
NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ - podzim 2018

Název akce Cena
Možno hradit 

ze šablon
Charakteristika kurzu Garant/lektor Určeno Číslo Termín Místo konání

Aktuální právní předpisy 

významné pro práci škol – změny 

v činnosti škol

1 000 Kč

Činnost mateřské školy a základní školy ve školním roce 

2018/2019 (včetně aplikace GDPR)

Cílem semináře je popsat právní úpravu nových a některých 

problematických činností mateřské a základní školy, a tím 

přispět k jejich efektivnímu řízení. Jednotlivé činnosti jsou 

spojeny s praktickými momenty aplikace GDPR.

PhDr., Mgr. Monika 

Puškinová, Ph.D.
vedoucí pracovníci MŠ, ZŠ PR/109

17. 9. 2018

9:00 – 15:00

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Příprava školy na inspekci 1 000 Kč
Cílem je seznámit s platnou legislativa a  problematikou 

inspekce v MŠ. Metodická doporučení jak absolvovat inspekci s 

přehledem a zkvalitnit běžnou práci školy.
Bc. Lenka Polášková vedoucí pracovníci  MŠ PR/110

20. 9. 2018

13:00 - 18:00

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

STUDIUM PEDAGOGIKY PRO 

ASISTENTY PEDAGOGA

Studium pedagogiky podle § 22 

odst. 1 písm. b) zákona č. 

563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. 

b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

6 500 Kč

80 hodin

Získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga v souladu se 

Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a 

vyhláškou č. 317/2005.

Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu 

přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných 

výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové 

vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve 

školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu 

přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti 

nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole 

zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Mgr. Jitka Žlunková zájemci o studium PR/107

21. - 23. 9. 2018,

12. - 14. 10. 2018,

2. - 4. 11. 2018,

23. - 25. 11. 2018

Pá:14,00-19,00

So:8,00-17,00 

Ne:8,00-11,30

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Matematická gramotnost – 

základy matematiky v MŠ
1 800 Kč pro MŠ I/2.3.b

16-hodinový seminář

Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům metodiku rozvoje 

předmatematických a předčíselných představ v rámci 

předškolního vzdělávání, které jsou posléze předpokladem ke 

zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného 

vztahu k matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s 

dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, 

osvojením jednodušších dovedností a schopností. Dále si 

seminář klade za cíl seznámit účastníky se základními pojmy v 

dané problematice, rozšířit jejich kompetence a zároveň je 

naučit způsobům jejich praktického rozvoje a zvládnutí.

Mgr. Lenka Bínová učitelé MŠ PR/111
26. 9. 2018 a  24. 10. 2018,

vždy 8:30 - 14:30

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Výuka vyjmenovaných slov krok 

za krokem
700 Kč

a) RVP a vyjmenovaná slova: Jak plánovat výuku 

vyjmenovaných slov s ohledem na RVP? Jak sestavit tematický 

plán?

b) Pravopis příbuzných slov.

c) Metody výuky vyjmenovaných slov:   

d) Metody hodnocení pravopisných cvičení, práce s chybou, 

pravopisnými slovníčky a jinými pomůckami.

PaedDr. Hana 

Mühlhauserová
pedagogové ZŠ 1. st. PR/112

3. 10. 2018

14:00-17:30

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Přihlášky posílejte (přílohou e-mailu – dokument Word) na adresu: marika.kopecna@upol.cz – formulář přihlášky a aktualizované informace k seminářům naleznete na www.ccv.upol.cz v sekci DVPP. Počet 

přihlášených často rozhoduje o uskutečnění akce. Informace o změnách jsou uvedené vždy na www stránkách u konkrétní akce.

Informace k realizovaným seminářům poskytuje Mgr. Marika Kopečná – tel.: 777 367 694.

Akce jsou akreditovány MŠMT ČR.

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

www.ccv.upol.cz
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Společné vzdělávání – práce se 

žákem s přiznanými podpůrnými 

opatřeními ve třídě

1 100 Kč pro ZŠ

Cílem semináře je pomoci žákům s přiznanými podpůrnými 

opatřeními při začlenění do kolektivu.

- Pochopení významu doporučených podpůrných opatření 

různého stupně v kontextu s kompenzací různých typů obtíží.

