
NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ - podzim 2018

Název akce Cena
Možno hradit 

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

Effective Communication in 

English – basic conversational 

topics (Brush Up Your English)

1 800 Kč

I 

pro ZŠ II/2.1c

pro SŠ III/2.2c

II 

pro ZŠ 2.II/6c

16 hodinový kurz (4x4 hodiny)

Cílem semináře AJ je oprášit aktivní jazykové dovednosti, 

procvičit a rozvíjet řečové schopnosti a rozšířit slovní zásobu. V 

rámci čtyř odpoledních setkání budete interaktivně zapojeni do 

rozličných jazykových aktivit. V centru naší práce bude stát 

jazyk jako komunikační prostředek a nástroj k výměně názorů a 

informací.

Mgr. Stanislav Sládeček
Pedagogové všech typů a stupňů škol,

minimální vstupní úroveň znalostí účastníků A2
OL/139

1. 10., 15. 10., 12. 11., 26. 11. 

2018

vždy 14,00-17,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 

22 odst. 1 

písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a 

§ 3 vyhlášky č.317/2005 Sb.

9 500 Kč

120 hodin

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, 

didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné 

kvalifikace pedagogického pracovníka. 

Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní 

absolventům kvalifikovaný výkon 

pedagogické praxe.

PhDr. Eleonora Smékalová, 

Ph.D.,

Mgr. Dagmar Pitnerová, 

Ph.D.

Zájemci o studium, kteří po absolvování studia 

mohou působit jako: učitelé odborných 

předmětů středních škol, učitelé praktického 

vyučování a odborných praxí vyšších odborných 

škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v 

ZUŠ, středních odborných školách a 

konzervatořích a učitelé jazykových škol s 

právem jazykové zkoušky

OL/140

Jarní termíny 2019 budou 

upřesněny dle počtu 

přihlášek. Setkání budou 

probíhat vždy jednou 

měsíčně

Pá:14,00-18,00

So:8,00-17,00

Ne:8,00-12,00

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

STUDIUM PRO ŘEDITELE škol a 

školských zařízení
8 500 Kč

Hodinová dotace činí 105 vyučovacích hodin přímé výuky a 

třídenní stáž v rozsahu 15 hodin na vytipovaných školách, 

celkem tedy 120 vyučovacích hodin podle § 5 odst. 2 zákona č. 

563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Přihlášky, prosím, zasílejte na adresu: 

nadezda.kocourkova01@upol.cz

Mgr. Michal Šmucr, 

Ing. Jan Romaněnko
Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na 

tuto funkci
OL/71

Jarní termíny 2019 budou 

upřesněny dle počtu 

přihlášek.

Čtyři setkání budou probíhat  

jednou měsíčně:

čtvrtek, pátek, sobota

vždy

9,00-17,00 

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Matematická gramotnost – 

Matematika všude kolem nás 

aneb matematika pro úspěšnou 

kariéru a život v 21. století

ZRUŠENO!

3 300 Kč

I 

pro SŠ III/2.3b

24hodinový seminář (6x4 hodiny)

1) Účastník kurzu chápe pojem matematická gramotnost jako: 

schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje 

matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a 

proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní 

potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého 

občana.

2) Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními příklady, na nichž 

mohou žáci matematickou gramotnost získávat

3) Účastníci kurzu se seznámí s problematikou finančního trhu, 

produkty finančního trhu a významem finanční gramotnosti pro 

každodenní život

3) Účastníci kurzu se seznámí s metodami, jak vyučovat finanční 

gramotnost hravou formou

4) Účastníci kurzu se seznámí s metodou CLIL a významem 

výuky matematiky v angličtině 

5) Účastníci kurzu se seznámí s přístupem k problémovým i 

talentovaným studentům při výchově k matematické 

gramotnosti a s významem motivace ve výuce matematiky.

