s mladšími žáky (didaktické 

podklady a sdílení z praxe) - doporučené základní vybavení na výuku AJ 6) Závěr (10 min) - další 

literatura + knížky na výuku pro žáky - diskuze, otázky - doporučení webových stránek s materiály - 

rady, jak dále rozšiřovat své vzdělání v oblasti   
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0506131 Speaking Skills and Communication 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   16. května 2023 (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: 

  

Široká škála aktivit napomůže učitelům vysvětlovat, procvičovat a uchovávat používání nabytých 

znalostí, jak nabalovat jednu aktivitu na druhou. Učitelé se naučí připravovat vlastní hry a pracovní 

listy, vyzkouší si důležitost slovního kontaktu mezi sebou i s dalšími mluvčími. Dozví se, jak naučit 

používat kvalitní výslovnost, přiměřenou gramatiku a aktuální škálu slovní zásoby v přirozeném proudu 

komunikace, od prvního pokusu zopakovat slovíčko, až po sebevědomý, zralý projev. Přehled témat 

výuky a časová dotace: 1. Úvod (90min) Seznámení s problematikou, posouzení stávající praxe, analýza 

problémů. Příklady dobré praxe, stanovení podmínek, za kterých se žáci nebojí mluvit; 2. Od opakování 

zvuků po výměnu informace (90min) Hry, které dětem pomáhají naučit se základním pravidlům 

komunikace v cílovém jazyce, a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích 

(card games, magic circle, once upon a picture etc.); 3. Jak podporovat nebojácný projev (110min) 

Seznámíme se s efektivními pomůckami i technikami, které dětem pomáhají pochopit a nacvičit si 

jednotlivé kroky gramatické jevy (FIND games, running dictation, folding strip, talkative circles etc.); 

4. Mluvení v pohybu (60min) Aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování komunikačních situací, 

které podporují nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí 

(Association game, Hot seat, Ring, ring! Postman, Liar etc); 5. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků 

(10min). Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě 

vlastní praxe.   
  Účastnický poplatek:   2400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

06 Matematika a její aplikace 

  0604131 Použití ICT v hodinách matematiky 
  Doporučeno pro:   učitele matematiky na ZŠ, SOŠ a SOU  
  Termín konání:   5. května 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Lukáš Javorek 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Praktické školení pro učitele matematiky. Seminář představí jednoduché a základní využití ICT (tablet, 

telefon, počítač) ve vyučování matematiky a v přípravě na výuku. V průběhu semináře si ukážeme 

možnosti jaké on-line nástroje zapojit do výuky matematiky, ukážeme si jaké programy/aplikace využít 

na PC/notebooku a tipy na využití tabletu/telefonu ve výuce matematiky. Dozvíte se, JAK ZAŘÍZENÍ 

OVLÁDAT, JAK ORGANIZOVAT TŘÍDU při práci s technologiemi. Naučíte se, jak rychle ukládat 

OBRÁZKY BEZ POZADÍ, kde získat VIDEA DO VÝUKY nebo jak používat nástroj VÝSTŘIŽKY. 

Modelově si představíme zapojení tabletu do výuky - předinstalované aplikace v tabletu/telefonu 

ODPOČET, ZÁZNAMNÍK, FOTOAPARÁT, QR ČTEČKA a jejich spojení s výukovými metodami. 

(2h) Další blok semináře představí některé VOLNĚ DOSTUPNÉ APLIKACE ale s nutností instalace. 

Předvedeme si online ORGANIZÉR VYUČOVACÍ HODINY vhodný pro interaktivní tabuli. Ukážeme 

si GENERÁTORY skládanek a kartiček, které usnadní práci a zatraktivní hodinu – Přeskládávačky, 
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Osmisměrky, Plakát, Křížovka, Poloviční křížovka, Trimino, Domino, Pexeso, Dobble, QR kód, 

Vyškrtávačka. (3h) Projdeme WEBOVÉ STRÁNKY a ONLINE NÁSTROJE využitelné při přípravě. 

Zažijete si metodu SOLE a FLIPPED CLASSROOM ve spojení s tabletem nebo smartphonem. (2h) 

Podrobněji si představíme QUIZZIZ, VIRTUÁLNÍ TABULI, GRAFICKÝ TABLET, TARZII (1h)   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0606131 Aktivity do hodin matematiky 
  Doporučeno pro:   učitele matematiky na ZŠ, SOŠ a SOU  
  Termín konání:   25. května 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Lukáš Javorek 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Praktické školení pro učitele matematiky. Obsahem vzdělávací akce je získání nových dovedností, které 

učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání bude zaměřené na rozvoj praktických dovedností při 

výuce - učitelům budou při školení prezentovány nové tipy a triky do výuky. Učitelé sami ihned 

vyhodnotí použitelnost pro svou praxi. Aktivní zapojení účastníků se realizuje v podobě modelových 

situací. Účastníci se mohou zapojit do modelových cvičení a ostatní aktéři jim mohou následně 

poskytnout zpětnou vazbu. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování nové dovednosti již 

v průběhu školení. • Proč a jak zvyšovat matematickou gramotnost - šetření PISA a TIMMS, 

představení příkladů, výsledků a ukázka možnosti využití ve výuce. (1 hodina) • Zásobník aktivit 

pro rozvoj matematické gramotnosti pro jednotlivce - univerzální aktivizující startéry nejen na začátek 

vyučovací hodiny, které budou bavit Vás i Vaše žáky –Zasloužené jméno, Kostky, Karty s čísly, Postav 

věž, Desítka, Jednička, Číselný trojúhelník, Hádanka. (3 hodiny) • Zásobník aktivit pro rozvoj 

matematické gramotnosti pro párovou výuku - aktivity využitelné nejen v matematice a to hlavně 

formou párové práce – Ano x Ne, Kolotoč, Telefonní číslo, Já mám – kdo má, Vyřeš a prohoď, Sirky, 

Domino, Dobble, Piškvorky, Pexeso, Vyškrtávačka. (3 hodiny) • Sdílení příkladů dobré praxe. (1h)   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
 

07 Informační a komunikační technologie 

  0707131 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SŠ, pedagogy volného času, vychovatele  
  Termín konání:   9. února 2023 (čtvrtek), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Mgr. Lenka Benediktová Ph.D. 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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

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

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

na používanou aplikaci či operační systém. 1. blok (90 minut) V úvodní části semináře budou 

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

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

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

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

zapojení mobilních aplikací do výuky. 2. blok (90 minut) V další části semináře bude představen princip 

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

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

uvedení vlastních zkušeností a shrnutí lektorky.   
  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. Realizace v 90 min. blocích s přestávkou 30 minut. 

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
  0708131 Výuka informatiky nově - Informační systém a práce s daty 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ včetně gymnázií  
  Termín konání:   17. února 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
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  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

• Lektorské vystoupení a komentované ukázky k tématům 7 hodin 3. Výuka témat Informační systémy 

a Práce s daty v novém RVP ZV přehled Konkrétní příklady náplně tématu Informační systémy 

pro první a druhý stupeň ZŠ, ukázky a vzory a pro výuku, zdroje dalších informací a materiálů 

pro pedagogy a jejich využití ve výuce. 4. Data a informace, základní pojmy 5. Informační systémy, 

základní pojmy, systémy v našem okolí 6. Školní informační systém, uživatelé systému, práva, základní 

prvky 7. Rizika při návrhu informačního systému 8. Praktické cvičení Jak funguje IS Konkrétní příklady 

náplně tématu Práce s daty pro první a druhý stupeň ZŠ, ukázky a vzory a pro výuku, zdroje dalších 

informací a materiálů pro pedagogy a jejich využití ve výuce. 9. Kódování dat a informací 10. Šifrování 

dat 11. Modelování dat pomocí grafů a schémat 12. Hromadné zpracování dat Konkrétní podíl 

jednotlivých témat bude přizpůsoben dané skupině účastníků a jejím zkušenostem. Součástí bude 

i seznámení účastníků s uplatněním různých metod a forem výuky (badatelsky orientovaná výuka, 

problémová výuka, projektové vyučování, diskuze, práce ve skupinách atd.) při výuce témat Data 

a Informační systémy. • Moderovaná diskuze účastníků směřující k výměně zkušeností a dobrých praxí 

s různými didaktickými a metodickými nástroji 1 hodina   
  Akreditace:   MSMT-27330/2021-4-813  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
 

  0701132 Polytechnická výchova, robotika a programování s využitím robotických hraček 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ  
  Termín konání:   20. února 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Hana Hyksová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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.   
  Akreditace:   MSMT-6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0709131 Dobré nápady pro výuku informatiky 1. stupeň I. 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, vychovatele školních družin   
  Termín konání:   11. dubna 2023 (úterý), od 13:30 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Výuka informatiky na prvním stupni ZŠ, východiska, cíle, kompetence, postavení předmětu v RVP 

a ŠVP. 2. Co učit v jednotlivých ročnících s ohledem na věkové zvláštnosti žáků. Nápady pro výuku 

jednotlivých témat. 3. Zdroje vhodných materiálů pro výuku. 4. Metodika výuky informatiky 

na 1. stupni ZŠ. Jak učit jednotlivá témata: zásady práce v počítačové učebně, základní obsluha 

počítače, práce s myší a klávesnicí. 5. Didaktické hry a jejich využití při výuce probíraných témat. 

6. Konkretizace probíraných témat pro první období: • Grafické programy (zejména rastrové) a jejich 



 

- 29 - 

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

využití pří výuce základů práce na počítači. • Text a jeho úprava. Tvorba jednoduchých textových 

dokumentů.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1300 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

0710131 Dobré nápady pro výuku informatiky 1. stupeň II. 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ a vychovatele školních družin  
  Termín konání:   18. dubna 2023 (úterý), od 13:30 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Co učit v jednotlivých ročnících s ohledem na věkové zvláštnosti žáků. Nápady pro výuku 

jednotlivých témat. 2. Zdroje vhodných materiálů pro výuku. 3. Didaktické hry a jejich využití při výuce 

probíraných témat. 4. Konkretizace probíraných témat pro druhé období: • Práce se soubory, složkami 

• Práce s Internetem, nebezpečí na Internetu • Elektronická komunikace • Práce s tabulkou od základů 

• Vektorová počítačová grafika • Tvorba jednoduchých dokumentů (kalendář, vizitka, obal, diplom, 

rozvrh hodin)  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1300 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0711131 Canva - rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti - webinář 
  Doporučeno pro:   pedagogy MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ  
  Termín konání:   26. dubna 2023 (středa), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny, realizace   
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Markéta Paťhová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. blok 90 min. Vzájemné představení se, zjištění úrovně účastníků a jejich potřeb v tomto kurzu 

Účastníci si vytvoří si soubor aktivit zaměřených na pohádku „O Budulínkovi“. Naučíme se vyhledat 

vhodné prvky a obrázky potřebné pro tvorbu různých témat. Vytvoříme si obrazový materiál k pohádce 

„O Budulínkovi“. 2. blok 90 min. Vytvoříme si pracovní listy: - zakroužkuj, co patří do pohádky - 

pexeso - poznej dle obrázku pohádku - vyber si slova nebo obrázky a vyprávěj krátký příběh - čtenářské 

Bingo - čtenářský list Seznámení s aktivitou pro rozvoj kritického myšlení. Vytvoříme si aktivitu 

vhodnou pro rozvoj kritického myšlení. Shrnutí kurzu, zodpovězení dotazů.   
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0712131 Využití ICT v zájmovém vzdělávání 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, pracovníky ŠD a ŠK, SVČ a DDM  
  Termín konání:   10. května 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Radek Ježowicz 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program je zaměřen na seznámení s méně známými programy a aplikacemi skrz počítače, 

tablety i chytré telefony, které pomůžou oživit práci pedagogických pracovníků s dětmi a mládeží, 

budou moci být využívány v rámci propojování formálního a neformálního vzdělávání a budou inspirací 

při přípravě různých didaktických materiálů, her, testů, kvízů či při tvorbě prezentací. Představené 

programy, aplikace i webové stránky jsou zvoleny tak, aby byly jednoduché na ovládání, manipulace 

s nimi byla rychlá, výsledek byl přitom co nejvíce efektivní a aby programy byly zdarma k použití 

bez nakupování drahých licencí. Obsah vzdělávacího programu: - Zpracování zvuku – práce se SW 

pro zpracování audio stop, možnosti využití ve výuce. - Off-line soutěže a kvízy na počítači. - Tvorba 

a realizace on-line kvízů a testů, případně nástroje pro zpětnou vazbu. - Použití různých aplikací 

pro jednoduchou přípravu výuky (např. Formulator Tarsia, SW na tvorbu šifer, tvorba osmisměrek, 

WordArt, Blockposters, …). - On-line hry a aktivity použitelné ve výuce (např. RoboMise, Slovní 

fotbal, …). - Základní zpracování fotografií a jejich správa (freeware aplikace, Zonerama). - Zdroje 

inspirace: příklady různých webových stránek s hrami, videi, texty i jinými materiály, které je možné 

vhodně využít při práci s dětmi a mládeží, tipy pro vyhledávání materiálů na internetu.   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
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Poznámka: 

  
Vezměte si s sebou vlastní počítač (popř. tablet).  

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  0713131 Canva pro začátečníky - tvorba pracovních listů - webinář 
  Doporučeno pro:   pedagogy MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ  
  Termín konání:   23. května 2023 (úterý), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny, realizace   
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Markéta Paťhová,  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. blok 90 min. Vzájemné se představení, zjištění úrovně účastníku. Tvorba pracovního listu 

na předmatematickou gramotnost (kolíčková hra). Tvorba rámečku dle vlastních rozměrů, rozdělení 

rámečku na části. Vytvoření šablony a ukázka dalšího využití pro další témata a činnosti. 2. blok 90 min. 

Tvorba pracovního listu na rozvoj zrakového vnímání. Seznámení s úpravou prvků, změna barvy, 

velikosti, pozice a orientace v prostoru. Vytvoření šablony pro další využití. Tvorba pracovních listu 

a dalších aktivit na aktuální téma (podzim, Vánoce, zima …) - Ukázka, kde hledat inspiraci pro další 

práci s dětmi a tvorbu pracovních listů. Shrnutí kurzu, zodpovězení dotazů   
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

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

  0902131 Hrátky s teplem 
  Doporučeno pro:   učitele fyziky ZŠ a Gy  
  Termín konání:   2. března 2023 (čtvrtek), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Iva Dostálová Sekaninová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář prakticky seznámí pedagogy s jednoduchými a zajímavými pokusy, které se týkají tepla a jeho 

sdílení. V rámci semináře si pedagogové jednotlivé pokusy vyzkouší a u každého pokusu bude vysvětlen 

cíl experimentu, postup i jeho zařazení do výuky. Pomůcky pro jednotlivé pokusy jsou běžně dostupné 

(mimo Novec). 1. úvod do fyzikální problematiky, přehled pokusů 2. pokusy - fyzikální a didaktický 

rozbor - zhášedlo (stočený měděný drát uhasí plamen svíčky) - sítko na čaj (plamen hoří pouze pod 

sítkem) - deska dřevěná, polystyrenová a hliníková, kostky ledu (měrná tepelná vodivost látek) - hořlavé 

ruce (plyn do zapalovačů, 2 x hrnec, jar, voda) - nehořlavý kapesník (alpa, voda, vlhčené ubrousky, 

laboratorní kleště, kahan, špejle) - Novec 1230 (hasivo a jeho vlastnosti) - Leidenfrostův efekt 

(vypařování kapky vody na žehličce) - kovová miska (expanze plynů odebírá teplo) - jakým směrem 

stoupá teplo (nehořlavá podložka - talíř, čajový sáček, zápalky) 3. vlastní vyzkoušení pokusů účastníky 

kurzu 4. diskuze o možnostech začlenění předvedených pokusů do vlastní praxe   
  Akreditace:   MSMT- 6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0903131 Environmentální výchova v praxi 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času  
  Termín konání:   4. května 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Iva Tomášková,  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Vymezení pojmu enviromentální výchova, její cíl, základní 

dokumenty EVVO na školách, RVP PV a enviromentální výchova b) výchova ke zdravému životnímu 

stylu a její každodenní aplikace - ve výchovně-vzdělávací práci s dětmi, pedagogičtí pracovníci, 

provozní pracovníci, pracovníci školní kuchyně c) budování přírodní zahrady, kritéria přírodní zahrady, 

prvky přírodních zahrad, význam přírodní zahrady d) využití Ukázkové přírodní zahrady MŠ Brno 

při realizaci ŠVP PV, obecné zásady pro využití zahrady ve výchovně vzdělávacím procesu e) dotazy 

účastníků k dané problematice f) nabídka literatury a materiálů k dané problematice  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
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  0904131 Činnostní výuka přírodopisu 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   11. května 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   7 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. et Bc. Jitka Macenauerová, pedagog ZŠ 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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. Dále se seznámíme 

s badatelstvím, venkovní výukou nebo tvorbou lapbooku. Seminář je inspirací, jak pracovat s nadšením. 

Všechny náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe.   
  Účastnický poplatek:   1600 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
 

  0905131 Činnostní výuka chemie 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   6. června 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   7 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. et Bc. Jitka Macenauerová, pedagog ZŠ 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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. Dále se seznámíme 

s badatelstvím, venkovní výukou nebo tvorbou lapbooku. Seminář je inspirací, jak pracovat s nadšením. 

