
NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ - podzim 2018

Název akce Cena
Možno hradit 

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

Studium 

pro asistenty pedagogů
6 500 Kč

120 hodin

Škola, školní práce a role asistenta pedagoga

Podpora žáka

Systém péče o žáka

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta

Praxe ve školském zařízení

Zakončeno závěrečnou zkouškou, prací a obhajobou.

PhDr. et Mgr. Zdeněk 

Pochyla
zájemci o práci AP JE/73

21. – 23. 9. 2018

  5. – 7. 10. 2018

19. - 21. 10. 2018

2. – 4. 11. 2018

pátky  16:00 -  20:00 hod.

soboty 08:00 – 17:00 hod.

neděle 08:00 – 12:00 hod.

ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

Učitelka MŠ a adaptace dítěte 

raného věku
1 000 Kč

8 hodin

Rozšíření kompetencí vedoucích a pedagogických pracovníků 

mateřských škol v oblasti výchovně – vzdělávacích strategií, se 

zaměřením na specifika adaptace dětí raného věku do mateřské 

školy.

Bc. Lenka Polášková Určeno pro MŠ JE/74
26. 9. 2018

09:00 – 15:00
ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

Základní norma zdravotnických 

znalostí pro pedagogické 

pracovníky

1 900 Kč

20 hodin

Znalosti v oblasti první pomoci a zdravovědy, ošetřování 

jednotlivých poranění a postup při poskytování první pomoci při 

hromadných neštěstích pro použití v prostředí školy, na 

lyžařském a plaveckém výcviku, při pobytu v přírodě, na škole v 

přírodě (v souvislosti se ZP část 2., hlava 5., §132 a, Zákonem o 

ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb, hlava II, díl 2, §11 a). 

Semináře budou probíhat formou přednášek a praktického 

výcviku účastníků

Mgr. Šárka Kubálková Určeno všem zájemcům JE/75

1. 10. 2018

3. 10. 2018

8. 10. 2018

10. 10. 2018

vždy 15:30 – 19:00 hod.

ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci 

přiznaného podpůrného 

opatření

1 300 Kč

8 hodin

Legislativní rámec: podmínky k zajištění PO, poradenská pomoc, 

intervence školy. Rozbor Doporučení ze ŠPZ.  RVP ZV – obsah 

vzdělávacích oblastí (Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření). Práce s 

formulářem IVP (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.) . 

Hodnocení účinnosti IVP. Praktický nácvik vyplňování formuláře 

IVP.

Mgr. Dana Forýtková Pedagogové ZŠ JE/76
15. 10. 2018

9:00 – 16:00 hod. 
ZRUŠENO

Pomůcky pro rozvoj 

komunikačních schopností u dětí 

předškolního věku

1 300 Kč

8 hodin

Seznámení s nejzákladnějšími pojmy, které se týkají logopedické 

prevence, s pomůckami, které se dají koupit, novinky na trhu a 

návod jak si pomůcky vyrobit, nové pracovní listy, logopedické 

chvilky, pomoc s výběrem vhodných publikací, pracovních 

sešitů.

Mgr. Helena Kolbábková Pedagogové MŠ JE/77
16. 10. 2018

9:30 – 16:00 hod.
ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

Relaxace a uvolnění dětí 950 Kč

5 hodin

Využití relaxačních her a uvolňovacích cviků ve výchovně 

vzdělávacím procesu, tak, aby nedocházelo k přetěžování 

dětského organismu a přitom, aby relaxace byla prováděna, 

zajímavou a dostupnou formou. Uvolňovací cviky a návody, jak 

se naučit uvolňovat.

Sportovní oblečení a podložky na relaxaci s sebou!

Lena Banszel Freyová Určeno všem zájemcům JE/78
24. 10. 2018

13:00 – 17:00 hod.
ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

Přihlášky posílejte (přílohou e-mailu – dokument Word) na adresu: ivana.jakubikova@upol.cz do 14. 9. 2018– 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. Ivana Jakubíková – tel.: 777 367 695.