Mgr. Dana Vojtovičová Pedagogové SŠ OL/141

3. 10., 17. 10., 31. 10., 

14. 11., 

28. 11., 

12. 12. 2018

vždy

14,00-17,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Přihlášky posílejte na adresu: hana.blazkova@upol.cz, není-li uvedeno jinak – formulář přihlášky a aktualizované informace k seminářům naleznete na www.ccv.upol.cz v sekci DVPP.

Informace k realizovaným seminářům poskytuje MgA. Hana Blažková – tel.: 777 367 761.

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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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 (+ 

40 hodin praxe = 120 hodinový kurz).

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 OL/142

14. - 16. 9.,

5. - 7. 10.,

16. – 18. 11.,

7. – 9. 12. 2018

Pá:14,00-18,00

So:8,00-17,00 

Ne:8,00-11,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Jazykově – metodický kurz AJ s 

využitím každodenní konverzace
14 000 Kč

I

pro SŠ III/2.5c

II

pro ZŠ 2.II/6c

80 hodinový kurz

Cílem kurzu je rozvíjet jazykové kompetence učitelů, které 

směřují ke zvýšení úrovně výuky jazyka žáků a ke zkvalitnění 

výchovně vzdělávacího procesu, 

zvýšit úroveň výuky jazyka žáků, podnítit učitele k tvořivému 

myšlení, osvojení si dalších jazykových kompetencí, získání 

dovedností „learner autonomy“, sebehodnocení, porozumění 

sociokulturní i interkulturní složky jazyka, osvojení termínů 

plurilingvismus a multilingvismus, dosažení jazykové úrovně B1 

podle CEF, průběžně získávat řečové dovednosti vedoucí k 

plynulosti a suverenitě projevu, podpořit profesní růst a 

celoživotní vzdělávání učitelů.

Mgr. Pavel Vasiljev 

Vstupní úroveň A2. Kurz je určen pro 

kvalifikované učitele bez odborné kvalifikace 

pro výuku AJ, kteří učí nebo budou učit na ZŠ, 

SŠ i pro ostatní zájemce z řad pedagogických 

pracovníků

OL/143

18. 9.  2018

Lekce budou probíhat po celý 

školní rok každé úterý od 

14,00 do 16,15 hod.

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Jazykově - metodický AJ kurz pro 

začátečníky
14 000 Kč

I

pro SŠ III/2.5c

II

pro ZŠ 2.II/6c

80 hodinový kurz

Kurz nabízí moderní metodické postupy při prvním seznámení s 

cizím jazykem, výběr slovní zásoby zaměřené na praktické 

použití, jasné gramatické struktury, komunikační aktivity, jazyk 

pro základní dorozumívání v každodenním životě, možnost 

dostatečného procvičování a opakování učiva.

Mgr. Hana Štýbnarová

Vstupní úroveň účastníků kurzu je A0 (CEF – 

globálně pojatá stupnice), výstupní A1.

Kurz je určen pro kvalifikované učitele bez 

odborné kvalifikace pro výuku AJ, kteří učí nebo 

budou učit na ZŠ, SŠ, i pro ostatní zájemce z řad 

pedagogických pracovníků

OL/144

20. 9. 2018

Lekce budou probíhat po celý 

školní rok každý čtvrtek od 

14,00 do 16,15 hod.

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Jazykový kurz ruštiny pro 

začátečníky
14 000 Kč

I

pro SŠ III/2.5c

II

pro ZŠ 2.II/6c

Kurz nabízí seznámení s cizím jazykem, výběr slovní zásoby 

zaměřené na praktické použití, jasné gramatické struktury, 

komunikační aktivity, jazyk pro základní dorozumívání v 

každodenním životě, možnost dostatečného procvičování a 

opakování učiva.

Mgr. Olga Chadaeva

Vstupní úroveň účastníků kurzu je A0 (CEF – 

globálně pojatá stupnice), výstupní A1.