Všechny náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe.   
  Účastnický poplatek:   1600 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

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

  1110131 Kompenzační cviky pro zdravé chodidlo a správné držení těla II. 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ (předškoláci), ZŠ  
  Termín konání:   14. dubna 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Gabriela Bašková, zakladatelka Aerobic clubu hip hop 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář pro učitele – od předškoláků až po děti z 1. i 2 st. ZŠ – cviky jsou vhodné pro všechny tyto 

věk. kategorie dětí. - Výběr cviků pro zdravé chodidlo, využití pomůcek - Zábavná cvičení pro zpestření 

tělocviku i volnočasových sportovních aktivit s dětmi - Jógové pozice pro nácvik rovnováhy, zpevnění 

chodidla a kotníků   
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
 

  1112131 Relaxace a uvolňovací techniky 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   19. dubna 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Hana Volfová, cvičitelka I.třídy ČASPV předškolních dětí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

„Praktiky“, které v MŠ lze uplatnit v průběhu celého dne, nejenom při ranním cvičení: - uvolnění 

pomocí pohybu – protřepáváním, vyvěšením, houpáním, zrychlující se pohyb s následným vypnutím - 

uvolnění pomocí dechu - uvolnění pomocí napětí – částečné/celkové - uvolnění v klidu, jogové polohy 

TYGŘÍK, KROKODÝL, ZAJIČEK - protažení do dálky a uvolnění - procvičování klenby nohy - 

poslech svého srdce po fyzické zátěži - jmenování zvuků, které slyší – BYSTROUCHÝ - jemná 

motorika ruky - vyprávění relax. pohádek - malování v představách - „pohrávání si “s obličejem - 

psychorelaxace s využitím padáku, třepetalek, nafukovacích balonků, papírových vloček atd. Cvičení 

ve dvojici: - protažení s kontrolou a pomocí druhé osoby HADRÁČEK - uvolnění – koncentrace pomocí 
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pokládání lehkých předmětů na části těla druhou osobou - v lehu na břiše přejíždění masážními 

předměty po zádech druhou osobou - manipulace s druhým – kam přesunu část těla, tam zůstane.   
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
 

  1109131 Pohybové hry 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, pedagogy volného času, vychovatele ŠD  
  Termín konání:   19. května 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Markéta Buderová, odborná fyzioterapeutka a cvičitelka pohybového studia Hroch 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seznámíte se s pohybovými hrami k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Volbou 

vhodných pohybových her napomáháme harmonickému rozvoji organismu a motivujeme děti 

k celoživotní pohybové aktivitě. Získáte náměty činností, které můžeme nabídnout dětem v rámci hodin 

TV, ve školních družinách, v ZUŠ� příklady: honičky, hry ve skupinách, překážkové dráhy, běžecké 

a štafetové hry, míčové hry.   
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Sportovní oblečení a obuv.  
 

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

  1206132 Výtvarné techniky jako cesta k rozvoji kreativity a fantazie 
  Doporučeno pro:   učitele ZUŠ, ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   8. února 2023 (středa), od 08:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   MgA. Soňa Valentová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Workshop zaměřený na zpracování snadno dostupného materiálu – kuchyňského alobalu. Čeká Vás 

teoretická část, ve které jsou zahrnuty základní pojmy výtvarného umění jako obraz a kompozice, 

fotografie, reliéf, socha a objekt. V teorii probereme, jak pojmy přiblížit žákům, součástí bude 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 formátu A5 (rozměry nemusí být přesné), nůžky, 

lepidlo Herkules a štětec.  

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1223131 Hudbotika 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ  
  Termín konání:   10. února 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Dita Veselá 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Dechová a intonační cvičení navozující spolupráci s jedinečným hudebním nástrojem, jakým je lidské 

tělo. Spojení hudby s pohybem. Hlasová a sluchová hygiena. Výchova k hudbě. Problematika výběru a 

různé způsoby učení zpěvu písní. Doprovody písniček. Jednoduché instrumentální skladbičky. Hudební 

hry. Nové písně a praktické rady pro školní vystoupení. Problematika kolektivní výuky hry na zobcovou 

flétnu.  
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1224131 Metody a techniky dramatické výchovy 
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  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   24. února 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Michael Novotný, učitel MŠ Bílina 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Tvořivá dramatika jako kreativní prostředek rozvoje osobnosti dítěte. Struktura dramatické lekce. 

Metody a techniky dramatické výchovy a jejich využití při vzdělávání dětí a žáků. Praktická 

participativní část s prezentací her a činností.  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1226131 Význam loutkového divadla v předškolním a mladším školním věku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a pedagogy volného času  
  Termín konání:   28. března 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Jindra Soukupová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Historie loutkového divadla, jeho význam v předškolním a mladším školním věku, specifika vnímání 

v souvislosti s věkem, požadavky na text, hlasová a modulační cvičení, dramatické hry s daným cílem, 

formy divadla v mateřské škole, improvizace, nácvik vodění několika typů loutek, uplatňování loutky 

ve výchovném procesu, výroba osobního maňáska, výstava loutek a návodné literatury.  
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1227131 Objevujeme svět kolem nás - vlákna, nitě, textil 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele   
  Termín konání:   12. dubna 2023 (středa), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušová, mistr florista 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Způsoby začlenění polytechnické výchovy do tematických celků ŠVP, s ohledem na daný vývoj dítěte, 

jeho přirozený život, zrání a učení. Mezipředmětové vztahy. Rozvoj povědomí o materiálu a jeho 

vlastnostech se zapojením smyslového vnímání – zraku, hmatu. Materiál vybízí k hlubšímu vztahu 

a recyklaci materiálu. Aktivní uchopení a prožívání umožní žákovi poznání sama sebe, ale i dává 

možnosti k ochraně životního prostředí. Téma je rozděleno do několika kroků a je možné jej využít 

nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových aktivitách. 

Různým zpracováním vyjadřujeme pohled na svět, rozvíjíme fantazii, odkrývají se nám další možnosti, 

odpoutáváme se od všednosti a od zjednodušeného pohledu na textil. Znáte snad nějaký jiný materiál, 

který by byl s člověkem spjat těsnějším poutem? Obsah praktické části: - Využití zbytkového textilu 

v ploše, ale i prostoru - Využití pleteniny jako základu pro další tvorbu - Technika vyvazování - 

Technika vyplétání, sešívání, prošívání - Technika lepení pomocí silikonu - Volná tapiserie - 

Kombinace dřeva, nití, vlny - Tvarování materiálu - Linie v prostoru – hra - Tisk na textil - Aplikace - 

závěsné dekorace z papíru a nití - destičky - kombinace kartonu a vlny - následný tisk   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1220131 Od hry k dramatické hře a od dramatické hry k tvorbě dětského divadla  
  Doporučeno pro:   učitele ZUŠ, ZŠ, SŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   13. dubna 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   MgA. Jiří Zajíček DiS. 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
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 
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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; dramatickovýchovné 

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. 

Nebudeme se zabývat metodami, technikami a možnostmi jejich využití v jiných vyučovaných 

předmětech. Účastníci se na semináři postupně dozvědí, co znamená být učitelem dramatické výchovy, 

vedoucím dramatického kroužku a co je obsahem dramatické výchovy. Poté se dílčími, nejenom 

teoretickými, ale i praktickými dovednostmi seznámíme s konkrétními principy dramatické výchovy, 

které by měly účastníkům pomoci v následné práci s dětmi (hlavně jejich uměleckým rozvojem). 

Následně si vysvětlíme, kde hledat vhodné náměty, texty, dramatické texty pro dramatizace. Zkusíme 

si zpracovat jeden epický text formou strukturovaného dramatu. Řekneme si, jak dlouhodobě 

naplánovat a rozčlenit jednotlivé přípravné fáze a následné postupné budování inscenace. V neposlední 

řadě se účastníci seznámí s metodikou dalších obdobných procesů tvorby inscenace. Seminář nebude 

veden zvlášť v teoretické a praktické rovině, ale bude se navzájem prolínat po celou dobu setkání.  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1204132 Tango Argentino 
  Doporučeno pro:   učitele ZUŠ  
  Termín konání:   15. dubna 2023 (sobota), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo náměstí 305  
  Lektor:   Petr Zámečník, akordeonista, hudební pedagog 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

- 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   
  Akreditace:   MSMT-6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1228131 Význam loutkového divadla v předškolním a mladším školním věku II. 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a pedagogy volného času  
  Termín konání:   25. dubna 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Jindra Soukupová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Návodné činnosti k práci s dětmi s loutkou, praktický výcvik vodění maňáska, výstava scének pro hru 

učitelky, sledování divadla na stole, vlastní hra frekventantek dle návodu, dramatické hry, improvizace, 

tvorba drobných hříček pro děti, nabídka námětů k dětské hře s loutkou, práce ve dvojicích – vytváření 

miniscének, improvizace.  
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

 

  1229131 Zahradní slavnost 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   29. května 2023 (pondělí), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušová, mistr florista 
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  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Způsoby začlenění polytechnické výchovy do tematických celků ŠVP, s ohledem na daný vývoj dítěte, 

jeho přirozený život, zrání a učení. Žák rozvíjí své povědomí o daném materiálu, jeho specifických 

vlastnostech, zapojuje hmat, zrak. To vše vede k hlubšímu vztahu a pochopení specifických vlastností 

materiálu, ale i vede žáky k ekologickému myšlení a k ochraně životního prostředí. Zpracováním 

různých materiálů vyjadřujeme svůj pohled na svět, rozvíjíme fantazii, zručnost a v neposlední řadě 

získává žák velkou praktickou zkušenost. Přehled témat: 1. Drobná přání 2. Květy z různých materiálů 

3. Lampičky 4. Dárkové drobnosti   
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

13 Průřezová témata 

  1304131 Zážitková pedagogika 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   31. března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jitka Gabašová, Gymnázium Praha 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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  
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  
1306131 Formativní hodnocení žáků ZŠ - zkušenosti, metody a techniky z praxe - 

webinář 
  Doporučeno pro:   ředitele škol a školských zařízení, učitele ZŠ, spec. škol, AP, speciální pedagogy   
  Termín konání:   3. dubna 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin, realizace  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Karel Bárta, učitel Technická univerzita Liberec 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. blok (90 min.) 1. Právní rámec hodnocení žáků základní školy. 2. Doporučení OECD k hodnocení 

žáků, hodnocení žáků v zahraničí. 3. Výhody a nevýhody sumativního a formativního hodnocení. 

2. blok (90 min.) 4. Podmínky formativního hodnocení. 5. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných. 6. Hodnocení dosahování cílů vzdělávání 

a klíčových kompetencí. Pravidlo SMARTED a Bloomova taxonomie v praxi. 3. blok (90 min.) 

7. Triády – praktické rady jak postupovat. 8. Praktické ukázky metod a technik formativního hodnocení, 

sborník FORMÁT. Stěžejní závěrečná část obsahuje praktické ukázky metod a technik formativního 

hodnocení, které absolventi semináře dostanou k dalšímu použití ve škole.   
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1307131 Aktivizující metody výuky 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, GY, SŠ  
  Termín konání:   27. dubna 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Marie Komárová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Obsahem kurzu je 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 
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žáky. Úvod, představení lektora, zjištění očekávání účastníků 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:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  

 

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání 
 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0119131 Specifika pracovního práva pro vedoucí pracovníky škol 11 

0121131 Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola 12 

0604131 Použití ICT v hodinách matematiky 26 

0606131 Aktivity do hodin matematiky 27 

0707131 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář 27 

0708131 Výuka informatiky nově - Informační systém a práce s daty 27 

1220131 Od hry k dramatické hře a od dramatické hry k tvorbě dětského divadla 33 

1304131 Zážitková pedagogika 35 

1306131 Formativní hodnocení žáků ZŠ - zkušenosti, metody a techniky z praxe - webinář 35 

1307131 Aktivizující metody výuky 35 

1676131 Problematika poruch autistického spektra 37 

1669131 Komunikace a řešení konfliktů 38 

1675131 Vyšetření v PPP - práce se závěry a doporučeními z vyšetření 38 

1603132 Pojďte poznat sebe i své žáky 39 

1615132 Skupinová práce se žáky na zlepšení klimatu třídních kolektivů 40 

1666131 Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí 40 

1667131 Společný seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga 41 

1668131 Nenásilná komunikace a respektující přístup 41 

1663131 Žák jako hlavní aktér výuky 43 

1619132 Školní projekty a projektové vyučování 43 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

 

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 

  1660131 Jak nevyhořet 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   1. února 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Helena Wiesenbergová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své 

blízké. 1. Teoretická část: Příčiny vyhoření, Prevence vyhoření, Zvládání stavu již existujících potíží. 

V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy spojené s daným tématem, ty jsou pak pro lepší 
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vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující 

diskusi. Nároky na učitele, stres v učitelské profesi Typy osobnosti učitelů, jejich charakteristika 

a rizika z hlediska burn-out syndromu Symptomy burn-out syndromu (vyhoření)(4 hodiny) 

2. Zážitková část: Praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů. Účastníci mají 

možnost pracovat skupinově, ve dvojicích i individuálně. Zaměří se i na rozpoznání a řešení osobních 

pocitů a praktických situací, které mohou psychohygienu komplikovat. Učitelé ve školách často 

narážejí na problém s časovým tlakem. Chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. Čím jsme unavenější, 

tím menší výkon máme, méně toho zvládáme, často potom také reagujeme neadekvátně dané situaci. 

(4 hodiny) Aktivity: Metafora skladu – tato technika vede učitele k tomu, aby dokázali rozpoznat svoje 

potřeby (co nabízím a co je potřeba doplňovat) od potřeb žáků (rodičů, kolegů). Zdroje pohody – učitelé 

si prostřednictvím několika technik zvědomí, jaké zdroje využívají k doplňování vlastního skladu. Péče 

sama o sebe – v rámci této aktivity se učitelé seznámí s technikami, které mohou využívat 

pro zpřítomnění sebe, pro zklidnění a uvolnění napětí a stresu. Techniky jsou časově nenáročné, 

je možné je v praxi realizovat v průběhu přestávky mezi vyučovacími hodinami nebo společně s dětmi 

v průběhu samotného vyučování (zklidnění přes tělo, rytmické zklidnění, rozvíjení kreativity, 

vybavování příjemných zážitků pomocí imaginace). Podpora učitele – pedagogové si vytvoří zkušenost 

s přijímáním ocenění, uznání a poděkování. Budou mít možnost sami sebe v bezpečném prostředí 

pochválit. Všechny tyto aktivity lze realizovat se žáky ve skupině v doprovodu pedagoga, který tento 

seminář absolvoval a má vlastní sebezkušenost s výše zmiňovanými aktivitami.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1672131 Jak poznat rizika poruch učení v 1. třídě ZŠ? - webinář 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky MŠ (předškoláci), ZŠ (1. třída)  
  Termín konání:   1. února 2023 (středa), od 13:30 hod.  
  Rozsah akce:   2 hodiny  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Zdeňka Wajdová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Na co se zaměřit, abychom je zjistili a mohli svým žákům pomoct včas? Jakým způsobem s potřebnými 

dětmi pak pracovat, aby nedošlo k rozvoji poruch učení? Jak hravě a prakticky chránit děti i sebe 

před stresem. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.   
  Akreditace:   bez akreditace  
  Účastnický poplatek:   700 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1606131 Poruchy chování - ADHD, ADD, opoziční chování 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ a speciálních škol  
  Termín konání:   6. února 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

 

  1676131 Problematika poruch autistického spektra  
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   8. února 2023 (středa), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
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Lektor: 

  
Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka péče o žáky s PAS SPC Svítání, 

Pardubice 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Charakteristika autismu 2. Historie a etiologie pervazivních vývojových poruch 3. Triáda poruch 

autistického spektra (PAS) 4. Druhy autismu 5. Diagnostika PAS - způsob stanovování této závažné 

diagnózy ze strany odborníků, tedy pedopsychiatrů a klinických psychologů, informace o průběhu 

diagnostického procesu. - vysvětlení cíle a obsahu vyšetření, které realizují pracovníci školských 

poradenských zařízení u žáků s PAS s cílem přijetí adekvátních podpůrných opaření do edukačního 

procesu 6. Specifičnost vývojového profilu u klientů s PAS   
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1669131 Komunikace a řešení konfliktů 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, pedagogy volného času, asistenty pedagoga, vychovatele  
  Termín konání:   10. února 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jitka Gabašová, Gymnázium Praha 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je zaměřen na budování a posilování otevřené a nenásilné komunikace, vytváření a upevňování 

zdravých skupinových procesů i dvoustranných vztahů ve školních kolektivech. Může ale pomoci i 

rodičům při řešení nejčastějších konfliktů a problémů týkajících se školní výuky. Seminář se dotýká i 

tématu manipulace, učí, jak ji rozpoznat a jak se manipulaci bránit Témata: role pedagogů a rodičů 

při rozvoji některých klíčových kompetencí dětí – především komunikačních a sociálních zásady 

otevřené a nenásilné komunikace budování a posilování partnerského vztahu mezi učitelem a žákem, 

rodičem a dítětem porozumění konfliktu druhy konfliktů a způsoby řešení přijímání a poskytování 

zpětné vazby rozeznávání projevů manipulace a tipy, jak se jim bránit cvičení zaměřené na posilování 

důvěry, sebedůvěry a empatie  
  Akreditace:   MSMT- 21415/2022-2-674  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1675131 Vyšetření v PPP - práce se závěry a doporučeními z vyšetření 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, školní psychology ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   16. února 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Andrea Šmejdová, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště: - rozlišení, kompetence, úloha při řešení 

dětských problémů a legislativní zakotvení; - spolupráce se zdravotnickými složkami - seznámení 

se strukturou PPP; Objednávání klientů k vyšetření; Anamnestické údaje jako nezbytné východisko; 

Vlivy ovlivňující úspěšnost vyšetření: - navázání kontaktu, míra spolupráce, role rodiče a jeho motivace 

k vyšetření - podmínky vyšetření - zevní prostředí, aktuální zdravotní strav dítěte - adaptace dítěte 

na nové prostředí a situaci v PPP - přístup rodičů k výsledkům - Výstupy z vyšetření – zpráva 

a doporučení Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, způsoby, rozbor výsledků; Specifika 

vyšetření SPUCH; Specifika vyšetření z podnětu "problémového chování" (poruchy chování, šikana); 

Nejčastěji používané odborné termíny v nálezech z vyšetření v PPP; Praktický rozbor zpráv, 

které si mohou účastníci přinést na seminář (bez uvedení osobních údajů)   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1611132 Vývoj dětské kresby 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   22. února 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  
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Stručný obsah: 

  

- popis vývoje dětské kresby a srovnání s jednotlivými věkovými normami - vývoj znaků v dětské 

kresbě s ohledem na školní zralost - dětská kresba a dospělá kresba - vliv školy na vývoj kresby a dalších 

grafomotorických dovedností. - Jak se v kresbě dítěte projevuje to, že je neúspěšné, že se mu nedaří 

v učení. Sebevědomí dítěte a kresba, porucha ADHD a kresba, specifické poruchy učení a jejich odraz 

v dětské kresbě. Základní informace o tom, co by měl pedagog vědět, když dostává do rukou 

grafomotorické dětské výtvory.   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1603132 Pojďte poznat sebe i své žáky 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ (2. stupeň) a SŠ  
  Termín konání:   24. února 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Patricie Chvojková, lektor, kouč, konzultant, diagnostik 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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.   
  Akreditace:   MSMT-6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1665131 Tresty, odměny, sociální a citové týrání dětí 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky MŠ, 1. st. ZŠ, Spec. škol, vychovatele ŠD, DDM, ZUŠ  
  Termín konání:   14. března 2023 (úterý), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Lidmila Pekařová, ZŠ a PŠ Svítání 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Kdo a kdy smí trestat a jak? Nepřípustné sankce a neuvážené direkce. Ideální trest a test výchovné 

způsobilosti pro dospělé. Tělesné a sociálně citové sankce a jejich dopad. Podstatná otázka při volbě 