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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Síla týmového dialogu ve 

sborovně

18 000 Kč

1 800 Kč

8 hodin

Zvýšení komunikační obratnosti při zvládání emocí a obtížných 

situací. Typy na zvládání námitek a výmluv ze strany kolegů i 

klientů. Týmové role. Podpoření pozitivního klimatu v týmu, 

silné stránky týmu

Mgr. Blažena Mačáková
Určeno pro sborovnu (18.000,- Kč) nebo 

jednotlivce (1.800,- Kč)
JE/79

30. 10. 2018

9:00 – 16:30 hod.
ZRUŠENO

Andělé a andělky 800 Kč

5 hodin

Papírový anděl, látková Andělka, drátěný anděl a další - 

technika tvarování z drátu, zpracování textilu, využití 

odpadových materiálů

Mgr. Jana Matoušová Pedagogové 1. i 2. st. ZŠ, ŠD, SVČ, MŠ JE/80
1. 11. 2018

14:00 – 18:00 hod.
ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

Aspekty ovlivňující nácvik 

prvopočátečního čtení a psaní. 

Spolupráce rodiny a školy

760 Kč

5 hodin

Seminář s prezentací konkrétních námětů pro rozvoj 

pregramotnosti a čtenářské gramotnosti. Jak rozvíjet a 

podněcovat u dětí pregramotnost v mateřských školách a 

čtenářskou gramotnost v rámci běžných vzdělávacích aktivit v 

elementárních třídách základních škol v kompatibilitě se 

stávajícími kurikulárními dokumenty (RVP PV, RVP ZV).

doc. PhDr. Martina 

Fasnerová, Ph.D.

Pedagogové MŠ 

+ 1. třídy ZŠ
JE/81

5. 11. 2018

13:30 – 17:00 hod.
ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

Plstění – 100% přírodní produkt 850 Kč
4 hodiny

Seznámení s technikou plstění, vycházející z dávných tradic, tak 

aby byla přístupná i dětem na 1. a 2. stupni ZŠ. Vánoční téma.
Veronika Matlochová Pedagogové 1. i 2. st. ZŠ, ŠD, SVČ JE/82

6. 11. 2018

14:00 – 17:00 hod.
ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

Rozvoj grafomotorických a 

vizuomotorických dovedností
1 100 Kč

9 hodin

Seminář zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné 

motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických 

dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním pro děti 

předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. 

Mgr. Lenka Bínová Pedagogové MŠ a 1. tříd ZŠ JE/83
7. 11. 2018

8:30 – 15:15 hod.
ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

Jak na rodiče v mateřské škole 750 Kč

4 hodiny

Besídky s rodiči „bez práce?“ – vtažení laiků z řad rodičů do 

problematiky předškolního vzdělávání. Úkoly pro děti a rodiče- 

Pokus? Nebo krok správným směrem. Neformální a jiná setkání -  

diagnostická podpora, konzultace.

Bc. Hana Plachá Pedagogové MŠ JE/84
14. 11. 2018

9:00 – 12:30 hod.
ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

Jak pracovat s abstraktními 

symboly v mateřské škole?
750 Kč

4 hodiny

Abstraktní symbol, seznámení s reálným využitím věcí, symbolů, 

každodenních situací kolem nás a propojení s jejich aplikací v 

jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání. Projektové 

učení postavené na abstraktních symbolech – rozbor, návod na 

zpracování projektu dle RVP PV, provázanost mezi ŠVP a TVP, 

plánování. Nápady na činnosti, zásobníky nových her, tvorba 

vlastních nápadů, videoukázky.

Bc. Hana Plachá Pedagogové MŠ JE/85
14. 11. 2018

13:00 – 16:30 hod.
ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

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

www.ccv.upol.cz
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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). Na jaře 2019 se v 

Jeseníku uskuteční semináře zaměřené na osobnostně sociální rozvoj, inkluzi, gramotnosti, polytechnické vzdělávání, např. 22. 5. – Podpůrná opatření v kostce (L. Bínová), 21. 3. – Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve 

třídě (K. Opravil), 13. 5. – Jak poštvat třídu proti sobě aneb můžu za to já –> lze hradit ze Šablon II (Inkluze).

Podmínky účasti: 

Přihlášky jsou závazné, počet přihlášených často rozhoduje o uskutečnění akce. Přijetí přihlášky potvrzujeme, kontaktovat Vás budeme v případě změny nebo zrušení akce.  

Zrušení účasti: 

Závaznou přihlášku lze zrušit pouze písemně na adrese – ivana.jakubikova@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