Kurz je určen pro kvalifikované učitele bez 

odborné kvalifikace pro výuku AJ, kteří učí nebo 

budou učit na ZŠ, SŠ, i pro ostatní zájemce z řad 

pedagogických pracovníků

OL/159

21. 9. 2018

Lekce budou probíhat jednou 

měsíčně v pátek od 8,00 do 

16,30 hod. po celý školní rok

Základní škola a 

Mateřská škola 

logopedická 

Olomouc, 

tř. Svornosti 37

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

www.ccv.upol.cz
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Matematická gramotnost a 

pregramotnost 

pro 1. st. ZŠ 2 500 Kč

I 

pro ZŠ II/2.1b 

II

pro ZŠ 2.II/6b

16 hodinový seminář (4x4hodiny)

Přihlášky zasílejte: barbora.mlcochova@upol.cz

Cílem kurzu je poskytnout metodickou podporu učitelům 

primární školy, která umožní rozvíjet matematickou, resp. 

matematickou pregramotnost dětí mladšího školního, příp. 

předškolního věku ve všech třech složkách:

•situace a kontexty: používání a uplatňování matematiky v 

rozmanitých situacích (např. osobní, vzdělávací/pracovní) a 

kontextech (autentický, hypotetický), 

•kompetence, které se uplatňují při řešení problémů: uvažování 

a argumentace (zaměřené na učení s myšlením, kladení otázek, 

diskutování a kooperace), komunikace (s konkrétním využitím 

textů a grafických schémat různých typů, které se často 

objevují v žákově okolí, mediích aj.), modelování, užívání 

matematického jazyka (např. dekódovat a interpretovat jazyk 

matematiky a chápat jeho vztah k přirozenému jazyku), užívání 

pomůcek a nástrojů (včetně ICT a dovednost používat je s 

vědomím hranic jejich možností), 

•matematický obsah, který je specifikován v anotacích 

jednotlivých témat.

Tým lektorů Pedagogové 1. st. ZŠ

24. 9. – 

15. 10. 2018 (vždy v pondělí, 

od 14,00 hod.)

PdF UP

Učebna P5

Žižkovo nám. 5

učebna P5

Specifika výchovně – vzdělávací 

práce v MŠ – speciál pro 

asistenty pedagoga

ZRUŠENO!

800,- Kč

Účastník se seznámí s požadavky RVP PV, specifiky 

dokumentace v mateřské škole, pozná režim dne a výchovně 

vzdělávací strategie směřující k podpoře individualizace, 

vyzkouší si v rámci modelových situací a aktivit jak kooperovat s 

pedagogickým týmem, získá takové poznatky a informace, 

které rozšíří jeho kompetence v oblasti předškolní pedagogiky a 

bude tak v praxi mateřské školy plnohodnotným partnerem 

dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami i třídním učitelům. 

Lektorka předá své poznatky z pedagogické praxe učitelky a 

vedoucí pracovnice mateřské školy. 

Bc. Lenka Polášková
Pedagogové MŠ, zejména asistenti pedagoga v 

MŠ
OL/145

10. 10. 2018

13,30-18,00

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Čtenářská a informační 

gramotnost ve výuce, příklady 

dobré praxe

1 800 Kč

I

pro ZŠ II/2.1a

pro SŠ III/2.2a

II

pro ZŠ 2.II/6a

16 hodinový seminář (4x4 hodiny)

Kurz má přispět k rozvoji kompetencí učitelů v oblasti čtenářské 

gramotnosti. Cílem je na příkladech dobré praxe ukázat metody 

práce s žáky v oblasti čtenářských dílen. Učitel v kurzu získá 

informace a praktické návody jak vést žáky k: plnému 

porozumění textům, k rozvíjení čtenářských strategií a k jejich 

efektivnímu využívání, práci s texty tak, aby na jejich základě 

předkládali vlastní závěry, uměli postihnout hlavní myšlenku 

textu, téma a motivy literární ukázky, sdílení prožitků, 

odlišování faktů od názorů a hodnocení, rozpoznání 

manipulativního textu, ke kultivovanému žákovskému projevu.

Mgr. Renáta Havelková Pedagogové 2. st. ZŠ a SŠ OL/146

4. 10., 11. 10., 15. 11. a 22. 