školních trestů. Dětská lež a její kořeny, co s masivní lhavostí.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1664131 Prevence agresivity u dětí 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga   
  Termín konání:   17. března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Alena Vlková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

• Co je to agresivita, základní definice • Stupně agresivity, co agresivitu vyvolává • Nápady, jak pomoci 

agresivním žákům, jak agresivitu eliminovat u dítěte, které je agresivní • Prevence agresivity v MŠ 

• Hry pro zvládání agrese u dětí • Způsoby, prvky relaxace a postupy při relaxaci ZŠ (nácvik metod řady 

dechových cvičení - "duhový had", dechová cvičení s psychomotorickým padákem, ukázky zklidňující 

pohádky s prvky baby masáží "masážní pohádky" na medvídkovi...) • Praktická ukázka relaxačních 

technik (např. ukázka pohádky s prvky autogenního tréninku, relaxační chvilka s dešťovou holí, 

relaxační hry s perkuse a tibetskou mísou, pasivní relaxace s imaginací...)   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1621131 Grafomotorika praváků a leváků 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistenty pedagoga, učitele 1. třídy ZŠ nebo přípravného ročníku  
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  Termín konání:   22. března 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Olga Skládalová Keprtová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Setkání bude rozděleno na část teoretickou a praktickou. V rámci první části se účastníci seznámí 

s obecným vývojem motoriky hrubé i jemné a grafomotoriky. Také s pravidly správného sedu a držení 

pisadla, vývoje jednotlivých grafomotorických prvků. Na úrovni teoretické se seznámí i s pracovními 

sešity pro oblast nácviku grafomotorických prvků a s možnostmi konkrétních náprav a rozvojů 

grafomotoriky. V praktické části si poté budou moci na sobě aplikovat znalosti pravidel vhodného sedu 

a úchopu. Prakticky si vyzkouší část grafomotorického kurzu. Seznámí se s různými pomůckami 

pro nácvik úchopu tužky pro leváky i praváky.   
  Akreditace:   MSMT-40149/2020-4-893  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1620131 Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   4. dubna 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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. Témata: - 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:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1615132 Skupinová práce se žáky na zlepšení klimatu třídních kolektivů 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky 2. st. ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   5. dubna 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Markéta Sychrová, speciální pedagog PPP, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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

kolektivů. 1) Skupinová dynamika (teoretický blok): základní principy skupinové dynamiky, fáze 

vývoje, skupinové role. 2) Dynamika školní třídy (teoretický blok): cíle a normy, vedení a motivace, 

dynamika školní třídy jako nástroj intervence a ovlivňování vztahů a cílů. 3) 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: jedná se o praktický blok, kde budou 

prezentovány jednotlivé skupinové techniky a aktivity s cílem vytvořit ve školní třídě bezpečí, 

atmosféru důvěry, vzájemného respektu a tolerance. Účastníci si budou moci prezentované aktivity sami 

vyzkoušet. Blok je tedy doplněn i o sebezkušenost a zpětnou vazbu.  
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1666131 Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, vychovatele, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   12. dubna 2023 (středa), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin   
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   kpt. Mgr. Ing. Aleš Chaloupka, policie ČR 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
a) Úvod do problematiky kybernetické kriminality, základní statistika; b) Sexting, kyberstalking, 

kyberšikana, kybergrooming + příklady; c) Rizikové seznamování v prostředí sociálních sítí, rizika 
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sociální sítě Facebook; d) Porušování autorského práva na internetu + praktický příklad; e) Soudobá 

trestná činnost páchaná na internetu (internetové podvody, internetové seznamky, vydírání na internetu, 

hacking, krádeže peněz z účtů); f) Možnosti prevence, jak pracovat s dětmi v oblasti informatiky; 

g) Základy zabezpečení počítače, používání internetbankingu; h) Diskuse   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1678131 Vliv vztahů na kvalitu života 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ  
  Termín konání:   13.dubna 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jan Svoboda, Pedagogická fakulta OU, Ostrava 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Kvalita vztahů v rodině, ale také vztahy s učiteli a vrstevníky ovlivňují, jak se dítě projevuje ve školním 

prostředí. Roli v projevech chování hraje mnoho faktorů. Z praxe je zřejmé, že na děti mají výrazný vliv 

složité vazby v rodině. Pozitivní citová vazba v rodině napomáhá dobré adaptaci na školní podmínky a 

sociální situace. Různá pojetí pojmu vztahy. Vztah - k sama sobě, ke školnímu a domácímu prostředí. 

Vzájemné prolínání vztahů. Složky vztahu. Vztahová závislost. Proměmy vztahů v průběhu života.   
  Akreditace:   MSMT- 6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Seminář lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1667131 Společný seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga 
  Doporučeno pro:   učitele a asistenty pedagoga  
  Termín konání:   19. dubna 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Kam zasahují kompetence asistenta pedagoga a kam už ne? Jaká je jeho role ve třídě? Musí asistent 

pedagoga nutně rušit ve třídě? Kdo žáka se znevýhodněním hodnotí a kdo mu vysvětluje učivo? 

Jak spolu budeme ve třídě komunikovat? Na všechny tyto otázky a ještě mnoho dalších, týkajících 

se týmu pedagogických pracovníků, budeme společně hledat odpověď. Celodenní seminář nabídne 

učitelům a asistentům v běžných školách informace, zkušenosti a návody, jaké jsou výhody efektivní 

spolupráce a možnosti účinné komunikace mezi oběma pedagogickými pracovníky během náročného 

procesu práce ve třídě se začleněným žákem. Kurz je veden prožitkovou formou. Přínosy semináře 

• budete znát zákonné podklady k pracovní pozici asistenta • vyzkoušíte si v modelové lekci roli žáka, 

žáka se SVP, učitele a asistenta; budete reflektovat své zkušenosti; v modelové lekci si zároveň 

vyzkoušíte několik metod aktivního nebo učení • budete uvažovat o rolích a zodpovědnostech učitele i 

asistenta nejen z pohledu litery zákona, ale i z pohledu konkrétních potřeb a zkušeností všech účastníků. 

Budete formulovat své postoje a také nahlédnete postoje ostatních • budete navrhovat a hodnotit různé 

způsoby zápisu průběhu vzdělávání u začleněného žáka • uvidíte ukázky zápisů, hodnocení a plánování 

práce. Budete mít možnost hodnotit, který z nich je pro vás ve škole a ve vaší situaci využitelný.   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1668131 Nenásilná komunikace a respektující přístup 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky všech typů škol a ŠZ  
  Termín konání:   26. dubna 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Mýty o nenásilné komunikaci a respektujícím přístupu.(1 hodina) Čím komunikaci a vztahy sami 

komplikujeme? Lze se naučit principy a na spoustu věcí si přijít sám? (1 hodina) Techniky: • různé 

druhy cvičení na postupné propracování dovedností a uchopení principů  • podpůrné ostrůvky teorie  

• cvičné situace s postupnou obtížností  
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
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  1670131 Neklidné děti - problematika ADHD/ADD a jiných neuro-vývojových obtíží 

  
Doporučeno pro: 

  
učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, Spec. škol, vychovatele školských zařízení, asistenty pedagoga, metodiky 

prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky DDM   
  Termín konání:   2. května 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Zdeňka Wajdová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Vliv rodinné a osobní anamnézy na vznik ADHD/ADD a jiných neurovývojových poruch. Neuro-

vývojové poruchy. Přetrvávající primární reflexy. Co je a není ADHD/ADD? Celostní přístup 

jako léčba a životní styl. Potřeba včasné podpory s celostním přístupem jako prevence obtíží v chování 

i v učení. ADHD/ADD a sekundárně se rozvíjející obtíže. Specifika ve vývojových etapách 

u neklidných dětí. Kazuistiky. 1. hodina: Podrobné seznámení se s účastníky, záměrem, co aktuálně 

potřebují řešit, prostor pro vizualizaci aktuálních potřeb. Školní poradenské pracoviště ve škole – 

jak může přispět pedagogům ohledně práce s neklidnými dětmi - prostor pro sdílení zkušeností, jak to 

celé funguje/nefunguje na vaší škole. Celostní přístup k neklidným dětem - odborníci, se kterými je 

vhodné a potřebné navázat spolupráci. Co je a co není ADHD/ADD? 2. hodina: Význam rodinné 

a osobní anamnézy pro práci s neklidným dítětem, potřeba včasné podpory - diagnostická “citlivost” 

předškolních i školních pedagogů, včasná komplexní diagnostika, spolupráce s PPP, s terapeuty, lékaři 

a včasné nastavení adekvátních podpůrných opatření. 3. hodina: Vzdělávací pyramida 

dle William&Shellenberger, KISS/KID syndrom, problematika přetrvávajících primárních reflexů, 

spolupráce s ortoptistou, psychologem/etopedem, potřebná a nutná podpora pro rodiče a pečující osoby 

4. a 5. hodina: Neurovývojový přístup, HANDLE, senzorická integrace a jejich přínos pro neklidné děti 

- taktilní vnímání, vestibulární vnímání, propriocepce, zrak, sluch, čich, chuť, problematika hypo a 

hypersenzitivity. Poruchy motoriky - správný rozvoj hrubé motoriky, koordinace těla, křížového 

programování a sluchorovnováhy u dětí jako brána k úspěchu, který se svými “nedary” zažívají 

tak málo. 6. hodina: Jednotlivé příznaky ADHD/ADD: Jak poznat, zda jde o ADHD/ADD? Poruchy 

percepce, specifické neurologické nálezy, poruchy řeči a sluchového vnímání, myšlení, poruchy 

motoriky, poruchy učení – sekundárně se rozvíjející SPU, lateralita, neurotické rysy, emoční poruchy a 

poruchy chování (negativizmus, úzkosti, fobie, opoziční vzdor), poruchy spánku, fyzický vývoj, 

poruchy koncentrace pozornosti, paměti, hyperaktivita x hypoaktivita Jiné důvody neklidu (nestabilita 

rodinného zázemí, poruchy autistického spektra, hypersenzitivita, … atd.) 7. hodina: ADHD/ADD 

a předškolní věk: Rodiče a děti - kdo je klient? Potřeba včasného nastavení podpůrných opatření. Režim 

doma i v MŠ, podpora logopeda - použití alternativní komunikace pro denní režim, styl individuální 

a skupinové práce s dítětem, význam relaxace, vrstevníci, otázka zaškolování zralých prvňáků 

jako zásadní prevence poruch učení i chování na 1., 2. stupni ZŠ i na 3. stupni na SŠ. 8. hodina: Období 

školní docházky: mladší a starší školní věk, režim, motivace, cíle a rizika hodnocení, adaptace na školní 

zátěž, otázka vhodné podpory Dospívání a dospělost: strasti a slasti. Prostor pro dotazy.   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1671131 Jak souvisí logopedické obtíže s pohybem, hmatem a sluchem? - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ (předškoláci), 1. a 2. tříd ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   10. května 2023 (středa), od 13:30 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny, realizace   
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Zdeňka Wajdová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Výslovnost je pouze třešinka na dortu správné komunikace. Jak s tím ale souvisí pohyb, rovnováha, 

koordinace, hmat, lezení, houpání, smrkání a sluchové vnímání? Pojďme se spolu podívat 

na souvislosti. 1. blok 90 min. 1. Inkluze v MŠ a ZŠ – vyšší míra potřeby podpory u dnešní generace 

předškoláků a školáků jako digitální generace, diagnostická citlivost předškolních pedagogů i učitelů 

v 1. - 3. ročnících, včasná komplexní diagnostika. 2. Pohybem a cvičením ke správnému mluvení 

aneb správná koordinace dechu, rozvoj hrubé motoriky, sluchorovnováhy, okulomotoriky, oromotoriky 

i grafomotoriky u dětí jako brána k dalšímu celoživotnímu vzdělávání; význam tělovýchovných a 

rytmických chvilek, pohybových koutků (teorie + praktické ukázky, sdílení, pomůcky), HANDLE 

přístup, neurovývojová stimulace. 2 blok 90 min.: 3. 4 jazykové roviny řeči (1. zvuková stránka jazyka, 

výslovnost, 2. gramatická stavba vět, 3. slovní zásoba a porozumění řeči, 4. sociální využití řeči) - jak 

je rozpoznat a posilovat; vývojová pyramida tvoření hlásek, správný vývoj řeči od narození do 6 let; 

metodika práce logopeda s dětmi a rodiči podle jejich komunikačních potřeb; práce s dětmi s odlišným 

mateřským jazykem, alternativní formy komunikace s dětmi s adaptačními potížemi. 4. Motorika 
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mluvidel, motorika očí, předpočetní představy, pozornost a práceschopnost, význam zajímavých 

pomůcek na práceschopnost dětí a na posílení jejich sebevědomí, práce s pomůckami. Otázka 

zaškolování zralých prvňáků jako zásadní prevence poruch učení i chování na ZŠ s přesahem na SŠ.   
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1623131 Děti a jejich emoce - emoční prožívání životních situací 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, vychovatele ŠD, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   12. května 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. Zdeňka Kašparová 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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 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:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1663131 Žák jako hlavní aktér výuky 
  Doporučeno pro:   učitele a ředitele ZŠ, SŠ   
  Termín konání:   18. května 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Program je tvořen metodami podporujícími rozvoj klíčových kompetencí u žáků + diskusemi 

o zásadách aktivního učení. Program je postavený na aktivitě a vzájemném sdílení účastníků. Alfa box 

na téma Aktivní učení 1 h. Metakognice a její místo mezi žákovými činnostmi ½ h. Jak vést žáky 

k reflexi jejich aktivního učení, zásady reflexe a zpětné vazby ½ h. Práce s příběhem Medvěd – hledání 

různých verzí ½ h. Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně 1 h. Učíme se navzájem + Pyramida 

údajů 1 h. = vyzkoušení metod, které podporují vlastní myšlení žáků Výchovné přístupy učitele a jejich 

vliv na žákovo místo a sebepojetí při vyučování 1 h. Podpora v práci učitele – nácvik vět a formulací, 

které jsou komunikačně rovnocenné 1 h. Zásady aktivního učení – společně vyvozujeme, co vyplynulo 

z programu 1 h. Společná reflexe ½ h.   
  Akreditace:   MSMT- 13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1619132 Školní projekty a projektové vyučování  
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, ředitele škol a školských zařízení, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   19. května 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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 

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 – 
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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.)   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1673131 Hry s fantazií, písmeny i čísly 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, pracovníky ŠD a ŠK, SVČ a DDM  
  Termín konání:   24. května 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Radek Ježowicz 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Účastníci semináře si sami na sobě vyzkoušejí námětově pestré hry rozvíjející myšlení, fantazii, 

tvořivost, které poskytují především změnu, odpočinek, radost a zábavu. Jsou důležitým motivačním 

prostředkem, činností, zaměřenou na rozvoj psychických funkcí, jako je vnímání, pozornost, paměť, 

představivost, obrazotvornost. Vedou k učení, řešení a rozpoznání problémů, poznávání nejrůznějších 

skutečností. Seznamovací hry, icebreakery 1 hodina Hry na seznámení a vytváření dobrého klimatu 

ve skupině. Hry s čísly a geometrickými tvary 2 hodiny Nejrůznější (nejen logické) hry s čísly 

a geometrickými tvary. Hry s písmenky a se slovy 2 hodiny Různé hry s písmeny, slovy i celými větami, 

jednoduché šifry. Hry s fantazií 2 hodiny Hry rozvíjející a pracující s fantazií – abstraktní obrázky, 

vymýšlení, … Výtvarně-tvořivé hry 1 hodina Jednoduché aktivity, ve kterých si účastníci nejprve sami 

vyrobí pomůcky k následné hře.   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1679131 Aktivity na podporu wellbeingu ve škole pro pedagogy 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, šk.psychology a spec.pedagogy  
  Termín konání:   26.května 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Alena Vlková  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Blok • Co je to wellbeing, základní pojmy,definice ( mindfulness) • Proč je wellbeing důležitý, 

oblasti, které významně u dětí zlepšuje • Ukázky technik ( technika Láhev se třpytkami, technika 

Tleskání v rytmu 2. Blok • Neurobiologie midnfulness - Co je to neuroplasticita a jak ji lze pomocí 

minfulness rozvíjet • Všímavý pohyb- technika Meditační chůze, Všímavý dotyk- technika Kostka ledu, 

technika Nafukovací míč 3. Blok): • Prevence duševních poruch ve škole, jaký má vliv mindfulness 

na naše duševní zdraví, mindfulness jako nástroj prevence syndrom vyhoření u pedagogů (praktická 

ukázka relaxace se zvonkohrami Koshi a tibet.misami, meditace Smysly-připomenutá pohoda) • 

Nápady na podporu wellbeingu pro duševní zdraví žáků a pedagogů, příklady konkrétních technik 

na konkrétní problém (např.technika Zmírni úzkost, technika Přeruš panický záchvat a předejdi mu) 4. 

Blok • Hry a aktivity pro podporu wellbeingu ve škole (technika Sklenice vody- techniky na nácvik 

vědomého prožívání přítomného okamžiku), technika Moře, technika bubnování - techniky na nácvik 

všímavého naslouchání, metodická řada technik na nácvik vědomého dýchání (jak se nadechovat, jak 

dýchat, jak vydechovat, základní cvičení na uvolnění pomocí dýchání, jak dýchat do břicha, rychlé a 

pomalé dýchání) • Praktická doporučení-např. jak a kde techniky mindfulness ve škole provádět, jak 

zařídit relaxační místo, jaké lze používat pomůcky, jak zařadit techniky mindfulness pro žáky 

do běžného dne ve škole, techniky mindfulness a třídnická hodina (ukázka konkrétní lekce)… • Shrnutí, 

závěrečné dotazy a zpětná vazba od lektora i účastníků   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

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

  1811130 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 

  
Doporučeno pro: 

  
zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je 

určeno pro české i ukrajinské zájemce.  
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  Termín konání:   od 24. ledna 2023 (úterý) do 29.června 2023 (čtvrtek), od 08:00 hod.  
  Rozsah akce:   80 hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  

  

Lektor: 

  

PaedDr. Jiří Knoll, Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice 

PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 

PhDr. Andrea Šmejdová, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice 

Mgr. Bc. Jana Okrouhlá, speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů  

Mgr. Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona 

č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace 

podle (§ 20 odst. 1 písm. b), zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky 

je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

I. Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) II. Základy psychologie pro pedagogy (vybraná 

témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně 

psychologické dovednosti pedagoga) III. Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální 

pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)   
  Akreditace:   MSMT- 6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   2500 Kč  

  

Poznámka: 

  

Pro občany Ukrajiny je kvalifikační studium hrazeno z dotačního programu dětského fondu UNICEF. 