- Popsat způsoby  a možnosti naplnění  doporučených opatření 

v praxi

- Poskytnout návod, jak vést v rámci realizace podpůrných 

opatření konzultaci s rodiči  a  se žákem   se SVP.

-  Sdílení zkušeností, inspirace a  náměty pro zlepšení systému 

realizace podpůrných opatření.

Mgr. Silvie Houšťavová pedagogové ZŠ, SŠ PR/113
4. 10. 2018

8:30-15:00

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Velké zábavné hry pro rodiče s 

dětmi – slavnosti ve škole
700 Kč

Seminář je určen všem, kteří potřebují načerpat nápady a 

praktické rady pro naplnění spolupráce dospěláků s dětmi, 

náměty na společné hravé akce a praktické video ukázky - co 

všechno dospělí dokážou, když jsou správně naladěni, a když 

jim dáme možnost hrát si…. 

Lena Banszel Freyová pedagogové MŠ, 1. st. ZŠ vychovatelé ŠD, DD PR/114
9. 10. 2018

13:30 – 18:00

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Kočičiny 700 Kč

Využití tématu KOČKA ve výtvarné výchově pro předškoláky a I. 

stupeň ZŠ.

Nabídka nového pohledu na oblíbené domácí zvíře. Tvůrčím 

způsobem rozvíjíme výtvarnou představivost, své emoce, 

nálady, rozvíjíme schopnosti a konfrontujeme se skutečností. 

Inspirace okolním světem.

Mgr. Jana Matoušová
ped. pracovníci MŠ, ZŠ, ŠD, kteří se zabývají VV 

nebo pracovní činností
PR/115

11. 10. 2018

13:30 – 17:30

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

BOZP pro ředitele a vedoucí 

pedagogické pracovníky všech 

typů a stupňů škol 

1 000 Kč

Dokumentace BOZP, vybrané § ZP týkající se BOZP, pracovní 

řád, kontrolní orgány. 

Zákony, nařízení vlády, směrnice, vyhlášky a metodické pokyny, 

které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci 

zaměstnanců a žáků. Ověření znalostí a praktické příklady. 

Ing. Jan Romaněnko vedoucí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ PR/116
15. 10. 2018

8:30 – 15:00

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Vyučování cizím jazykům u žáků 

se SPU 
1 000 Kč

Účastníci se seznámí s projevy specifických poruch učení a jejich 

vlivem na osvojování cizích jazyků. Možnosti práce s těmito 

žáky. Náměty pro práci v běžné hodině, pomůcky pro výuku. 

Východiskem je monografie lektorky: SPU a osvojování cizích 

jazyků, kterou vydalo nakladatelství Tobiáš.

Doc. PaeDr. Olga Zelinková, 

CSc.
učitelé ZŠ, SŠ PR/117

16. 10. 2018

8:30 – 15:00

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Pedagogická diagnostika a 

prevence
1 000 Kč pro MŠ

Osvojení si poznatků a praktických postupů v oblasti 

pedagogické diagnostiky.

• Diagnostika rizikových dětí předškolního věku, prevence 

obtíží.

• Význam diagnostiky při tvorbě ŠVP.

• Tvorba a realizace podpůrných výukových programů.

• Individuální vzdělávací plány.

Doc. PaeDr. Olga Zelinková, 

CSc.
učitelé MŠ PR/118

17. 10. 2018

8:30 - 15:00
ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Kurz primární logopedické 

prevence – podpora přirozeného 

rozvoje řeči dětí

5 500 Kč pro MŠ I/3.1

65 hodinový kurz

Vzdělávací projekt je rozdělen do 2 částí. První část je rozdělena 

do 4 dvoudenních bloků a zahrnuje teoretické přednášky i 

praktické semináře vedené interaktivním způsobem o 

metodách a formách rozvoje řečových funkcí u dětí 

předškolního a mladšího školního věku, včetně ukázky 

logopedické diagnostiky.  Mezi první a druhou částí kurzu 

budou frekventanti pracovat s dětmi přímo na svém pracovišti. 

Druhá část bude jednodenní, bude zahrnovat ukázku kolektivní 

logopedické péče na ZŠL a závěrečný pohovor (zkoušku), na 

které frekventanti odevzdají příslušnou dokumentaci o činnosti 

s dětmi. 