11. 2018

vždy

14,00-17,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

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

www.ccv.upol.cz
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Kariérové vzdělávání 3 300 Kč

I

pro SŠ III/2.3g

II

pro ZŠ 2.II/6f

24 hodinový seminář (4x6hodin)

Přihlášky zasílejte: barbora.mlcochova@upol.cz

Kurz je zaměřen na zvýšení kompetence učitelů základních a 

středních škol na poskytnutí pomoci žákům při volbě vzdělávací 

a profesní dráhy. Účastníci budou seznámeni s kritérii volby 

povolání, na základě kterých lze korigovat rozhodovací proces 

ve vazbě na další vzdělávání, dále s možnostmi mapování zájmů 

a zálib aktivní formou. Budou probrány diagnostické metody v 

oblasti volby vzdělávání a budoucího povolání. Ve výuce budou 

prolínat teoretické poznatky a praktické, psychosociální 

techniky, které jsou zaměřeny na: poznání osobnostních 

charakteristik žáků, strategii rozhodování, profesní přání, 

ekonomické chování, časový management, mimoškolní zdroje 

volby povolání apod.

Mgr. Michaela Pugnerová, 

Ph.D.
Pedagogové 2. st. ZŠ a SŠ

4. 10., 

11. 10.,

 18. 10., 1. 11.

2018

vždy

14,00-20,00

PdF UP

Žižkovo nám. 5

učebna P5

Teorie konvenčního obrábění se 

zaměřením na číslicově řízené 

stroje

2 000 Kč
I

pro SŠ III/2.1j

8 hodinový seminář (2x4 hodiny)

Absolvent praktického semináře pochopí teoretický základ 

konvenčního obrábění jako základní dovednost pro přestup na 

číslicově řízené stroje. Bude schopen základních odborných 

dovedností pro obsluhu pracovního stroje. Dokáže vyhodnotit a 

provést kontrolu své činnosti měřením. Uvědomí si rizika při 

práci na pracovním stroji.

Jaroslav Valenta Pedagogové SŠ OL/147

9. a 11. 10. 2018

vždy 

14,00-17,30

Střední škola 

technická a 

zemědělská, 

Mohelnice, 

1. máje 4

Budování týmu školy a podpora 

spolupráce

ZRUŠENO!

1 000 Kč

Uvědomění si významu a výhod týmové spolupráce ve škole. 

Poznání základních atributů budování soudržného školního 

týmu. Najít způsoby, jak budovat spolupracující školní tým a 

naučit se aplikovat je v praxi.

Mgr. Silvie Houšťavová Pedagogové ZŠ, SŠ OL/148
9. 10. 2018

9,00-16,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Andělé a andělky 900 Kč

Praktická dílna zaměřena na kreativní využití tradičního 

vánočního svátku a jeho klasického motivu pro tradiční i 

netradiční postupy, metody a formy práce v hodinách výtvarné 

výchovy, volnočasových aktivit, případně dalších pracovních 

činností. Tradiční svátek s hlavním motivem - anděla.

S sebou si přineste: 1 arch hedvábného papíru od kytek, vatu, 

perličky, kancelářský provázek, velkou jehlu, bílou vlnu, 

ozdobný drátek, kleště na drátování, nůžky, případně tavnou 

pistoli.

Mgr. Jana Matoušová Pedagogové MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD, speciálních škol OL/159
10. 10. 2018

13,30-18,00

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Plán pedagogické podpory a 

podpůrná opatření prvního až 

pátého stupně

2 000 Kč

I 

pro MŠ I/2.3e

pro ZŠ II/2.1e

pro SŠ III/2.2e

II

pro MŠ 2.I/6e

pro ZŠ 2.II/6e

16hodinový seminář (2x8 hodin)

Objasnění potřeby inkluze – společného vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v základní 

škole, jak pracovat s žákem vyžadujícím speciální vzdělávací 

péči a s žákem nadaným. Stupně a druhy podpůrných opatření.