MIMOŘÁDNÁ DOTACE pro účastníky se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou 

(a vyšším): účastnický poplatek bude ve výši 2 500,- Kč. Termíny jednotlivých přednášek: 24.1., 21.2., 

1.3., 14.4., 15.4., 11.5., 17.5., 29.5., 9.6., 10.6., zkoušky 29.6.2023  
 

34 Projekt I KAP II 

  3411138 Konference - Cesty kariérového poradenství II 
  Doporučeno pro:   kariérové poradce, výchovné poradce, pedagogické pracovníky včetně vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ  
  Termín konání:   od 16. března 2023 (čtvrtek) do 17.března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   12 hodin  
  Místo konání:   Hotel Jezerka, Seč - Ústupky  

  

Lektor: 

  

Mgr. Lenka Matuszná, Uduca Quality Liberec 

PhDr. Sylvie Navarová,  

Mgr. Petra Šnepfenbergová,  

Mgr. Pavlína Vašátová,  
  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. Témata a lektoři workshopů: Mgr. Petra Šnepfenbergová: Mapování 

kompetencí PhDr. Sylvie Navarová: Kariérová diagnostika a další témata zaměřená na problematiku 

kariérového poradenství v praxi škol. Podrobný program bude zveřejněn do konce roku 2022  

  
Poznámka: 

  
Konference je realizována v rámci projektu I KAP II a je pro účastníky zdarma. Účastníci mají v rámci 

konference zajištěné ubytování ve 2L pokojích včetně stravy. Dopravu na konferenci a zpět si zajišťují 

účastníci.   
 

  3430131 Práce s osobní značkou pro rozvoj kariéry - webinář 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ Pardubického kraje  
  Termín konání:   24. května 2023 (středa), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   2 hod  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   PhDr. Petra Drahoňovská  

  

Stručný obsah: 

  

V průběhu webináře se účastníci seznámí s aktuálním konceptem osobní značky pro strategii 

celoživotního rozvoje kariéry. Další část bude zaměřena na CV a pohovory na dnešním trhu práce 

ve vazbě na osobní značku. Poslední část bude zaměřena na to, jak rozvíjet kvalitní online profesní 

sebeprezentaci.   

  
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.  
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40 Společné vzdělávání 

  4004131 Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   17. února 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Světlana Drábová,  
  Garant za CCV:   Leona Mašková   

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s žáky s deficitem pozornosti a na možnosti 

podpory těchto žáků v běžném školním prostředí. Pozornost je věnována nejen podstatě poruchy 

a principům přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také možnostmi podpory těchto jedinců 

včetně reedukace, kompetencím a možnostem podpory učitelů i odborníků z poradenské oblasti, 

zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně 

vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. 

Program je strukturován do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací. 

Témata: - Základní charakteristika poruch pozornosti; - Odborná terminologie; - Vývojová diagnostika; 

- Vliv na chování a rozhodovací procesy; - Analýza doporučení ŠPZ a plánování stupňů podpůrných 

opatření (PO) v MŠ, ZŠ a v rodině; - Diagnostické, reedukační a podpůrné formy péče, spolupráce 

v rámci školy - možnosti spolupráce ŠPZ s pedagogy na základě doporučení PPP; - Vytváření PLPP, 

IVP pro žáka jako živého dokumentu; - Využití dalších PO (asistent pedagoga, předmět speciálně 

pedagogické péče, pedagogická intervence...); - Role asistenta pedagoga, jeho spolupráce s učiteli, žáky 

a jejich rodiči; - Hodnocení žáků s poruchou pozornosti; - Optimální výchovně vzdělávací strategie 

v předškolním a mladším školním věku; - Význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování 

a síťování poznatků; -Význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit; - Spolupráce 

s rodinou - význam pravidelných konzultací s rodiči; - Sledování a vyhodnocení efektivity 

pedagogicko-diagnostických postupů;   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
 

  4003131 Podpora dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   2. března 2023 (čtvrtek), od 12:30 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   On-line forma  
  Lektor:   Mgr. Stanislava Korcová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
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.  
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  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. 

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  4002132 Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem v ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, asistenty pedagoga, pedagogy volného času, vychovatele ŠD a ŠK  
  Termín konání:   30. března 2023 (čtvrtek), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   Mgr. Edita Hrdinová Keprtová  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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

při přijímání ke vzdělávání, který vyplývá ze školského zákona. Povinná školní docházka. Témata: 

adaptace nově příchozích dětí začleňování do kolektivu legislativa a podpůrná opatření plánování 

výuky, sledování pokroku a hodnocení podpora při výuce a činnostech komunikace s rodiči prevence 

neúspěšnosti Strategický, adaptační plán vytvořený pro děti s OMJ. Je vždy cizinec žákem se speciálně 

vzdělávacími potřebami? Rozdělení podpůrných opatření. Role asistenta. Kdy je vhodný/nevhodný 

asistent pedagoga pro dítě s OMJ. Vstřícná otevřená škola reagující na potřeby dětí. Překážky 

pro zapojení dětí specifika jednotlivých národností. 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. Sociální oblast - komunikace s rodinou, Komunikace s rodiči 

jako součást adaptačního plánu. Způsob komunikace – tlumočník, další jazyk. Znalost kulturních, 

společenských odlišností. Poskytnutí informací v tištěné podobě. Desatero pro pedagogy.   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  4007131 Klady a zápory hyperaktivity II 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, pracovníky PPP  
  Termín konání:   28. dubna 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny  
  Lektor:   PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková,  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací akce je volným pokračováním semináře Klady a zápory hyperaktivity. Účastníci budou 

seznámeni s konkrétními možnostmi, jak pracovat s hyperaktivními dětmi, jak ovlivnit jednotlivé 

projevy syndromu ADHD při školní práci. Uvedeny budou možnosti ovlivnění poruch pozornosti - 

kolísání, ulpívání, nevýběrovosti pozornosti, dále i projevů nadměrné aktivity - hyperaktivity, 

impulzivity a zvýšené emotivity až afektivity. Součástí vzdělávací akce bude i uvedení možností jak 

z negativních projevů syndromu postupně učinit pozitiva a jak výchovně vést hyperaktivní dítě, 

a to jak ve školním prostředí, tak s doporučeními pro spolupráci s rodiči a s možnostmi postupného 

ovlivňování jejich výchovného vedení, nacházení optimálních způsobů výchovného vedení 

pro hyperaktivní děti.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program je možné hradit ze šablon OP JAK.  

 

Chrudim 
 

01 Řízení školy a školský management 

 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0240231 Plán adaptace začínajícího pedagoga v mateřské škole 47 

 

02 Předškolní vzdělávání 

  0210231 Motivační pohybové hry  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   20. března 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
  Lektor:   Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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 (1 h) 2. Nabídka her, metod a technik pro rozvoj pohybových 

schopností dětí (2 h) - 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 (2 h) - Honičky - tvořivé pohybové improvizace - pohybové 

hry s rytmickými nástroji - relaxační cvičení Seminář je zaměřený na pohybové hry v místnosti 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

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  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0240231 Plán adaptace začínajícího pedagoga v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   vedoucí pracovníky MŠ, začínající učitele MŠ nebo asistenty pedagoga  
  Termín konání:   9. května 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
  Lektor:   Mgr. Anna Štěpánová,  
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

Proces adaptace nového učitele do života školy je klíčový a ovlivňuje celé budoucí působení učitele 

na škole. Smysluplná a efektivní podpora ze strany vedení školy a ostatních pedagogů je přínosem nejen 

pro vzdělávání ve škole, ale i pro její běžný chod. Seminář nabízí školám, které toto období nepodceňují, 

možnosti při hledání postupů, jak nejlépe tento proces nastavit. 1. Evokace: Současná situace v uvádění 

začínajícího pedagoga ve škole 2. Adaptační období – jednotlivé fáze a jeho aktéři 3. Kompetence 

začínajícího pedagoga, vedení školy a uvádějícího pedagoga 4. Metody hodnocení a reflexe 5. Plán 

osobního a profesního rozvoje pedagoga 6. Profesní portfolio pedagoga 7. Reflexe: Návrh postupů a 

možností v uvádění začínajícího pedagoga v mateřské škole   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

1111231 Cvičení s destičkami 48 

1225231 Šestý smysl nejen v hudbě 49 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

 

03 1. stupeň ZŠ 

 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0210231 Motivační pohybové hry 47 

1111231 Cvičení s destičkami 48 

1225231 Šestý smysl nejen v hudbě 49 

0607431 ICT jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na ZŠ - webinář 66 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

 

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

  1111231 Cvičení s destičkami 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   18. dubna 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
  Lektor:   Hana Volfová, cvičitelka I. třídy ČASPV předškolních dětí 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  
Stručný obsah: 

  
Zásobník rovnovážných, protahovacích a uvolňovacích cviků, cviků na zpevnění jednotlivých částí těla 

a dechových cvičení s využitím destiček. Ukázka krátkého, uceleného, motivačního cvičení 

s destičkami. Hry a hrátky s destičkami.   
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  

   

 

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova) 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

  1225231 Šestý smysl nejen v hudbě 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ  
  Termín konání:   29. března 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim  
  Lektor:   Mgr. Dita Veselá, 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

O čem se pár set let v hudbě už nemluví. Na co lidstvo zapomnělo a které pojmy už posunulo. Barvy 

tónů a hudebních nástrojů. Nový pohled na hudební formy. Odkud proudí inspirace v umění. 

Proč některým lidem říkáme skladatelé a vynálezci. Využití znalosti přírodních zákonitostí jak 

v interpretaci a vnímání hudby, tak v celém svém bytí. Jak si dnes stojí lidské ctnosti. Šestý smysl 

můžeme pochopit jen s uznáním existence duše. V rámci semináře si zahrajeme i hry podporující rozvoj 

šestého smyslu. Hry jsou využitelné v praxi téměř pro každou věkovou skupinu.   
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

 

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání 

 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

1225231 Šestý smysl nejen v hudbě 49 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

 

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:   21. března 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Zdeňka Drápelová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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:   1900 Kč  

  
Poznámka: 

  
Původní termín 8. 11. 2022 

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

02 Předškolní vzdělávání 

  0224331 Začínám učit v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   14. dubna 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Iva Tomášková 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář 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:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  0232331 MŠ a rodina - Spolupráce nebo soupeření? 
  Doporučeno pro:   učitele a ředitele MŠ, asistenty pedagoga  
  Termín konání:   27. dubna 2023 (čtvrtek), od 10:30 hod.  
  Rozsah akce:   7 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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?) 

2 hodiny 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. 2 hodiny 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. 1hodina 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.) 2 hodiny   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1600 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0205331 Svět kolem nás - jednoduché pokusy pro předškoláky 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   12. května 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   PhDr. Jana Česáková Ph.D., odborný asistent - Katedra fyziky PřF UHK 
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  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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

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

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

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

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

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

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

hustota (2 hodina) 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 (2 hodiny)   
  Akreditace:   MSMT-11361/2020-6-226  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  0244331 Projektování a plánování v rámci třídního vzdělávacího plánu  
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky MŠ  
  Termín konání:   23. května 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka MŠ Ostrov 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Praktický seminář s dílnou se zaměří na východiska pro plánování aktivit v rámci integrovaných bloků, 

která jsou zakotvena zejména v RVP PV a ŠVP konkrétní MŠ, ale zároveň jsou atakována množstvím 

požadavků zvenčí. Těmi jsou např. rodičovské představy a požadavky, tlak na bezpečnost a zdraví dětí, 

vměšování zřizovatelů a dalších organizací do činnosti MŠ, inkluze i nárůst administrativy, atd. 

K nahlédnutí budou konkrétní materiály - ŠVP, TVP, ukázky plánů, fotografie, poznámky 

k pedagogické diagnostice apod. Obsah - témata: Úvod - legislativní zajištění předškolního vzdělávání 

- výchovné a vzdělávací trendy dnešní společnosti - požadavky a možnostmi inkluze - nové poznatky a 

názory odborníků v oblasti psychologie a vzdělávání dítěte (vliv prožitku na zapamatování, flow učení, 

paměťové cesty, význam a limity soutěžení versus rozvoj hlubší spolupráce dětí, vliv homogenního 

nebo heterogenního složení třídy, hodnocení aktivit dětmi a s dětmi, digitalizace v MŠ apod.) - 

pedagogický přístup k dětem a specifické požadavky na odbornost a jednání předškolního pedagoga, 

jeho osobnostní nastavení a adaptabilita Dílna V pracovní dílně pedagogové nahlédnou do několika 

možných postupů a forem plánování. Ve skupinách si vyzkouší tvorbu plánu a formulaci konkrétních 

pedagogických cílů a stanovit k nim nabídku aktivit apod. Vzniklé plány poté budou posuzovat 

z pohledu shody s RVP PV, ŠVP a soulad plánu s pedagogickými zásadami. I. část - formy a postupy 

plánování, formulace konkrétních pedagogických cílů a sestavení odpovídající nabídky aktivit - 

posouzení z pohledu shody s RVP PV, ŠVP a soulad plánu s pedagogickými zásadami - konkrétní 

činnosti vytvořeného plánu "O Človíčkovi" a pedagogický rozbor realizovaných aktivit za pomoci 

dílčích cílů RVP PV - příprava zápisu do Třídní knihy - přiblížena budou základní pravidla vedení 

zápisu, možnosti a specifika denního a týdenního zápisu v závislosti na pravidla TVP, forma 

elektronické třídní knihy atd. II. část - posuzování a uplatňování třídních rituálů, systémových prvků, 

pravidel, tradic apod. - jak s jejich pomocí naplňovat vzdělávací program třídy - vyhodnocení 

konkrétních aktivit, strategií a plánů - jak jsou naplňovány konkretizované výstupy RVP PV, 

zda a jak směřují k daným kompetencím   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   

     

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0419331 Čtenářská gramotnost v praxi při besídkách ke Dni matek 52 

0711131 Canva - rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti - webinář 29 

0713131 Canva pro začátečníky - tvorba pracovních listů - webinář 30 

1104331 Kompenzační cvičení pro správné držení těla 54 

1107332 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 54 

1108331 Relaxace a uvolňovací techniky 54 

1109331 Pohybové hry 55 

1113430 JO – JO - JÓGA 68 
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1208331 Motýli 55 

1659331 Zvládání stresu 56 

1668331 Nenásilná komunikace a respektující přístup 56 

1671131 Jak souvisí logopedické obtíže s pohybem, hmatem a sluchem? - webinář 42 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

4001331 Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem v MŠ 56 

4007331 Klady a zápory hyperaktivity II 57 

4008331 Předcházíme vývojovým poruchám učení a chování 57 

03 1. stupeň ZŠ 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0116430 Vedeme malotřídní školu - celostátní setkání ředitelů a ředitelek malotřídních škol 58 

0248431 Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte- webinář 59 

0418331 Číst se naučí každý 53 

0419331 Čtenářská gramotnost v praxi při besídkách ke Dni matek 52 

0603332 Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ 53 

0607431 ICT jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na ZŠ - webinář 66 

0707131 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář 27 

0711131 Canva - rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti - webinář 29 

0713131 Canva pro začátečníky - tvorba pracovních listů - webinář 30 

1104331 Kompenzační cvičení pro správné držení těla 54 

1108331 Relaxace a uvolňovací techniky 54 

1109331 Pohybové hry 55 

1113430 JO – JO - JÓGA 68 

1208331 Motýli 55 

1306131 Formativní hodnocení žáků ZŠ - zkušenosti, metody a techniky z praxe - webinář 35 

1659331 Zvládání stresu 56 

1668331 Nenásilná komunikace a respektující přístup 56 

1671131 Jak souvisí logopedické obtíže s pohybem, hmatem a sluchem? - webinář 42 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

4008331 Předcházíme vývojovým poruchám učení a chování 57 

 

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura) 

  0419331 Čtenářská gramotnost v praxi při besídkách ke Dni matek  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času, učitele 1. stupně ZŠ  
  Termín konání:   10. března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Iva Tomášková  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář bude rozdělen do 2 částí: 1. teoretická část - a) čtenářská pregramotnost v předškolním věku -

co je to, její význam pro děti předškolního věku, jak ji podpořit v MŠ, náměty na naplňování RVP PV 

v MŠ, b) vystoupení a besídky s dětmi - informace a doporučení k nim, pomůcky a rekvizity, výchovně-

vzdělávací práce s dětmi před a po vystoupení, význam prožitkového učení 2. praktická část - praktické 

náměty pro práci s dětmi - inspirace na 10 námětů s básněmi, písněmi, hudebně-pohybovými hrami 

a dramatizacemi s využitím netkané textilie, šátků, stuh, kroužků, papírových kytek, lana, 

které si účastníci semináře společně vyzkoušejí a dostanou k nim písemné materiály pro vlastní práci   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
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  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0418331 Číst se naučí každý  
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   28. dubna 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program je zaměřen na osvojování čtení a práci s textem bez ohledu na charakteristiky žáka. 

Kromě obecných informací o výuce čtení, jejích úskalích, alternativních postupech při výuce čtení se 

účastníci seznámí se specifiky osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i 

dětí nezralých pro výuku čtení. Přehled témat výuky: 1. Čtenářská pregramotnost, příprava na čtení, 

omezení při osvojování čtení – riziko dyslexie v předškolním věku, nebezpečí selhávání ve výuce čtení. 

- 1 h; 2. Specifika osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, žáků pro výuku 

čtení nezralých. - 1 h; 3. Vyučování počátečního čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a 

globální. Možnosti a omezení u žáků s rozdílnými předpoklady pro výuku. - 2 h; 4. Rozvíjení 

kognitivních procesů při osvojování čtení. - 1 h; 5. Aplikace získaných poznatků při osvojování 

počátečního čtení – praktická ukázka s využitím různých metod vyučování čtení. - 2 h; 6. Práce s textem, 

čtení s porozuměním. - 1 h   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

06 Matematika a její aplikace 

  0603332 Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   18. dubna 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  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  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah 

semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky, ale i dalších 

předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva 

a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. 

Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematice vedoucí k pochopení 

smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Účastníci se formou pracovní dílny seznámí 

s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž učitelům přibližuje hry všeho druhu: hry 

motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou 

představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů a k 

nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako 

zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a 

návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu. 