Mgr. Pavla Lukáčová,

Mgr. Renáta Vrbová, PhD
pedagogovéMŠ, přípravné třídy ZŠ PR/119

12. – 13. 10. 2018

2. - 3. 11. 2018

23. – 24. 11. 2018

11. – 12. 1. 2019

+

zkouška - únor 2019

4x

vždy pátek 14,00-17,00hod.

a sobota 

8,30-14,00hod.

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

www.ccv.upol.cz
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Andělé a andělky 700 Kč

Papírový anděl, látková Andělka, drátěný anděl a další - 

technika tvarování z drátu, zpracování textilu, využití 

odpadových materiálů.

Praktická dílna zaměřena na kreativní využití tradičního 

vánočního svátku a jeho klasického motivu. 

Mgr. Jana Matoušová  
ped. pracovníci MŠ, ZŠ, ŠD, kteří se zabývají VV 

nebo pracovní činností
PR/120

1. 11. 2018

13:30 – 17:30

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Vánoční čarování 700 Kč

Seminář je určen všem, kteří hledají další nápady a náměty, jak 

připravit krásné a zajímavé oslavy vánočních svátků. Nabízí plno 

výtvarných nápadů a námětů, ale také nápady na netradiční 

oslavy a výzdobu.

Lena Banszel Freyová
ped. pracovníci MŠ, ZŠ, ŠD, kteří se zabývají VV 

nebo pracovní činností
PR/121

8. 11. 2018

13:30 – 17:30

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Spolupráce učitele s asistentem 

pedagoga ve třídě MŠ
1 100 Kč pro MŠ

8-hodinový kurz pro pedagogické pracovníky MŠ – zřízení 

pozice asistenta pedagoga, náplň práce a jeho metodické 

vedení (kdo má metodické vedení poskytovat, jak má být 

metodické vedení zajišťováno a co má být jeho obsahem). 

Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při 

zajištění asistentů pedagoga Efektivní spolupráce, komunikace 

pedagoga a asistenta pedagoga s rodinami dětí atd.

Mgr. Lenka Bínová pedagogové MŠ PR/122
21. 11. 2018

8:30 – 15:15

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Neklidné dítě – problematika 

ADHD, ADD
1 100 Kč pro ZŠ

8-hodinový kurz systematickým a uceleným způsobem 

zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, 

ADD u dětí školního věku.

1.část semináře je zaměřená na projevy chování dítěte s ADHD, 

ADD, související se začleněním dítěte do kolektivu ZŠ a na ně 

navazující možné další úskalí.

2. část semináře se zaměřuje na korekci nežádoucího chování - 

zásady práce s dítětem s  ADHD (ADD), předcházení konfliktním 

situacím.

Mgr. Lenka Bínová pedagogové ZŠ PR/123
22. 11. 2018

8:30 – 15:15

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Vedení třídnických hodin 800 Kč

Role třídního učitele je nezastupitelná. Je proto důležité 

napravit kvalitní vztahy postavené na důvěře a respektu.

Seminář je určený pro třídní učitele, kteří si chtějí získat důvěru 

své třídy a nastavit kvalitní vztahové a komunikační pravidla.

Účastníci se dozvědí, jak by měla třídnická hodina vypadat a 

jaká témata by měla obsahovat, tak aby jedním z jejích výstupů 

byla podpora společného (inkluzivního) vzdělávání.

Mgr. Karel Opravil učitelé   ZŠ, SŠ PR/124
26. 11. 2018

14:00 – 18:00

ZŠ B. Němcové 16 

Přerov

Průběžně připravujeme další semináře dle poptávky MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Semináře je možné s dostatečným předstihem objednávat i pro sborovny (konat se pak budou přímo na konkrétní škole). 

Podmínky účasti: 

Přihlášky jsou závazné, počet přihlášených často rozhoduje o uskutečnění akce. Přijetí přihlášky potvrzujeme, týden před konáním akce dostanete pozvánku formou e-mailu, kontaktovat Vás budeme i v 

případě změny nebo zrušení akce.  

Zrušení účasti: 

Závaznou přihlášku lze zrušit pouze písemně na adrese – marika.kopecna@upol.cz:

a) nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením projektu – bez stornovacího poplatku, 

b) nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením projektu – účtujeme stornovací poplatek ve výši 50% z celkové částky, 

c) kratší doba – účtujeme stornovací poplatek ve výši 100% částky. 

Děkujeme za pochopení.

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

www.ccv.upol.cz