PaedDr. Iva Tomášková Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ OL/149

17. 10. a 7. 11. 2018

vždy

8,30-16,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Metodika hospitační činnosti 1 000 Kč
Cílem semináře je připravit vedoucí pracovníky škol ke 

kompetentnímu využití hospitační činnosti jako formativního 

nástroje pro zvyšování kvality pedagogického procesu.
RNDr., Bc. Pavel Faltýsek

Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských 

zařízení
OL/150

Jarní termín 2019 bude 

upřesněn

9,00-14,00

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

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

www.ccv.upol.cz
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Rozvoj grafomotorických 

dovedností

OBSAZENO!

800 Kč

Účastníci se seznámí s otázkou prevence grafomotorických 

obtíží již v předškolním věku, problematikou metodického 

vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky. Budou 

prezentovány praktické ukázky rozvoje hrubé a jemné 

motoriky. V další části semináře budou pedagogové 

informováni o otázce diagnostických kritérií dysgrafie, možných 

příčin vzniku, projevů a reedukace.

Mgr. Lenka Bínová Pedagogové MŠ a 1. tříd ZŠ OL/151
18. 10. 2018

13,45-17,45

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Cesta ke čtenářské gramotnosti 

krok za krokem
2 000 Kč

I

pro ZŠ II/2.1a

II

pro ZŠ 2.II/6a

16 hodinový seminář (2x8 hodin)

Jedná se o ucelený cyklus volně navazujících témat z oblasti 

utváření čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Postupně 

projdeme celou problematiku od porozumění pojmu čtenářská 

gramotnost, propojení s požadavky osnov až po ukázky 

konkrétních metod, aktivit a činností, které vedou k tomu, aby 

byl žák čtenářsky gramotný. Účastníci se naučí posoudit 

odborný text z hlediska přiměřenosti a vhodnosti pro žáky 

daného časového období. Získají zásobník efektivních metod a 

postupů vhodných pro práci s odborným textem. Veškeré 

aktivity si na semináři vyzkoušejí na vhodných příkladech tak, 

aby byli připraveni poznatky aplikovat ve své praxi.

PaedDr. Hana 

Mühlhauserová

Učitelé 

1. stupně ZŠ OL/152

23. a 24. 10. 2018

vždy

8,30-16,00

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Odhalování rizikových jevů v 

třídních skupinách - prakticky
800 Kč

Cílem vzdělávací akce je seznámit účastníky s příčinami vzniku 

poruch chování v prostředí školy, s vlivem jednotlivce na 

skupinu a skupiny na jednotlivce. Dále se seznámí s 

nejčastějšími projevy rizikového chování jako je: lhaní, krádeže, 

podvody,  vandalismus, manipulace, agrese, záškoláctví, útěky a 

toulky, porušování společenských a dohodnutých pravidel, drzé, 

provokativní chování a nekonečné diskutování, šikana a 

kyberšikana. Účastníci se seznámí, jak na tyto projevy reagovat, 

jak je řešit a jaká pravidla a formu komunikace volit s ohledem 

na složení třídy, věk žáků a pravidla školy.

Mgr. Karel Opravil
Pedagogové ZŠ, SŠ, speciálních škol, 

vychovatelé DD
OL/153

25. 10. 2018

13,30-17,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Sociální dovednosti pedagoga v 

návaznosti na vývojovou 

dynamiku člověka

1 000 Kč

Práce pedagoga je přímo třecí plochou mezi ním a prostředím. 

Kolektivy kolegů i dětí jsou rozmanité a v důsledku toho  je i 

rozmanitá interakce. Největší nároky jsou kladeny na kvalitu 

sociálních dovedností pedagoga. Nároky na sociální kontakt 

jsou zároveň energeticky nejnáročnější oblastí práce pedagoga, 

proto je důležitá  kvalita a vzrůstající kultivace sociálních návyků 

pedagogických pracovníků.  