Představené hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný 

předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině. Programy, 

aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu 

zdarma (bez kupování licencí). Obsah semináře: 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. (1 hodina) Hry na procvičování 

(např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát). (2 hodiny) 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.) (2 hodiny) 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. (2 hodiny) Použití programu Formulator Tarsia 

pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva. (1 hodina)  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
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  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

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

  1107332 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   17. března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Iveta Komárová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Jóga s dětmi se cvičí jinak než s dospěláky. Je plná hravosti, veselení a zkoumání. Děti od útlého věku 

postupně poznávají možnosti svého těla, učí se nápodobou a všechno hned chtějí zkoušet. Cvičení jógy 

jim nabízí zpomalení na důkladnější zkoumání. Jednou je dítě kočkou, jindy rybou a někdy sluníčkem. 

A tak jako nám sluníčko umí svou září rozsvítit den, i společné a hravé cvičení jógy nám může zlepšit 

náladu. Během půldenního semináře se seznámíte s možnostmi, jak vkládat jógové chvilky a rozcvičky 

do dopoledního programu. Vyzkoušíte si jógové hry, poznáte motivační básničky a písničky vhodné 

pro děti předškolního věku. Dozvíte se, jaké možnosti nabízí dětská jóga pro zdravý rozvoj dětí 

po tělesné i psychické stránce. Zábavnou formou se seznámíte s jógovými pozicemi, vyzkoušíte 

relaxační techniky i dechová cvičení. Čekají vás praktické ukázky, teoretické vstupy, barevné 

obrázkové výstupy. 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.  
 

  1104331 Kompenzační cvičení pro správné držení těla 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ (předškoláci), ZŠ  
  Termín konání:   28.března 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Bc. Ivana Boková,  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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. Seminář pro učitele – 

od předškoláků až po děti z 1. i 2. st. ZŠ - cviky jsou vhodné pro všechny tyto věk, kategorie dětí.   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Pohodlné oblečení a obuv na přezutí.  
 

  1108331 Relaxace a uvolňovací techniky 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   21. dubna 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Hana Volfová, cvičitelka I. třídy ČASPV předškolních dětí 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

„Praktiky“, které v MŠ lze uplatnit v průběhu celého dne, nejenom při ranním cvičení: - uvolnění 

pomocí pohybu - protřepáváním, vyvěšením, houpáním, zrychlující se pohyb s následným vypnutím - 

uvolnění pomocí dechu - uvolnění pomocí napětí - částečné/celkové - uvolnění v klidu, jógové polohy 

TYGŘÍK, KROKODÝL, ZAJIČEK - protažení do dálky a uvolnění - procvičování klenby nohy - 

poslech svého srdce po fyzické zátěži - jmenování zvuků, které slyší - BYSTROUCHÝ - jemná 

motorika ruky - vyprávění relax. pohádek - malování v představách – „pohrávání si“ s obličejem - 

psychorelaxace s využitím padáku, třepetalek, nafukovacích balonků, papírových vloček atd. Cvičení 

ve dvojici: - protažení s kontrolou a pomocí druhé osoby HADRÁČEK - uvolnění - koncentrace pomocí 
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pokládání lehkých předmětů na části těla druhou osobou - v lehu na břiše přejíždění masážními 

předměty po zádech druhou osobou - manipulace s druhým - kam přesunu část těla, tam zůstane   
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Pohodlné oblečení, obuv na přezutí.  
 

  1109331 Pohybové hry 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, pedagogy volného času, vychovatele ŠD  
  Termín konání:   5. května 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Markéta Buderová, odborná fyzioterapeutka a cvičitelka pohybového studia Hroch 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seznámíte se s pohybovými hrami k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Volbou 

vhodných pohybových her napomáháme harmonickému rozvoji organismu a motivujeme děti 

k celoživotní pohybové aktivitě. Získáte náměty činností, které můžeme nabídnout dětem v rámci hodin 

TV, ve školních družinách, v ZUŠ… příklady: honičky, hry ve skupinách, překážkové dráhy, běžecké 

a štafetové hry, míčové hry.   
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Sportovní oblečení a obuv.  
 

  1105331 Psychomotorické hry 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1. st. ZŠ, vychovatele ŠD  
  Termín konání:   19. května 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Jana Macečková, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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. Původní termín 4.11.2022 - přesun na žádost 

lektorky.  
 

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

  1208331 Motýli 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času  
  Termín konání:   21. února 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Dana Činčarová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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 od MŠ, ZŠ, SŠ   
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
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Poznámka: 

  
S sebou si vezměte suché pastely.  

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání 

 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0707131 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář 27 

1659331 Zvládání stresu 56 

1668331 Nenásilná komunikace a respektující přístup 56 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

 

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 

  1659331 Zvládání stresu 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   17. února 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Helena Wiesenbergová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Téma: Co je to stres - zmapování vlastní situace - stres jako energie připravená k činu - projevy stresu, 

stresory Popisy cílů: definovat stres, uvědomit si vlastní situace vyvolávající stres, pochopit rozdíly 

a důsledky kladného a záporného stresu, definovat stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres 

projevuje. Téma: Jak se vypořádat se stresem - zabránění hromadění stresu - kontrola emocí Popisy 

cílů: Probrat možné příčiny hromadění stresu, naučit se principy předcházení stresu, prevence stresu, 

zvládání jednání v emoci. Téma: Efektivní protistresové nástroje - asertivita - zdravé životní návyky 

a aktivní odpočinek Popisy cílů: poskytnout techniky k efektivnímu zvládání stresu, probrat nástroje 

k řešení náročných situací, naučit se základy asertivity, vysvětlit si důležitost správné životosprávy. 

Téma: Jak se uvolnit - tipy pro zvládání akutního stresu - relaxační techniky - pozitivní postoj Popisy 

cílů: ukázat si a probrat tipy pro zvládání akutního stresu (po obtížném telefonátu apod.), popsat 

a vyzkoušet si základní relaxační techniky, odreagování, uvědomit si důležitost pozitivního postoje  
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1668331 Nenásilná komunikace a respektující přístup 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky všech typů škol a ŠZ  
  Termín konání:   25. dubna 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Mýty o nenásilné komunikaci a respektujícím přístupu.(1 hodina) Čím komunikaci a vztahy sami 

komplikujeme? Lze se naučit principy a na spoustu věcí si přijít sám? (1 hodina) Techniky: různé druhy 

cvičení na postupné propracování dovedností a uchopení principů (2 hodiny) podpůrné ostrůvky teorie 

(1 hodina) cvičné situace s postupnou obtížností (3 hodiny)  
  Akreditace:   MSMT-32621/2020-4-690  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

40 Společné vzdělávání 

  4001331 Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   14. února 2023 (úterý), od 08:30 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
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  Lektor:   Mgr. Edita Hrdinová Keprtová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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 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.   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  4008331 Předcházíme vývojovým poruchám učení a chování 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   31. března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   Mgr. Marie Komárová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

1. úvod, seznámení účastníků s obsahem akce (30 min); 1. vymezení pojmů školní zralost a školní 

připravenost (30 min); 2. jak rozvíjet „školní připravenost“ tak, aby bylo dítě připraveno na zahájení 

školní docházky se všemi z toho vyplývajícími důsledky a snížilo se riziko vzniku vývojových poruch 

učení/chování jednotlivé oblasti: - zaměření pozornosti - Vytrvalost - pracovní návyky - spolupráce - 

odložení přání a práce podle pokynů (90 min); sluchové vnímání - zrakové vnímání - řeč – motorika 

mluvidel, artikulační obratnost, výslovnost (90 min); motorika – hrubá, jemná, grafomotorika - 

předmatematické představy - lateralita Vhled do problematiky a způsoby rozvoje - u každé výše 

vyjmenované oblasti informace o tom, na co přesně má při školní práci dítěte vliv; jakými metodami 

mohou pedagogové v MŠ zjistit orientační úroveň dané oblasti; praktická ukázka, metoda jak rozvíjet; 

co je v možnostech mateřské školy, co doporučit rodičům (90 min); 3. závěr, shrnutí, dotazy (30 min)  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  4007331 Klady a zápory hyperaktivity II 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, pracovníky PPP  
  Termín konání:   9. května 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11  
  Lektor:   PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková,  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací akce je volným pokračováním semináře Klady a zápory hyperaktivity. Účastníci budou 

seznámeni s konkrétními možnostmi, jak pracovat s hyperaktivními dětmi, jak ovlivnit jednotlivé 

projevy syndromu ADHD při školní práci. Uvedeny budou možnosti ovlivnění poruch pozornosti - 

kolísání, ulpívání, nevýběrovosti pozornosti, dále i projevů nadměrné aktivity - hyperaktivity, 

impulzivity a zvýšené emotivity až afektivity. Součástí vzdělávací akce bude i uvedení možností jak 

z negativních projevů syndromu postupně učinit pozitiva a jak výchovně vést hyperaktivní dítě a to jak 

ve školním prostředí, tak s doporučeními pro spolupráci s rodiči a s možnostmi postupného ovlivňování 

jejich výchovného vedení, nacházení optimálních způsobů výchovného vedení pro hyperaktivní děti.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program je možné hradit ze šablon OP JAK.  
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Ústí nad Orlicí 

01 Řízení školy a školský management 

  0122431 Řízení mateřské školy 
  Doporučeno pro:   ředitelky a ředitele MŠ  
  Termín konání:   2. března 2023 (čtvrtek), od 09:30 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PhDr. Irena Borkovcová MBA, ČŠI 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Zaměříme se na aplikaci základních manažerských funkcí v konkrétních podmínkách vedení mateřské 

školy, na plánování vize školy a hledání cest k jejímu dosažení, na organizování a koordinaci spolupráce 

uvnitř i vně školy, včetně nastavení spolupráce s rodiči (2 hodiny). Pozornost bude věnována 

pedagogickému vedení učitelů ke zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu, práci se 

začínajícími učiteli, péči o školní klima i o wellbeing učitelů a péči o jejich profesní růst (2 hodiny). 

Podstatná část semináře bude zaměřena na problematiku kontrolních mechanismů mateřské školy, 

přijímání nápravných opatření a seznámení s možnostmi využívání veřejně dostupných nástrojů ČŠI 

pro vlastní hodnocení školy (4 hodiny).   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0109432 Problematika školského práva pro zástupce ředitele škol (MŠ) 
  Doporučeno pro:   zástupce ředitelů MŠ  
  Termín konání:   15. března 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. Milan Štoček  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

1. Základní právní předpisy školy - Základní přehled právních předpisů; 2. Přijímání dětí do mateřské 

školy - Přijímání dětí do mateřské školy; Kritéria pro přijetí do mateřské školy; Povinné předškolní 

vzdělávání; Individuální vzdělávání dítěte; Kratší doba vzdělávání dítěte v mateřské škole; Děti - cizinci 

v mateřských školách; Ukončení předškolního vzdělávání; Spádové školní obvody; 3. Organizace 

předškolního vzdělávání - Organizace mateřské školy; Počty dětí v mateřské škole; Vzdělávání dětí 

ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole; Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy; Organizace 

školního roku; 4. Dokumentace školy - 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 - 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   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  

  
Poznámka: 

  
Volné pokračování semináře z minulého pololetí, účast na něm však není podmínkou.  

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  
0116430 Vedeme malotřídní školu - celostátní setkání ředitelů a ředitelek malotřídních 

škol 
  Doporučeno pro:   ředitele a ředitelky malotřídních škol  
  Termín konání:   od 7. června 2023 (středa) do 9. června 2023 (pátek), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   20 hodin  
  Místo konání:   Zámecký pivovar Litomyšl (Klenutý a Sloupový sál)  

  

Lektor: 

  

Ing. Otakar Švec, Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj 

PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D., 

Mgr. Jindřiška Kaplanová, 

Mgr. Jaroslava Janů, 

Mgr. Blažena Mačáková, 

Mgr. Pavel Skokan, 
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  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

2,5denní setkání určené vedoucím pracovníkům malotřídních škol. 2,5denní celostátní setkání ředitelek 

MŠ. První den bude zahájeno úvodní konferencí s účastí odborníků z oblasti základního vzdělávání. 

a) Kvalita vzdělávání z pohledu ČŠI, hodnocení škol Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Lektor: Ing. 

Dana Pražáková, Ph.D., vedoucí oddělení kanceláře ústředního školního inspektora ČŠI Mgr. Pavel 

Skokan, ředitel Pardubického inspektorátu ČŠI b) Formativní hodnocení Vyjasnění termínů formativní 

hodnocení, normativní hodnocení, kritéria a sady kritérii při stanovení, co se vlastně hodnotí. Příklady 

z praxe. Hodnocení dětí se SVP (konzultace s rodiči – co je nutné mít dojednáno tak, aby rodiče věděli, 

kdy bylo dítě hodnoceno formativně a kdy normativně, sjednocení postupu vyučujících, ...) Propojení 

poskytovaných podpůrných opatření s hodnocením. Časová dotace: 4 vyučovací hodiny Lektor: 

Mgr. Marie Komárová c) Financování pedagogické práce a specifika škol regionálního školství 

Základní normy nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které ovlivňují činnost 

mateřské, základní a střední školy od 1. 9. 2022. Rekapitulace principu výpočtu „konta odpočtů“ - 

Základní možnosti využití „konta odpočtů“ zástupcem ředitele, vedoucím učitelem praktického 

vyučování - Limity stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele, 

souvislost se snížením týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti v případě výchovného poradce, 

koordinátora ICT - Pracovněprávní souvislosti s týdenním rozsahem přímé pedagogické činnosti – druh 

práce a využití „konta odpočtů“, změny týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti, odměňování 

„přespočetných“ hodin - Dotazy Časová dotace: 4 vyučovací hodiny Lektor: PhDr. Mgr. Monika 

Puškinová Ph.D. d) Digitální gramotnost v praxi malotřídních škol. Nová informatika na 1. st. ZŠ 

Časová dotace 6 vyučovacích hodin Lektor: Mgr. Jindřiška Kaplanová e) Financování asistentů 

pedagoga - aktuální úprava a změny Časová dotace: 4 vyučovací hodiny Lektor: PhDr. Petra Novotná   
  Účastnický poplatek:   4900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

02 Předškolní vzdělávání 

  0248431 Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele školních družin, pedagogy volného času  
  Termín konání:   13. února 2023 (pondělí), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny   
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Webinář zaměřený na možnosti rehabilitace knižní kultury a využití literární předlohy na vývoj dítěte a 

jeho tvořivou práci. 1. blok 90 minut Význam pohádky a mluveného slova - vnášejí do dětského světa 

smysl a řád, a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla a dávají dítěti informace 

oˇmravních dimenzích lidského života. 2. blok 90 minut Práce s pohádkovou knihou Pohádky v dlaních 

vepsané (lektorka je autorkou) Dramatizace, práce s textem. Možnosti využití konkrétního příběhu 

pro další práci s dětmi  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  

  
Poznámka: 

  
Webinář proběhne v aplikaci MS Teams v blocích: 14:00 - 15:30 hodin + 16:00 - 17:30 hodin. 

Přihlášeným bude zaslán odkaz den před konáním webináře.  

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  0217431 Aplikace prvků environmentální výchovy do vzdělávání v MŠ 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   23. února 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Michael Novotný, učitel MŠ Bílina 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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.  
  Akreditace:   MSMT-6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
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  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0222431 Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí 
  Doporučeno pro:   ředitele a učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   3. března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Cesta pro rodinu, z. ú. Nádražní 22, 564 01 Žamberk  
  Lektor:   Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc 
  Garant za CCV:   Leona Mašková  

  

Stručný obsah: 

  

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/. 

3 hod. 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 1 ½ hod. 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/. 1 hod. Negativní projevy konfliktů na vznik kamarádství. /nejen 

u předškolních dětí/. Dítě hrubián, konfliktní, agresivní; krádež 1 ½ hod. Kazuistika zúčastněných. 

1 hod.   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0214432 Polytechnická výchova v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   5. dubna 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Stanislav Zelený, ředitel MŠ 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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. Obsah - 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:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
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  0236431 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ  
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky MŠ  
  Termín konání:   12. dubna 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Lenka Bínová, odborný a speciální pedagog PPP Brno 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Zřízení pozice asistenta pedagoga, náplň práce. Efektivní spolupráce, komunikace pedagoga a asistenta 

pedagoga s rodinami postižených dětí. 1. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga 

2. Podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga v MŠ 3. Požadovaná odborná kvalifikace asistenta 

pedagoga 4. Náplň práce asistenta pedagoga – vzájemná spolupráce učitele a asistenta pedagoga – 

vytyčení kompetencí 5. Metodická podpora a vedení asistenta pedagoga 6. Úloha školského 

poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga 7. Specifikace funkce osobního asistenta 

a pedagogického asistenta 8. Jak sestavit individuálně vzdělávací plán pro integrované dítě s asistentem 

pedagoga - struktura, forma, obsah. 9. Výchovných přístupy – postoje rodin k postiženému dítěti. 

10. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem svého dítěte rodinou.   
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0241431 Logohrátky v MŠ jako příprava na pohodové čtení psaní a počítání 
  Doporučeno pro:   učitele a ředitele MŠ, Speciálních škol, asistenty pedagoga v MŠ, speciální pedagogy   
  Termín konání:   18. dubna 2023 (úterý), od 09:30 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Zdeňka Wajdová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Komplexní diagnostika, vliv rodinné a osobní anamnézy, souvislost pohybu a rovnováhy s řečí, skryté 

příčiny nejen logopedických obtíží, vývojové podmínky rozvoje řeči, 4 roviny řeči a jejich rozvoj, 

logopedické diagnózy, otázka nástupu do 1. třídy ZŠ. 1. hodina: Podrobné seznámení se s účastníky – 

kdo je odkud, na jaké pracuje pozici, jakým způsobem u nich probíhá jazyková výchova, s jakým přišel 

záměrem a co aktuálně potřebuje řešit, prostor pro vizualizaci záměrů a potřeb. Potřeba celostního 

pohledu na komunikaci - přehled odborníků, se kterými je vhodné ohledně komunikace a následně 

úspěšného nástupu dětí do 1. třídy spolupracovat. 2. hodina: Inkluze v MŠ – vyšší míra potřeby podpory 

u dnešní generace předškolních dětí, diagnostická citlivost předškolních pedagogů, včasná komplexní 

diagnostika (nejde pouze o percepce a o “mluvení”). Co nám může prozradit rodinná a osobní anamnéza 

dítěte. 3. hodina: Co nám může odhalit vzdělávací pyramida dle William&Shellenberger a jak ji 

prakticky a zábavně uplatnit ve školkách. 4. hodina: Cvičení pro správné mluvení i učení aneb správný 

rozvoj hrubé motoriky, koordinace těla, křížového programování a rovnováhy u dětí jako brána ke 

komunikačním dovednostem a následně dalšímu celoživotnímu vzdělávání. 4. hodina: Skryté příčiny 

logopedických obtíží, ADHD/ADD, poruch učení aj. - HANDLE, neuro-vývojová terapie, senzorická 

integrace, oční obtíže, bilaterální koordinace,... 5. hodina: Vývojové podmínky rozvoje řeči v 

návaznosti na rizikové faktory plynoucí z anamnézy u konkrétních dětí. Od kdy je vhodná logopedická 

péče? Co vše obsahuje? 6. hodina: Řečové roviny: - Morfologicko - syntaktická - Foneticko - 

fonologická rovina - Pragmatická rovina - Sémantické rovina 7. hodina: Logopedické diagnózy a jak si 

s nimi poradit. Potřeba propojení obou hemisfér při vzdělávání a terapii. Vhodné přístupy, pomůcky a 

publikace aneb jak to dělat zábavně a prakticky. 8. hodina: Otázka zaškolování logopedicky čistých a 

zralých předškoláků jako zásadní prevence poruch učení i chování na 1. a 2. stupni ZŠ. Možnosti 

podpory na ZŠ.   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK  
 

  0245431 Kooperativní hra v mateřské škole  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ  
  Termín konání:   24. května 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka MŠ Ostrov 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  
Stručný obsah: 

  
Vzdělávací program se zaměří na jednu z možných metod skupinové práce – kooperativní hru, učení, 

kdy děti spolupracují na jednom úkolu, a každý z členů ve skupině má svůj podíl na výsledku dané 
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činnosti. Tím se rozvíjí smysl pro funkční spolupráci i zodpovědnost za společný výsledek. Takto pojatá 

výuka přináší dětem radost, potěšení a poskytuje dětem bezpečí a odbourává obavu z případného 

neúspěchu. Program je rozdělen na teoretickou a praktickou část s dílnou. Účastníci si vyzkouší různé 

typy kooperace, budou hrát kooperativní hry. Naučí se naplánovat, zorganizovat, realizovat 

kooperativní činnosti do běžného programu dne při sledování určitého vzdělávacího cíle. Při práci 

se zpětnou vazbou se zaměříme na uvědomění provázanosti vlastní nabídky vzdělávání i konečných 

výstupů v předškolním vzdělávání s cíli, kritérii hodnocení a nutné pedagogické diagnostiky. Teoretická 

část - vymezení pojmů spolupráce - kooperace, typy kooperace - základní charakteristiky 

kooperativního učení, specifické znaky kooperativního učení - podmínky pro kooperativní učení, 

metody kooperativní skupinové činnosti Praktická část - příklady a náměty na kooperativní hru a její 

význam v předškolním vzdělávání, pedagogická diagnostika - kooperativní dovednosti a jejich rozvoj, 

plánování, organizování a realizace - provázanost cílů, kritéria hodnocení, zpětná vazba, hodnocení 

výstupů   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0237431 Včelka Bee-Bot v akci 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ (případně vychovatele ŠD nebo učitele I. stupně ZŠ)  
  Termín konání:   5. června 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Radka Bradáčová, učitelka MŠ Rakovník 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Workshop "Včelka Bee-Bot v akci" je určen zejména pro předškolní pedagogy, kteří budou pracovat 

s programovatelnou robotickou včelkou Bee-Bot nebo Blue-Bot. Během setkání si pedagogové ujasní 

základní pojmy a hlavně sami prakticky vyzkoušejí aktivity od jednoduchých po složité. Součástí bude 

práce s aplikacemi Bee-Bot a Blue-Bot na dotykových zařízeních. Obsah workshopu vychází 

ze zkušeností práce učitelky mateřské školy, ukazuje inspirativní příklady a náměty z praxe a nabízí 

vyzkoušené aktivity pro vzdělávací činnosti pro děti předškolního a mladšího školního věku. Úvod 

do tématu (cca 2 vyučovací hodiny) - digitální technologie a programování - přínos a rizika využití 

technologií - pojem informatické myšlení - práce s ICT v podmínkách MŠ a jak začít - příklady dobré 

praxe - práce se včelkou Bee-Bot v mezinárodních projektech - bezpečnost na internetu a jak přiblížit 

téma malým dětem Workshop (cca 6 vyučovací hodiny) - účastníci se v malých 2-4 členných skupinách 

seznamují s aktivitami, vhodnými pro děti od 3 let a vše prakticky zkoušejí - seznámení s robotickou 

včelkou Bee-Bot a jejím ovládáním - hry pro rozvoj matematických představ - odhad, počítání, 

pojmenovávání směru - hry pro výuku barev, počty 1-5, programování více kroků najednou - 

programování včelky na čtvercové síti včetně otočky o 180 stupňů, hry s využitím symbolů, pravolevá 

orientace - programování včelky v prostoru a stavba dráhy - využití karet se symboly - grafický záznam 

programu - experimentování se záznamem dráhy - tvorba námětů pro kreslení se včelkou Bee-Bot - hry 

pro rozvoj hrubé motoriky, pravolevé orientace, pohybové paměti - práce s dotykovými zařízeními v 

MŠ a volně dostupné aplikace Bee-Bot, určená pro řešení problémů, rozvoj logického myšlení, 

pravolevé orientace a matematických představ a Blue-Bot, určenou pro programování robotické hračky 

pomocí Bluetoothu - experimentování - ukázka dalších materiálů a zdrojů dostupných na internetu 

Reflexe, hodnocení, sdílení zkušeností, diskuze o dalších možnostech využití   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0109432 Problematika školského práva pro zástupce ředitele škol (MŠ) 58 

0122431 Řízení mateřské školy 58 

0711131 Canva - rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti - webinář 29 

0713131 Canva pro začátečníky - tvorba pracovních listů - webinář 30 

0903431 Environmentální výchova v praxi 67 

1104431 Kompenzační cvičení pro správné držení těla 67 

1107432 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 67 

1108431 Relaxace a uvolňovací techniky 68 

1109431 Pohybové hry 68 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

1113430 JO – JO - JÓGA 68 

1205431 Hudebka nás baví 69 

1208432 Motýli 69 

1221431 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi 69 

1222431 Jarní tvoření 70 

1230431 Zahradní slavnost 70 

1306131 Formativní hodnocení žáků ZŠ - zkušenosti, metody a techniky z praxe - webinář 35 

1308431 Formativní a normativní hodnocení žáků 70 

1602431 Posilování psychické odolnosti pedagogů a pozitivního postoje k životu a práci 71 

1611431 Vývoj dětské kresby 73 

1621431 Grafomotorika praváků a leváků 72 

1662431 Mozkový jogging a mentální mapování 72 

1671131 Jak souvisí logopedické obtíže s pohybem, hmatem a sluchem? - webinář 42 

1674431 Drobné hry pro děti mladšího školního věku 73 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

1810430 Studium pro asistenty pedagoga 74 

4004431 Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ 75 

4007431 Klady a zápory hyperaktivity II 75 

 

03 1. stupeň ZŠ 

  
0306431 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, asistenty 

pedagoga  
  Termín konání:   13. dubna 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. Renáta Wolfová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní - 1 hodina - čtenářská gramotnost - žáci 1. stupně ZŠ 

ve vztahu k rozvíjení čtenářské gramotnosti - předpoklady ke čtení a psaní - porozumění procesu čtení 

a psaní jako základnímu předpokladu - rozvoje čtenářské gramotnosti; fonologický model, vizuální 

model - současné trendy - psycholingvistický přístup (fonologické dovednosti, fonologické 

a fonematické uvědomění; vztahy fonematické uvědomování, znalost písmen, čtení a psaní); 

jednoduchý model čtení Výuková podpora žáků v oblasti čtení a počátečního psaní - 1 hodina - volba 

metody výuky čtení (analyticko syntetická, genetická metoda vč. kladných a rizikových stránek) - 

roviny čtenářské gramotnosti a jejich podpora - pedagogická diagnostika čtení a psaní - diagnostika 

čtenářských obtíží ve školských poradenských zařízeních (diagnostika, intervence; diagnosticko 

intervenční přístup) - využívané intervenční přístupy vycházející z fonologickéhp modelu, vizuálního 

modelu, teorie dílčích deficitů; sociokulturního přístupu Výuková podpora žáků v oblasti čtení 

a počátečního psaní v inkluzivní škole - 1 hodina - žáci bez speciálně pedagogických vzdělávacích 

potřeb (pomalejší rozvoj gramotnostních dovedností; preventivní stimulace; žáci s akcelerovaným 

vývojem; v domácím vzdělávání, žáci z bilingvního prostředí,…) - žáci se speciálně pedagogickými 

potřebami (žáci s rizikem rozvoje specifických poruch učení; žáci s dyslexií, dysfázií; oslabením 

kognitivních funkcí, pozornostních procesů,…) Intervence vedená z důvodů příčin obtíží; možnosti 

podpory ve třídě učitelem, školním speciálním pedagogem, asistentem pedagoga; na školním 

poradenském pracovišti; speciálním pedagogem na školském poradenském zařízení; v domácím 

prostředí rodičem Specifikace práce v aplikaci Včelka - 5 hodin Úvodní slovo k online aplikaci Včelka 

(www.vcelka.cz) Struktura cvičení Rozbor druhů cvičení pro skupinové a individuální použití Tvorba 

vlastních úloh v aplikaci Přihlášení a práce v aplikaci pro domácí použití, ve školních hodinách, 

při intervencích školních i poradenských speciálních pedagogů   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  

  
Poznámka: 

 
  

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

 

  0312431 Sluneční soustava a vesmír 
  Doporučeno pro:   učitele 1. stupně ZŠ  
  Termín konání:   28. dubna 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PhDr. Jana Česáková Ph.D., odborný asistent - Katedra fyziky PřF UHK 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  
Stručný obsah: 

  
Země a Měsíc – pohyby, střídání ročních období, fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce; Sluneční 

soustava – tělesa ve Sluneční soustavě, planety, proč Pluto není planeta Vesmír – hvězdy a souhvězdí, 

galaxie i Galaxie Ukázky činností využitelných na 1. stupni ZŠ.   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0116430 Vedeme malotřídní školu - celostátní setkání ředitelů a ředitelek malotřídních škol 58 

0222431 Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí 60 

0237431 Včelka Bee-Bot v akci 62 

0248431 Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - webinář 59 

0417432 Pomůcky do hodin českého jazyka - 1.stupeň 65 

0505431 Angličtina párově a kooperativně 65 

0605431 Karetní a postřehové deskové hry 66 

0607431 ICT jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na ZŠ - webinář 66 

0707131 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář 27 

0711131 Canva - rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti - webinář 29 

0713131 Canva pro začátečníky - tvorba pracovních listů - webinář 30 

0903431 Environmentální výchova v praxi 67 

1104431 Kompenzační cvičení pro správné držení těla 67 

1107432 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 67 

1108431 Relaxace a uvolňovací techniky 68 

1109431 Pohybové hry 68 

1113430 JO – JO - JÓGA 68 

1205431 Hudebka nás baví 69 

1208432 Motýli 69 

1221431 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi 69 

1222431 Jarní tvoření 70 

1230431 Zahradní slavnost 70 

1308431 Formativní a normativní hodnocení žáků 70 

1602431 Posilování psychické odolnosti pedagogů a pozitivního postoje k životu a práci 71 

1611431 Vývoj dětské kresby 73 

1621431 Grafomotorika praváků a leváků 72 

1622431 Rodiče a pedagogové při výchově a vzdělávání žáků 73 

1661431 Aktivizační metody do každé hodiny 72 

1662431 Mozkový jogging a mentální mapování 72 

1671131 Jak souvisí logopedické obtíže s pohybem, hmatem a sluchem? - webinář 42 

1674431 Drobné hry pro děti mladšího školního věku 73 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

1810430 Studium pro asistenty pedagoga 74 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

4004431 Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ 75 

4007431 Klady a zápory hyperaktivity II 75 

 

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura) 

  0403432  Využití slohu a čtenářských dílen k podpoře čtenářské gramotnosti  

  Doporučeno pro:   učitele 2. stupně ZŠ  
  Termín konání:   20. února 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PhDr. Zdena Müllerová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Od jednoduchých ke složitějším slohovým útvarům - náměty. Metody ve slohu - myšlenková mapa, 

brainstorming, brainwriting, asociační řetězec, volné psaní, řízené a modelové psaní, společné psaní, 

deník třídy, mapa příběhu, role na zdi, metoda účetního deníku, prvky dramatické výchovy, projektové 

vyučování Ukázky slohových prací práce s chybou, se stylistickými nedostatky, rozbor textu, 

porozumění textu, úkoly a slohová cvičení Propojení slohu, jazyka a literatury, mezipředmětové 

vztahy, průřezová témata: osobnostně sociální výchova, mediální výchova Dílna čtení jako jedna 

z možných cest, jak se žáky hledat smysl čtení Vytváření záznamů o četbě Výběr knih pro čtenářskou 

dílnu Inspirace pro čtenářskou dílnu - prostředí, křeslo pro hosta   
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  

  
Účastnický 

poplatek: 
  1400 Kč  

  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  0417432 Pomůcky do hodin českého jazyka - 1.stupeň 
  Doporučeno pro:   učitele 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   1. března 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jitka Grohmannová   
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  
Stručný obsah: 

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

vzory, slovní druhy. Jak na miniprojekt?   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky) 

  0505431 Angličtina párově a kooperativně 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   25. května 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Lukáš Heřman,  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Chcete začít s párovým či kooperativním učením v hodinách angličtiny a potřebujete pomoci s prvními 

kroky? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině lze přidělovat a vyzkoušíte 

si hlavní výukové metody spjaté s párovým a kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria 

při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných 

jemných dovedností. Předvedeme si kooperativní aktivity spjaté s ICT a jak je využít při přípravě. 

To vše si zažijete na semináři, který probíhá formou modelových aktivit pro dvojice nebo týmy. 

Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat.   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program je možné hradit ze šablon OP JAK.  
 

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

  0607431 ICT jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na ZŠ - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele matematiky 1. stupně a 2. stupně ZŠ   
  Termín konání:   16. února 2023 (čtvrtek), od 08:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   Mgr. Veronika Havelková Ph.D., Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah 

semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších 

předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede děti k lepšímu pochopení učiva 

a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. 

Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití 

bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí). Webinář probíhá v 90minutových blocích, mezi nimiž 

jsou vždy nejméně půl hodiny psychohygienických pauz. 1. blok • Principy využití moderních 

technologií, seznámení s problematikou nasazení výukových technologií do výuky (pozitiva, negativa 

a rizika nasazení) • 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 2. blok • Využití pojmových map, sdílených poznámek 

a dokumentů ve výuce (např. Coggle) • Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen 

matematické gramotnosti 3. blok • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů 

(např. Kahoot) 4. blok • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her 

vhodných k oživení procvičovaného učiva   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  

  
Poznámka: 

  
Webinář proběhne ve výukových blocích: 8:00 - 9:30 hod., 10:00 - 11:30 hod., 12:00 - 13:30 hod., 

14:00-15:30 hod. Odkaz k připojení bude přihlášeným účastníkům zaslán den před konáním akce. 

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  0605431 Karetní a postřehové deskové hry  

  
Doporučeno pro: 

  
učitele ZŠ, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatele školských zařízení, pedagogy 

volného času  
  Termín konání:   17. dubna 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 hodin  
  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  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací program je součástí cyklu Hravě ve škole (Karetní a postřehové deskové hry, Moderní 

a logické deskové hry, Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti, Hravě k finanční 

gramotnosti). Jednotlivé semináře jsou na sobě nezávislé a lze absolvovat samostatně. Ve vzdělávacím 

programu budou představeny postupy a metody vhodné při vedení klubu zábavné logiky a her, možnosti 

nasazení her do běžné výuky a to, jak lze s jejich pomocí rozvíjet logické myšlení žáků zábavnou 

formou. V semináři si ukážeme i to, jak při hrách pracovat s individuálním přístupem k žákům a tak 

využít plně jejich potenciál. V první části programu budou představeny základní principy práce v klubu, 

doporučení na nákup pomůcek s ohledem na věk žáků, doporučení na složení herních skupin, herních 

strategií a vhodnost zasahování vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení 

hry a nástin možných alternativních strategií pro příští hraní. Ve druhé části programu seznámí lektor 

účastníky s konkrétními karetními a postřehovými deskovými hrami. Na závěr lektor doporučí 

přítomným literaturu a další informační zdroje na toto téma. Obsah semináře: Principy práce v klubu, 

nákup vhodných pomůcek, herní strategie, zásah do herních aktivit žáků, hra jako zvnějšku řízená 

motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí 

psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky. 

(1 hodina)  Postřehové hry a karetní hry, vysvětlení pravidel, seznámení se s taktikami u jednotlivých 

her a jejich testování (Duch, Tarantule Tango, Speed Cups, Cortex, Grabolo, Tůry Můry, Dobble, Bang, 

The Game, Duplex, Timeline, Hanabi, Superšpion, Dixit, Krycí jména). (6 hodin) Alternativní pravidla 

k zavedeným hrám a jejich pozitiva. (1 hodina)   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   

 

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) 
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

  0903431 Environmentální výchova v praxi 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času  
  Termín konání:   24. února 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Iva Tomášková  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Vymezení pojmu environmentální výchova, její cíl, základní 

dokumenty EVVO na školách, RVP PV a environmentální výchova b) výchova ke zdravému životnímu 

stylu a její každodenní aplikace - ve výchovně-vzdělávací práci s dětmi, pedagogičtí pracovníci, 

provozní pracovníci, pracovníci školní kuchyně c) budování přírodní zahrady, kritéria přírodní zahrady, 

prvky přírodních zahrad, význam přírodní zahrady d) využití Ukázkové přírodní zahrady MŠ Brno, 

Hudcova 47 při realizaci ŠVP PV, obecné zásady pro využití zahrady ve výchovně vzdělávacím procesu 

e) dotazy účastníků k dané problematice f) nabídka literatury a materiálů k dané problematice  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

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

  1107432 Jógové hry a rozcvičky v mateřské škole 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, pedagogy volného času  
  Termín konání:   3. března 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Iveta Komárová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Jóga s dětmi se cvičí jinak než s dospěláky. Je plná hravosti, veselení a zkoumání. Děti od útlého věku 

postupně poznávají možnosti svého těla, učí se nápodobou a všechno hned chtějí zkoušet. Cvičení jógy 

jim nabízí zpomalení na důkladnější zkoumání. Jednou je dítě kočkou, jindy rybou a někdy sluníčkem. 

A tak jako nám sluníčko umí svou září rozsvítit den, i společné a hravé cvičení jógy nám může zlepšit 

náladu. Během půldenního semináře se seznámíte s možnostmi, jak vkládat jógové chvilky a rozcvičky 

do dopoledního programu. Vyzkoušíte si jógové hry, poznáte motivační básničky a písničky vhodné 

pro děti předškolního věku. Dozvíte se, jaké možnosti nabízí dětská jóga pro zdravý rozvoj dětí 

po tělesné i psychické stránce. Zábavnou formou se seznámíte s jógovými pozicemi, vyzkoušíte 

relaxační techniky i dechová cvičení. Čekají vás praktické ukázky, teoretické vstupy, barevné 

obrázkové výstupy. 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.  
 

  1104431 Kompenzační cvičení pro správné držení těla 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ (předškoláci), ZŠ  
  Termín konání:   20. března 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Bc. Ivana Boková,  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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. Seminář pro učitele – 

od předškoláků až po děti z 1. i 2 st. ZŠ - cviky jsou vhodné pro všechny tyto věk. kategorie dětí.   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Pohodlné oblečení a obuv na přezutí.  
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

  1108431 Relaxace a uvolňovací techniky 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ  
  Termín konání:   20. dubna 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Hana Volfová, cvičitelka I. třídy ČASPV předškolních dětí 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

„Praktiky“, které v MŠ lze uplatnit v průběhu celého dne, nejenom při ranním cvičení: - uvolnění 

pomocí pohybu – protřepáváním, vyvěšením, houpáním, zrychlující se pohyb s následným vypnutím - 

uvolnění pomocí dechu - uvolnění pomocí napětí – částečné/celkové - uvolnění v klidu, jógové polohy 

TYGŘÍK, KROKODÝL, ZAJIČEK - protažení do dálky a uvolnění - procvičování klenby nohy - 

poslech svého srdce po fyzické zátěži - jmenování zvuků, které slyší – BYSTROUCHÝ - jemná 

motorika ruky - vyprávění relax. pohádek - malování v představách - „pohrávání si“ s obličejem - 

psychorelaxace s využitím padáku, třepetalek, nafukovacích balonků, papírových vloček atd. Cvičení 

ve dvojici: - protažení s kontrolou a pomocí druhé osoby HADRÁČEK - uvolnění – koncentrace pomocí 

pokládání lehkých předmětů na části těla druhou osobou - v lehu na břiše přejíždění masážními 

předměty po zádech druhou osobou - manipulace s druhým – kam přesunu část těla, tam zůstane   
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Pohodlné oblečení, obuv na přezutí.  
 

  1109431 Pohybové hry 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, pedagogy volného času, vychovatele ŠD  
  Termín konání:   12. května 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Markéta Buderová, odborná fyzioterapeutka a cvičitelka pohybového studia Hroch 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seznámíte se s pohybovými hrami k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Volbou 

vhodných pohybových her napomáháme harmonickému rozvoji organismu a motivujeme děti 

k celoživotní pohybové aktivitě. Získáte náměty činností, které můžeme nabídnout dětem v rámci hodin 

TV, ve školních družinách, v ZUŠ - příklady: honičky, hry ve skupinách, překážkové dráhy, běžecké a 

štafetové hry, míčové hry.   
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Sportovní oblečení a obuv.  
 

  1113430 JO - JO - JÓGA 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   od 29. srpna 2023 (úterý) do 30.srpna 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   16 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Studio jógy DUHOVÉ ZVONKY Pardubice, Klášterní ulice 54  
  Lektor:   Mgr. Iveta Komárová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Hravá jóga pro děti a teeny. Dvoudenní seminář pro všechny dospělé, kteří chtějí jógu přiblížit dětem. 

Znáte jo-jo? Nahoru a dolů – kolečko na provázku. Jóga je jako jo-jo. Spustíte ho a vždycky se vrátí. 

Jednou ho spustíte a stále natahujete. Jednou se ohnete a pořád se ohýbáte... Jóga je cesta k poznávání 

sebe sama. V prostředí, které je skutečné a přitom nám dovoluje snít. Učí klidu, harmonii, relaxaci. 

To vše vnímají i naše děti. Dopřejme jim zpomalení…zastavení a nové poznání. Naplňte společný čas 

trávený s dětmi jógovými pozicemi, hrami, příběhy, relaxacemi a dechovými cvičeními, propojte čas 

cvičení s časem na tvoření. Na semináři se naučíte vytvořit atraktivní lekci pro děti, proplujete 

zásobníkem jógových her i pozic, naučíte se tvořit příběhy a pracovat s jednoduchými pomůckami, 

prostoupíte do hloubky jógového učení a získáte tip, jak ho s lehkostí předat dětem. Součástí jsou 

praktické výstupy formou návodů a cvičení. Obsah semináře: lekce jógy, ásanová praxe, dechová 

cvičení; specifika předškolního a mladšího školního věku; struktura a skladba hodiny ve školní praxi; 

sestavy a říkanky pro domácí praxi; jógové chvilky v běžném denním programu; tvoření příběhu 

a motivace příběhem; praktické ukázky, práce s pomůckami; zásobník her, dechových cvičení, 

relaxačních technik  
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   3500 Kč  

  
Poznámka: 

  
Kurz probíhá ve 2 dnech 29. – 30 .8. 2023, časy 1. den 9 - 16:30 hodin, 2. den 9 - 14:30 hodin. 

Doporučujeme vhodné oblečení a obutí, podložku na cvičení, pití.  
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12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova) 

  1208432 Motýli 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času  
  Termín konání:   15. února 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Dana Činčarová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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 od MŠ, ZŠ, SŠ.  
  Akreditace:   MSMT-173/2021-4-21  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  

  
Poznámka: 

  
S sebou si vezměte suché pastely.  

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1205431 Hudebka nás baví 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   28. února 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Ivana Janovská  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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.   
  Akreditace:   MSMT-6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1221431 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ   
  Termín konání:   13. března 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

  

Stručný obsah: 

  

Seminář obsahuje spojení výtvarných technik s dramatickou motivací práce. Nabízí konkrétní techniky 

spojené s vytvořením správné tvůrčí atmosféry a vhodným a správným vysvětlením postupu. Vše je 

určeno pro tvořivou práci s dětmi. 1. Praktická ukázka přímé práce s dětmi (1,5 h) - dle věku dětí ukázka 

jedné z výtvarných technik - práce s papírem 2. Seznámení se se zajímavými motivacemi a postupy 

práce s dětmi, správnou motivací a využitím tvořivých her k navození správné atmosféry (1,5 h) - jak 

získat pozornost a nadšení dětí pro výtvarnou práci, jak správně vysvětlit a ukázat postup činnosti. 3. 

Přímá praktická dílna seminaristů - výtvarné techniky a výrobky pro výuku výtvarné výchovy (2 h) - 

práce s ovčím rounem, výrobky ze dřeva, výtvarné využití drátků, výroba mýdla, práce s papírem a 

zajímavým mícháním barev. V praktické dílně si ukážeme spojení výtvarných technik s dramatickou 

motivací práce. Vyzkoušíme si konkrétní techniky spojené s vytvořením správné tvůrčí atmosféry a 

vhodným a správným vysvětlením postupu. Vše je využitelné pro tvořivou práci s dětmi.   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1222431 Jarní tvoření 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, 1. st. ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele, učitele VV  
  Termín konání:   22. března 2023 (středa), od 13:30 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušová, mistr florista 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Praktická dílna zaměřena na kreativní využití tradičního svátku jako tématu pro tradiční i netradiční 

postupy, metody a formy práce v hodinách výtvarné výchovy, volnočasových aktivit, pracovních 

činností v MŠ a I. stupně ZŠ. Tradiční svátek a příprava dekorací pro tento čas. Obsah : - využití různých 

materiálů - postupy při vytváření věnečků - technika vázání z březového proutí - technika omotávání 

vlnou, lýkem - technika jednoduchého drátování - technika stříhání, lepení - velikostní poměr dekorací 

- barevný soulad, plata, věnečky, ptáčci, slepičky, květiny   
  Akreditace:   MSMT-27330/2021-4-813  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  

  

Poznámka: 

  

Účastníci si donesou: 10x vejdunek, 6x skořápka, sáček mechu, 5x bříza - délka 1m, 2 velká plata 

od vajec, 1 menší slaměný věneček, karton 20x20cm, jednobarevná látka š. 15cm /0.5m, 15 větších 

knoflíků nebo korálků od jedné barvy, 3x čtvrtka A4, lýko, vazačský drát, tavná pistole + náplně, drobné 

květy. Nůžky, kleště. Vzdělávací program lze hradit z šablon OP JAK.  
 

  1230431 Zahradní slavnost 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   17. května 2023 (středa), od 13:30 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Jana Matoušová, mistr florista 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Způsoby začlenění polytechnické výchovy do tematických celků ŠVP, s ohledem na daný vývoj dítěte, 

jeho přirozený život, zrání a učení. Žák rozvíjí své povědomí o daném materiálu, jeho specifických 

vlastnostech, zapojuje hmat, zrak. To vše vede k hlubšímu vztahu a pochopení specifických vlastností 

materiálu, ale i vede žáky k ekologickému myšlení a k ochraně životního prostředí. Zpracováním 

různých materiálů vyjadřujeme svůj pohled na svět, rozvíjíme fantazii, zručnost a v neposlední řadě 

získává žák velkou praktickou zkušenost. Přehled témat: 1. Drobná přání 2. Květy z různých materiálů 

3. Lampičky 4. Dárkové drobnosti   
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  

  

Poznámka: 

  

Účastníci si donesou: noviny 2x, čtvrtka A4, 2x, vodové barvy, štětec, kelímek na vodu, hadr, 

2x sklenice od majolky, láhev od kečupu nebo limonády, 2 ks cukrářských vykrajovátek, lepidlo 

Herkules, obyčejné nitě, nůžky, tavnou pistoli, 1m úzké krajky a 1m úzké bavlněné stužky, přírodní 

provaz.  

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

13 Průřezová témata 

  1308431 Formativní a normativní hodnocení žáků 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ  
  Termín konání:   30. března 2023 (čtvrtek), od 09:00 hod.  
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  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Marie Komárová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Vyjasnění termínů formativní hodnocení, normativní hodnocení, kritéria a sady kritérii při stanovení, 

co se vlastně hodnotí. Příklady z praxe. Hodnocení dětí se SVP (konzultace s rodiči - co je nutné mít 

dojednáno tak, aby rodiče věděli, kdy bylo dítě hodnoceno formativně a kdy normativně, sjednocení 

postupu vyučujících,..) Propojení poskytovaných podpůrných opatření s hodnocením. 1. Úvod - 

představení lektora, obsahu semináře, zjištění očekávání účastníků 2. Normativní hodnocení - 

vysvětlení pojmu. Využití v pedagogické praxi. Informační hodnota z pohledu informace, v čem 

se žákovi daří a co má dotrénovat. Kdy se používá, výhody - nevýhody. ŠVP a klasifikace. 3. Formativní 

hodnocení - vysvětlení pojmu, hodnocení podle pokroku jednotlivce v čase. Využití v pedagogické 

praxi. Kdy se používá, výhody - nevýhody. Klasifikační škála 1-5, ne 1-1 4. Motivační hodnocení - 

mýtus, který sníží motivaci. Vysvětlení. Výhody, nevýhody 5. Sady kritérií - co to je, jak je vytvořit, 

výhody - nevýhody používání sad kritérií při hodnocení žáků. Část teoretická - seznámení a část 

praktická - účastníci si vytvoří jednoduchou sadu kritérií 6. Podpůrná opatření v kontextu hodnocení 

výsledků žáka - efektivní poskytování podpůrných opatření a jak hodnotit výsledky žáků. Příklady 

z praxe 7. Konzultace s rodičem - jakým způsobem předat informace o možnostech hodnocení 

(formativně - normativně), dojednání transparentnosti. Nezbytnost jednání a informovanosti zákonných 

zástupců. Sjednocení postupu při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v případě, že 

je vyučován více pedagogy. 8. Závěr - shrnutí   
  Akreditace:   MSMT-35017/2021-4-18  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  

 

15 Střední a vyšší odborné vzdělávání 

 
DALŠÍ AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO OBLASTI 

kód název akce strana 

0707131 Využívání mobilních zařízení ve výuce - webinář 27 

1208432 Motýli 69 

1308431 Formativní a normativní hodnocení žáků 70 

1602431 Posilování psychické odolnosti pedagogů a pozitivního postoje k životu a práci 71 

1662431 Mozkový jogging a mentální mapování 72 

1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 74 

 

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání 

  1602431 Posilování psychické odolnosti pedagogů a pozitivního postoje k životu a práci 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   22. února 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Helena Wiesenbergová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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. Téma: Co je to stres - zmapování vlastní situace - stres jako energie připravená 

k činu - projevy stresu, stresory Popisy cílů: definovat stres, uvědomit si vlastní situace vyvolávající 

stres, pochopit rozdíly a důsledky kladného a záporného stresu, definovat stresory, uvědomit si, 

na jakých rovinách se stres projevuje. Téma: Jak se vypořádat se stresem - zabránění hromadění stresu 

- kontrola emocí Popisy cílů: Probrat možné příčiny hromadění stresu, naučit se principy předcházení 

stresu, prevence stresu, zvládání jednání v emoci. Téma: Efektivní protistresové nástroje - asertivita - 

zdravé životní návyky a aktivní odpočinek Popisy cílů: poskytnout techniky k efektivnímu zvládání 

stresu, probrat nástroje k řešení náročných situací, naučit se základy asertivity, vysvětlit si důležitost 
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správné životosprávy. Téma: Jak se uvolnit - tipy pro zvládání akutního stresu - relaxační techniky - 

pozitivní postoj Popisy cílů: ukázat si a probrat tipy pro zvládání akutního stresu (po obtížném telefonátu 

apod.), popsat a vyzkoušet si základní relaxační techniky, odreagování, uvědomit si důležitost 

pozitivního postoje. Téma: Posilování odolnosti - mé zdroje energie - rovnováha v životě a v práci - 

moje životní etapa   
  Akreditace:   MSMT-6000/2022-4-214  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1661431 Aktivizační metody do každé hodiny 
  Doporučeno pro:   učitele ZŠ  
  Termín konání:   16. března 2023 (čtvrtek), od 13:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Edita Hrdinová Keprtová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář představí některé z aktivizačních metod, které lze v hodinách využít, především na začátku 

hodiny, pro vyšší zaujetí dětí, ale i během hodiny či na konci pro shrnutí. Představeno vám bude cca 10 - 

12 metod se zaměřením na různé typy dětí - introvertní, extrovertní, kinestetický.. Aktivizace na začátku 

hodiny je takovou dobrou „investicí“, probudit zájem u žáků, zaujmout různé žáky, zjistit, co žáci již 

vědí, co je zajímá.. Metody mohou také pomoci strukturovat hodinu, což je velmi důležité pro některé 

typy dětí. Některé aktivity lze využít jak prezenčně, tak i online.   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1662431 Mozkový jogging a mentální mapování 
  Doporučeno pro:   pedagogy všech typů škol a školských zařízení  
  Termín konání:   28. března 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Zdenka Tmějová 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Funkce pravé a levé hemisféry; Propojení obou hemisfér a jejich význam při učení; Škodlivost 

multitaskingu pro funkci mozku; Co potřebuje náš mozek, aby dobře fungoval?; Pozornost; Základní 

techniky mozkového joggingu - asociace a řetězení informací - metoda loci - metody na zapamatování 

si jmen a tváří - techniky na zapamatování si čísel - techniky na zapamatování si cizích slov; Akronyma 

a akustika a jejich využití v pedagogické praxi; Mentální mapy a jejich využití v praxi pedagoga; Tvorba 

mentálních map; Jak vše využít v pedagogické praxi a osobním životě?; Cílem je prohloubit znalosti 

technik mozkového joggingu v praxi; Naučit se tyto techniky prakticky používat a využívat; Naučit se 

využít mentální mapování v profesionální praxi; Zvýšit svoji paměťovou kapacitu; Umět se rychle 

orientovat v informacích   
  Akreditace:   MSMT-21588/2021-4-654  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1621431 Grafomotorika praváků a leváků 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, asistenty pedagoga, učitele 1. třídy ZŠ nebo přípravného ročníku  
  Termín konání:   29. března 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Olga Skládalová Keprtová,  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Setkání bude rozděleno na část teoretickou a praktickou. V rámci první části se účastníci seznámí 

s obecným vývojem motoriky hrubé i jemné a grafomotoriky. Také s pravidly správného sedu a držení 

pisadla, vývoje jednotlivých grafomotorických prvků. Na úrovni teoretické se seznámí i s pracovními 

sešity pro oblast nácviku grafomotorických prvků a s možnostmi konkrétních náprav a rozvojů 

grafomotoriky. V praktické části si poté budou moci na sobě aplikovat znalosti pravidel vhodného sedu 

a úchopu. Prakticky si vyzkouší část grafomotorického kurzu. Seznámí se s různými pomůckami 

pro nácvik úchopu tužky pro leváky i praváky.   
  Akreditace:   MSMT-40149/2020-4-893  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
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  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1622431 Rodiče a pedagogové při výchově a vzdělávání žáků 

  
Doporučeno pro: 

  
učitele ZŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, 

vychovatele školních družin 
  Termín konání:   21. dubna 2023 (pátek), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. Zdeňka Kašparová  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

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. Přehled témat: 1. Stanovení otázek - informace, 

které pedagog potřebuje - zjištění konkrétních požadavků a potřeb posluchačů, na jejich základě bude 

stanovena modelová práce s konkrétními situacemi. (1 hodina) 2. Řešené problémy - charakteristika 

problémů žáků, které řeší, jejich důvěra (přehled lidí, kterým žáci důvěřují), informace z výsledků 

dlouholeté práce se žáky. Informace, jak pomoci žákům tvořit si důvěryhodné zdroje ze svého okolí. 