Seminář má charakter sebepoznávací a zároveň vzdělávací akce 

– přes informace o neurobiologickém vývoji mozku a jeho 

klíčových obdobích a potřebách si každý účastník nejen projde 

svůj vlastní vývoj, ale také obdrží informace o novinkách z 

profesionální oblasti. Vývoj mozku má svou logiku a lze 

konstatovat, že probíhá u každého člověka v podstatě stejně – 

jen ne stejně harmonicky a dynamicky. Jednotlivá období je 

třeba kvalitně projít, aby měl mozek dobrý základ pro další 

vývoj a zrání.

Mgr. Jiří Halda Pedagogové škol a školských zařízení OL/154
5. 11. 2018

9,00-16,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín
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Korespondence moderně a pro 

praxi
750 Kč

Cílem vzdělávacího programu je zlepšit písemný projev v rámci 

administrativního stylu. Kurz přispěje k pěstování kultivovaného 

písemného projevu po stránce odborné stylizace, ale i s 

ohledem na jazykovou správnost a formální úpravu. Hlavní 

pozornost je věnována zvládnutí zásad úřední a obchodní 

korespondence s ohledem na platnou normu ČSN 01 6910 – 

Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory (účinnost 

od 1. 8. 2014). Zpracovatelem normy je Ústav pro jazyk český 

AV ČR, byla vydána Úřadem pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví 1. července 2014.

Mgr. Renáta Havelková Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ OL/155
28. 11. 2018

14,00-18,00

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Rozvoj osobnosti pedagoga 2 200 Kč

I

pro SŠ III/2.2i

II

pro ZŠ 2.II/6d

16hodinový seminář (2x8 hodin)

Cílem kurzu je naučit účastníky profesionálně a pozitivně 

komunikovat se svým okolím – s kolegy, žáky, rodiči, úřady, 

zejména v náročných situacích, které život přináší. Kurz je 

zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení 

komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro 

vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe 

pedagogů.

Mgr. Blažena Mačáková Pedagogové ZŠ, SŠ OL/134

8. a 9. 11. 2018

vždy

9,00-16,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Podpůrná opatření v praxi. 

Vzdělávání žáků se SVP v 

souvislosti s novelou ŠZ

NOVINKA!

1 200 Kč

Cílem semináře je seznámit pedagogy s právní úpravou 

vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely 

Školského zákona. Podpůrná opatření představují pro pedagogy 

popis doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

Charakteristika podpůrných opatření jako nový legislativní 

termín zahrnuje širokou škálu organizačních opatření, 

pedagogických dovedností, individualizaci přístupu, speciálně-

pedagogické metody, úpravu organizace a obsahu vzdělávání – 

cílem je rozšířit kompetence pedagogů, aby co možná nejlépe 

zajistili reálný předpoklad k zajištění rovných příležitostí ve 

vzdělávání skupinám žáků se SVP.

Mgr. Lenka Bínová Pedagogové MŠ OL/161
15. 11. 2018

8,00-14,15

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Princip změny a možnosti 

pedagogických pracovníků
1 000 Kč

Seminář/workshop nabízí účastníkům možnost náhledu na 

jejich osobní i profesní možnosti. Cílem je především ukázat 

frekventantům možnosti a principy změny a posílit je v tom, že 

změna (jakákoli) je vždy možná, že potenciál ke změně a jejího 

naplnění má každý v sobě sám. Práce by tak měla směřovat k 

tomu, aby v jejím závěru účastnící viděli více možností řešení i 

prožívání situací (v pedagogickém i osobním prostoru). 

Pedagogové si mohou „osahat“ faktory, které jim dosud 

nedovolovaly nahlížet na situace více způsoby a mohou objevit 

vlastní zdroje a potenciál k realizaci vlastních rozhodnutí.

Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D. Pedagogové všech typů a stupňů škol OL/156
23. 11. 2018

9,00-16,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Současná mateřská škola v praxi 

– jak zefektivnit řízení mateřské 

školy

1 200 Kč

Seminář je určen ředitelkám MŠ a jeho cílem je seznámit s 

problematikou řízení MŠ. Vede k pochopení role ředitelky MŠ, 

delegování svých pravomocí na ostatní zaměstnance MŠ a 

vedení MŠ z hlediska priorit předškolního vzdělávání.  