(1/2 hodiny) 3. Informace o typologii rodičů, se kterými pedagog spolupracuje a komunikuje. Praktický 

návod, jak pracovat a komunikovat jednotlivými osobnostními typy, jak mohou reagovat, na co se 

připravit, co očekávat. (1,5 hodiny)  Osobnost pedagoga a prostředí, ve kterém je vedena komunikace 

 Informace frontální a individuální formou  Agresivní rodič, rodič pod vlivem alkoholu nebo jiné 

návykové látky  Přítomnost další osoby  Empatie - čeho si při komunikaci s rodiči všímat  Důsledky 

sdělované informace pro děti 4. Postoj rodičů k pozvání na schůzku - jak rodiče reagují na toto pozvání 

v domácím prostředí před dětmi, jak toto vnímají děti, jaký může být následně postoj k pedagogickým 

autoritám. (1/2 hodiny) 5. Představy rodičů o komunikaci s pedagogem (krizový, pozitivní scénář). (1 

hodina)  Očekávání  Osobnost pedagoga a prostředí, ve kterém je vedena komunikace  Přítomnost 

další osoby  Sdělení vlastního postoje k získaným informacím o dítěti 6. Praktický nácvik komunikace 

s rodiči v metodě párové i skupinové práce. (1,5 hodiny)   
  Akreditace:   MSMT-13759/2022-5-455  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
 

  1611431 Vývoj dětské kresby 
  Doporučeno pro:   pedagogické pracovníky škol a školských zařízení  
  Termín konání:   3. května 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   5 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

- popis vývoje dětské kresby a srovnání s jednotlivými věkovými normami - vývoj znaků v dětské 

kresbě s ohledem na školní zralost - dětská kresba a dospělá kresba - vliv školy na vývoj kresby a dalších 

grafomotorických dovedností. Jak se v kresbě dítěte projevuje to, že je neúspěšné, že se mu nedaří 

v učení. Sebevědomí dítěte a kresba, porucha ADHD a kresba, specifické poruchy učení a jejich odraz 

v dětské kresbě. Základní informace o tom, co by měl pedagog vědět, když dostává do rukou 

grafomotorické dětské výtvory.   
  Akreditace:   MSMT-33850/2019-4-998  
  Účastnický poplatek:   1200 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1674431 Drobné hry pro děti mladšího školního věku 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, pracovníky ŠD a ŠK, SVČ a DDM  
  Termín konání:   15. května 2023 (pondělí), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Radek Ježowicz  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  
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Stručný obsah: 

  

Obsahem vzdělávacího projektu je zpracovat a využít dětské hry k rozvíjení nejrůznějších schopností a 

dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem odpoledne 

ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo činností rekreačních. 

Blok č. 1 – Icebreakery a kontaktní hry Icebreakery – nebo také ledolamky, jsou hry převážně 

na seznámení v nové skupině. Jsou jednoduché, netrvají dlouho, hrají se na začátku nějaké akce. Mají 

uvolnit napětí účastníků, kteří se navzájem neznají. Často jsou zaměřeny na naučení jmen a zjištění 

základních informací o účastnících Kontaktní hry – také se jim říká zahřívací hry. Slouží k naladění 

skupiny na další program. Jsou krátké, jednoduché, zábavné... Umožní vám přepnout děti do režimu, 

jaký potřebujete. Často je to vhodné i kvůli soustředění a bezpečnosti při následujícím programu. 

Při těchto hrách také dochází k fyzickému kontaktu hráčů, což napomáhá budování vzájemné důvěry a 

zbavuje ostychu. Blok č. 2 – Hry s padákem Padák patří mezi netradiční, v současnosti velmi oblíbené, 

náčiní. Hudebně pohybové hry s padákem mohou hrát děti v mateřských školách. Pomocí padáku 

můžeme rozvíjet pohybové dovednosti, koordinovat pohyb s rytmem, zvládat prostorovou orientaci, 

správně reagovat na signály, spolupracovat, ale i rozvíjet fyzickou obratnost a rychlost. Blok č. 3 – Hry 

bez materiálové náročnosti a bez náročnosti přípravy Hry s kratší dobou trvání, které lze využít 

především na vyplnění volného času, a ke kterým není potřeba většího materiálového zabezpečení a 

přípravy. Blok č. 4 – Hry do místnosti, budovy Hry využitelné především za špatného počasí, případně 

hry využitelné v pevných prostorech a budovách   
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  1677431 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním - webinář 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
  Termín konání:   23. května 2023 (úterý), od 14:00 hod.  
  Rozsah akce:   4 vyučovací hodiny   
  Místo konání:   on-line forma  
  Lektor:   PhDr. Nora Gavendová, speciální pedagog a psychoterapeut 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Webinář poskytuje komplexní pohled a přehled péče o děti i žáky, kteří ve svém chování projevují 

zvýšenou agresi. Nabízí funkční intervence dobře použitelné ve výchovném i vzdělávacím procesu. 

Vzdělávací program se skládá z teoretické a praktické části. 1. blok (90 minut) V teoretické části se 

pracuje s pojmy agrese, agresivita, jsou představeny příčiny agrese a její projevy v různých věkových 

obdobích. Tato část upozorňuje na projevy chování, které si v pedagogické praxi zasluhují zvýšenou 

pozornost (dítě a žák s ADHD, poruchami chování či dítě a žák disharmonicky se vyvíjející). Také 

informuje o vhodných přístupech k jedincům s agresivním chováním. 2. blok (90 minut) Techniky, které 

se řadí ke kognitivně – behaviorálním odborným přístupům. Tento přístup je možné efektivně uplatnit 

ve výchovném i vzdělávacím procesu. Doporučované komunikační strategie v interakci s agresivně 

jednajícími dětmi, žáky, či jejich rodiči.   
  Účastnický poplatek:   900 Kč  

  
Poznámka: 

  
Webinář proběhne ve výukových blocích: 14:00 - 15:30 hodin + 16:00 - 17:30 hodin. Odkaz 

k připojení do MS Teams bude přihlášeným účastníkům zaslán den před konáním webináře. 

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   

 

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

  1810430 Studium pro asistenty pedagoga 
  Doporučeno pro:   asistenty pedagoga a další zájemce  
  Termín konání:   od 20. ledna 2023 (pátek) do 26.května 2023 (pátek), od 08:00 hod.  
  Rozsah akce:   120 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  

  
Lektor: 

  
PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí 

Mgr. Bc. Jana Okrouhlá, speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů  

Mgr. Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk 
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Kvalifikační studium podle § 20 odst. 1 písm. b), d), f) a odst. 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. 

a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají 

nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. 

Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese 

asistenta pedagoga podle §16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.  
  Akreditace:   MSMT-20324/2020-4-451  
  Účastnický poplatek:   10500 Kč  
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Poznámka: 

  

MIMOŘÁDNÁ DOTACE pro účastníky se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou 

(a vyšším): účastnický poplatek bude ve výši 2 500,- Termíny jednotlivých přednášek: 20.1., 21.1., 3.2., 

4.2., 10.3., 11.3., 31.3., 1.4., 29.4., 26.5.2023 Přihlášeným zájemcům budou zaslány podrobné 

informace. V případě nepříznivé situace mohou lekce probíhat distanční formou.  
 

40 Společné vzdělávání 

  4004431 Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ  
  Doporučeno pro:   učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ  
  Termín konání:   1. února 2023 (středa), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   8 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   Mgr. Světlana Drábová,  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s žáky s deficitem pozornosti a na možnosti podpory 

těchto žáků v běžném školním prostředí. Pozornost je věnována nejen podstatě poruchy a principům 

přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také možnostmi podpory těchto jedinců včetně reedukace, 

kompetencím a možnostem podpory učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy 

s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a 

naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Program je strukturován do 

teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací. Témata: - Základní 

charakteristika poruch pozornosti; - Odborná terminologie; - Vývojová diagnostika; - Vliv na chování 

a rozhodovací procesy; - Analýza doporučení ŠPZ a plánování stupňů podpůrných opatření (PO) v MŠ, 

ZŠ a v rodině; - Diagnostické, reedukační a podpůrné formy péče, spolupráce v rámci školy - možnosti 

spolupráce ŠPZ s pedagogy na základě doporučení PPP; - Vytváření PLPP, IVP pro žáka jako živého 

dokumentu; - Využití dalších PO (asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická 

intervence...); - Role asistenta pedagoga, jeho spolupráce s učiteli, žáky a jejich rodiči; - Hodnocení 

žáků s poruchou pozornosti; - Optimální výchovně vzdělávací strategie v předškolním a mladším 

školním věku; - Význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků; -Význam 

kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit; - Spolupráce s rodinou - význam pravidelných 

konzultací s rodiči; - Sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů;   
  Akreditace:   MSMT-13778/2021-4-423  
  Účastnický poplatek:   1900 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 

  4007431 Klady a zápory hyperaktivity II 
  Doporučeno pro:   učitele MŠ, ZŠ, pracovníky PPP  
  Termín konání:   25. dubna 2023 (úterý), od 09:00 hod.  
  Rozsah akce:   6 vyučovacích hodin  
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
  Lektor:   PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková  
  Garant za CCV:   Michaela Boková  

  

Stručný obsah: 

  

Vzdělávací akce je volným pokračováním semináře Klady a zápory hyperaktivity. Účastníci budou 

seznámeni s konkrétními možnostmi, jak pracovat s hyperaktivními dětmi, jak ovlivnit jednotlivé 

projevy syndromu ADHD při školní práci. Uvedeny budou možnosti ovlivnění poruch pozornosti – 

kolísání, ulpívání, nevýběrovosti pozornosti, dále i projevů nadměrné aktivity - hyperaktivity, 

impulzivity a zvýšené emotivity až afektivity. Součástí vzdělávací akce bude i uvedení možností 

jak z negativních projevů syndromu postupně učinit pozitiva a jak výchovně vést hyperaktivní dítě a to 

jak ve školním prostředí, tak s doporučeními pro spolupráci s rodiči a s možnostmi postupného 

ovlivňování jejich výchovného vedení, nacházení optimálních způsobů výchovného vedení 

pro hyperaktivní děti.  
  Účastnický poplatek:   1400 Kč  
  Poznámka:   Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.   
 
  



 

- 76 - 

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

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 v rámci klíčových aktivit Rozvoj kariérového 

poradenství a Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání projektu IKAP II zajišťuje: 

 individuální kariérové poradenství pro žáky ZŠ a SŠ 

 skupinové workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a žáky SŠ 

 online testování žáků v oblastech zájmové profilace a sociometrie  

 individuální poradenskou činnost pro kariérové a výchovné poradce škol 

 vzdělávání pedagogických pracovníků, metodickou a informační podporu pedagogů  

 zavádění nástrojů na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání 

 setkávání s rodiči – podpora dítěte v rozhodování o volbě povolání  

V oblasti rozvoje kariérového poradenství mohou žáci ZŠ a SŠ během celého školního roku 2022/2023 využít 

poradenských služeb Centra kariérové podpory v rámci individuálního poradenství nebo workshopů skupinového 

kariérového poradenství. V rámci projektu probíhá testování zájmové profilace žáků zapojených ZŠ a SŠ 

prostřednictvím digitalizovaných platforem s nabídkou rozšířenou o možnost exkurzí, stáží ve firmách, setkání 

s mentorem z praxe a účasti na přednášce na VŠ. Pro velký úspěch předešlých setkání se opět připravují neformální 

setkání, kde mohou rodiče zjistit, jaké mají možnosti pomoci svým dětem při rozhodování o jejich další kariérní cestě 

a jakým způsobem se mění současný svět práce. Pro pedagogické pracovníky škol Pardubického kraje je připravena 

řada aktivit zaměřených zejména na metodickou podporu kariérových a výchovných poradcům.  

Ve dnech 16. – 17. 3. 2023 pořádá Centrum kariérové podpory při CCV Pardubice dvoudenní konferenci 

„Cesty kariérového poradenství“. Konference je určena pedagogickým pracovníkům základních i středních škol 

z celého Pardubického kraje, kteří se zabývají kariérovým poradenstvím nebo mají o toto téma zájem. Navazuje 

na konferenci z roku 2019 a opět bude naplněna konferenčními příspěvky a workshopy zaměřenými na aktuální 

témata kariérového poradenství a předávání zkušeností dobré praxe. Bližší informace k možnostem ubytování a 

přihlášení do paralelních sekcí budou k dispozici od ledna/února 2023. V současné době je přihlašování oficiálně 

ukončeno, ale je možné ještě obsadit místa náhradníků.  

Klíčová aktivita prevence předčasných odchodů ze vzdělávání je zacílena především na zapojené SŠ. Ve školním 

roce 2022/2023 byly pro žáky opět realizovány adaptační kurzy a workshopy zaměřené na nácvik dovedností 

efektivního učení a motivaci k učení. Kolektivům 81 tříd rozličných ročníků je zprostředkována možnost v rámci 

online sociometrických testování zmapovat si vztahy ve svých třídách. Během celého školního roku budou mít žáci 

i nadále možnost využít doučování v závislosti na svých aktuálních vzdělávacích potřebách. I nadále nepřetržitě 

probíhá metodické vedení učitelů, výchovných poradců, kariérových poradců, metodiků prevence a vedoucích 

pracovníků škol ze strany externích odborníků v oblasti implementace preventivních a intervenčních opatření. 

Pedagogičtí pracovníci škol mají i v tomto poletí možnost zúčastnit se oblíbených webinářů zaměřených na různé 

oblasti spojené s prevencí předčasných odchodů ze vzdělávání.  

Podrobné informace ke všem připravovaným aktivitám naleznete níže v „Nabídce aktivit projektu IKAP II – 

kariérové poradenství“ a na pravidelně aktualizovaných webových stránkách www.ccvpardubice.cz/karierove-

poradenstvi. 

 

http://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
http://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
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NABÍDKA AKTIVIT PROJEKTU IKAP II – KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

CÍLOVÁ SKUPINA - ŽÁCI ZŠ A SŠ PARDUBICKÉHO KRAJE 

INDIVIDUÁLNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Doporučeno pro: žáky 8. a 9. roč. ZŠ, 1. – 4. roč. SŠ 

Místo konání akce: CCV Pardubice, PPP Svitavy 

V rámci projektu nabízíme tři typy poradenství: 

1. Objevte možnosti svého uplatnění - cílem setkání je usnadnit žákům výběr studijního oboru v souladu s jejich talenty, 

zájmy a dovednostmi. 

2. Zjišťování studijních předpokladů ve vztahu k volbě povolání – cílem je s využitím diagnostických nástrojů zjistit 

úroveň studijních předpokladů žáka pro úspěšné absolvování maturitního nebo učebního oboru. V rámci individuálního 

rozboru budou konzultovány možnosti výběru vhodné kariérní cesty. 

3. Setkání s poradcem - neformální rozhovor žáka s poradcem s cílem ujasnit si možnosti, jak využít znalosti sebe sama 

při rozhodování o své profesní dráze. 

 

WORKSHOPY – SKUPINOVÉ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Doporučeno pro: žáky 8. a 9. roč. ZŠ, 1. – 4. roč. SŠ 

Místo konání akce: CCV Pardubice, PPP Svitavy 

Čas konání akce: 3,5 hodiny (dopoledne) 

V rámci projektu nabízíme dva typy workshopů: 

1. Moje JÁchta na moři kariéry – workshop zaměřený na sebepoznání a možnost jeho využití při volbě následného 

vzdělávání. Žáci si během řady kreativních činností zmapují své silné stránky a životní hodnoty, seznámí se s 

informačními zdroji, které mohou využít při plánování další vzdělávací dráhy, a otevře se jim možnost zvolit si takovou 

vzdělávací cestu, jež bude v souladu s jejich zájmy a dovednostmi. 

2. Proměny kariéry - program je zaměřený na propojování silných stránek a kompetencí se světem měnících se profesí. 

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. 

Pro objednání workshopu postupujte prosím následujícím způsobem: 

1) Online přihlášení – na www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi naleznete databázi našich workshopů. Poté, co si 

vyberete termín a kliknete na pole přihlásit, stačí pouze vyplnit potřebné údaje a odeslat. Jako účastníka zadáte 

do systému kontaktní osobu zodpovědnou za objednání workshopu a komunikaci s pracovníky Centra kariérové 

podpory. 

 

2) Telefonicky – na čísle 466 536 530 

 

CÍLOVÁ SKUPINA – PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, KARIÉROVÍ PORADCI, 

VÝCHOVNÍ PORADCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ZŠ a SŠ 

WEBINÁŘE 

Název akce 
Termín 

konání akce 

Čas konání 

akce 

Místo konání 

akce 
Lektor 

3423137 

Řešení konfliktů a zdravé třídní klima jako 

nejúčinnější prevence 

11. 01. 2023 13:00 – 15:00 on-line 
plk. PhDr. Ondřej 

Moravčík 

http://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
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3415131 

Spolupráce kariérového poradce s rodiči 
24. 01. 2023 13:00 - 15:00 on-line 

Mgr. Petra 

Šnepfenbergová 

3434137 

Název workshopu je v jednání 
19. 04. 2023 13:00 – 15:00 on-line Mgr. Jiří Halda 

3430131 

Práce s osobní značkou pro rozvoj kariéry 
24. 05. 2023 14:00 – 16:00 on-line 

PhDr. Petra 

Drahoňovská 

REGIONÁLNÍ METODICKÉ SETKÁNÍ 

Název akce 
Termín 

konání akce 

Čas konání 

akce 

Místo konání 

akce 
Lektor 

3437333 

Objev svůj potenciál aneb najdi svůj 

profesní směr 

červen 2023 10:00 – 14:00 PPP Svitavy Mgr. Soňa Lhotáková 

 

Přihlašování na webináře a regionální metodické setkání: 

1) On-line přihlášení - na www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi  v sekci Metodická podpora a další činnost 

naleznete odkaz pro přihlašování na akce Centra kariérové podpory nebo můžete využít QR kód uvedený výše. 
2) Písemnou formou – na formuláři Závazná přihláška – Metodická podpora a vzdělávání KP - učitelů, který je 

ke stažení na www.ccvpardubice.cz/soubory. Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji zašlete 

poštou na adresu CCV Pardubice nebo oskenovanou na e-mailovou adresu: kariera@ccvpardubice.cz. 

 

KONFERENCE 

Název akce 
Termín konání 

akce 
Místo konání akce Lektor 

3411138 

Cesty kariérového poradenství 
16. – 17. 2023 Hotel Jezerka, Seč 

Ing. Kateřina Málková 

Mgr. Lenka Matuszná 

PhDr. Sylvie Navarová 

Mgr. Ivana Němcová 

Mgr. Petra Šnepfenbergová 

Témata a lektoři workshopů: 

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. 

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. 

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. 

Přihlašování náhradníků na konferenci probíhá pouze on-line formou - na www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi  

v sekci Metodická podpora a další činnost naleznete odkaz pro přihlašování na akce Centra kariérové podpory nebo můžete 

využít QR kód uvedený výše. 

Těšíme se na setkání. 

Kolektiv pracovníků Centra kariérové podpory a projektu IKAP II  
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Podrobný obsah k akcím a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.ccvpardubice.cz 

Mgr. Irena Matějová       Mgr. Jitka Rathouská   Mgr. Daniela Kramářová 

kariérový poradce       kariérový poradce   kariérový poradce 

matejova@ccvpardubice.cz      rathouska@ccvpardubice.cz  kramarova@ccvpardubice.cz 

tel.: 466 536 530, 734 578 695      tel.: 466 536 530, 601 503 288  tel.: 466 536 530, 601 332 774 

 

Mgr. Bc. Lucie Ryšavá 

koordinátorka projektu 

rysava@ccvpardubice.cz 

tel.: 466 536 530, 734 578 696 
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