Mgr. Zora Syslová Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ OL/157
27. 11. 2018

9,00-16,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín
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Řízení kvality škol a školských 

zařízení
1 200 Kč

Činnost školy jako veřejné služby. Možnosti uplatnění systému 

managementu jakosti ve školské organizaci. Procesní přístup v 

řízení kvality školy a systémy managementu jakosti. Norma ISO 

9001:2009 a možnosti její aplikace ve školství. Zásady 

managementu jakosti. Cíle jakosti a politika jakosti ve školské 

organizaci. Zavádění norem řízení jakosti ve školství, personální, 

finanční a dokumentační požadavky. Řízení jakosti jako součást 

celkové koncepce školy.

Ing. Michal Šmucr
Vedoucí pedagogičtí pracovníci ve školství 

(mimo MŠ)
OL/158

4. 12. 2018

9,00-16,30

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Mentoring v pedagogické praxi 6 100 Kč
I

pro ZŠ II/2.4d

56 hodinový kurz (7x8 hodin)

Tématy kurzu budou: mentoring ve školství, nácvik 

mentorských dovedností jako hlavní cíl kurzu, seznámení s 

alternativními formami kolektivní práce a spolupráce, jiné 

formy podpory, smluvení kontraktu a stanovení cílů mentorské 

podpory. Důraz bude kladen na teoretická východiska 

komunikace a jejich praktické aplikace, co komunikaci brání a 

co efektivní komunikaci podporuje, vlastní zkušenosti s 

mentoringem, překážky a pasti, práce s prostředím, zásady 

vedení rozhovoru a typy rozhovoru, etika a prostředí 

mentoringu, zásady efektivního vyjednávání. Zpětná vazba - co 

je a jak má být formulována zpětná vazba, zásady dávání a 

přijímání. Různé typy klientů a práce s nimi – klient v odporu, 

nedobrovolný klient atd., pozorování. Reflexe případů z vlastní 

praxe. Vyjednávání o kontraktu, formulace smlouvy mentora a 

mentee. Mentoring jako podpora proti Burn out syndromu. 

Konkrétní praktické techniky – práce ve stresu, kolektivní 

dynamika, rozhodování. Nácvik a posilující efekt relaxace a její 

možnosti praktického využití. Aplikace mentorské podpory na 

konkrétní školu, možnosti a limity mentoringu. GROW model, 

nevyžádané rady, kladení efektivních otázek, mentorské pasti, 

práce s různými typy klientů, mentorská průběžná a závěrečná 

zprá+va, mentorská etika, kontext mentorské podpory v rámci 

konkrétní školy, pojmy podpora x sociální kontrola, komunikace 

v mentorském vztahu, plánování mentoringu, mentorské 

programy a jejich efektivita apod. (celkem 7 bloků po 8 

hodinách + domácí práce, sebereflexe vlastních mentorských 

zkušeností, skupinová reflexe). Kurz bude koncipován převážně 

výcvikově, nedílnou součástí budou teoretická východiska.

PhDr. et Mgr. Zdeněk 

Pochyla,

PhDr. Ladislav Pochyla
Pedagogové ZŠ OL/32

Termíny konání budou 

upřesněny dle počtu 

přihlášek

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Praktické dovednosti pedagogů 

pro práci s heterogenní třídou
2 500 Kč

I

pro ZŠ II/2.1e

II

pro ZŠ 2.II/6e 

16 hodinový seminář (2x8 hodin)

Učitelé jsou mnohdy postaveni do role manažerů, aniž by chtěli, 

aniž by na to byli připraveni. Stávají se lídry, koordinátory, 

motivátory, kontrolory i hodnotiteli. Mnohovrstevná role 

učitele předpokládá, že pedagogové „někde“ získají dovednosti 

potřebné pro výkon své profese. A to nejen na poli odbornosti, 

vyučovaného předmětu, ale zejména pro práci s lidmi - s žáky, 

jejich rodiči i kolegy. Na tomto semináři posílíte své 

kompetence a dovednosti při práci s heterogenní třídou. 

Získáte podporu stability a zdravé sebejistoty jako nástroje 

pedagoga při práci se žáky. Seminář nabídne několik základních 

oblastí a podpoří pedagoga v jejich práci s heterogenní třídou. 

Budete schopni reflektovat vlastní zdroje osobnostního rozvoje.

PaedDr. Mgr. Věra Facová,

Mgr. Silvie Houšťavová Pedagogové ZŠ OL/60

Termíny konání budou 

upřesněny dle počtu 

přihlášek

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín
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Počítačová gramotnost na SŠ 3 300 Kč
I

pro SŠ III/2.3k

24hodinový seminář (6x4 hodiny)

Seminář formou praktických aktivit seznamuje pedagogické 

pracovníky s obsluhou počítače a s efektivním využitím ve 

výuce. Cílem je zkvalitnit celkovou úroveň výuky na školách. 

Absolventi kurzu budou schopni využívat PC pro běžné 

administrativní práce ve výuce.

Ing. Libor Zámecký, 

Mgr. František Střídecký Pedagogové SŠ OL/98

Termíny konání budou 

upřesněny dle počtu 

přihlášek

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Kancelářské aplikace v praxi 2 200 Kč

I

pro SŠ III/2.2k

II

pro ZŠ 2.II/6h

16hodinový seminář (4x4 hodiny)

Seminář formou praktických aktivit seznamuje pedagogické 

pracovníky s obsluhou počítače a s efektivním využitím ve 

výuce. Cílem je zkvalitnit celkovou úroveň výuky na školách. 

Absolventi kurzu budou schopni využívat PC pro běžné 

administrativní práce ve výuce.

Ing. Libor Zámecký, 

Mgr. František Střídecký Pedagogové ZŠ a SŠ OL/99

Termíny konání budou 

upřesněny dle počtu 

přihlášek

Gymnázium, 

Olomouc-Hejčín

Terapeutické a edukační 

přístupy u osob se speciálními 

potřebami

1 200 Kč

I

pro ZŠ II/2.8

pro SŠ III/2.1e

II

pro ZŠ 2.II/6e

12 hodinový seminář (2x6 hodin)

Cílem kurzu je formou praktických ukázek seznámit se 

vybranými postupy muzikoterapie a dramaterapie a jejich 

možným propojováním s dalšími přístupy z oblasti expresivních 

terapií. Kurz je orientován na využití expresivních technik pro 

práci s klientem v oblasti škol a institucí sociálních služeb. Mezi 

hlavní témata kurzu v oblasti muzikoterapie patří techniky pro 

hru na nástroj, individuální i skupinové hudební aktivity, 

hudební imaginace a relaxace, práce s hlasem a pohybem a 

výtvarné techniky s hudbou. Část kurzu věnovaná dramaterapii 

zahrnuje seznámení se s dramaterapií, dramaterapeutické 

projektování, práci s příběhem a rozbor jednotlivých technik 

pro cílové skupiny dramaterapie.

Mgr. Jiří Kantor, Ph.D. Pedagogové a speciální pedagogové OL/101

Termíny konání budou 

upřesněny dle počtu 

přihlášek

Místo konání bude 

upřesněno

Výchova k podnikavosti, 

kreativitě a iniciativě na na SŠ
3 300 Kč

I

pro SŠ III/2.3f

24 hodinový seminář (6x4 hodiny)

Cílem nabízeného kurzu je seznámit pedagogy středních škol s 

problematikou výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a 

možnostmi jejich implementace v rámci ŠVP a 

mezipředmětových vztahů.  Učitelé (či ředitelé) středních škol 

získají přehled o tématice výchovy k podnikavosti, iniciativě a 

kreativitě a získají dovednost realizovat v této oblasti výukové 

metody ve vyučování a aktivity neformálního vzdělávání 

(podnikatelského kroužku) na střední škole.

Tým lektorů Pedagogičtí pracovníci SŠ OL/103

Termíny konání budou 

upřesněny dle počtu 

přihlášek

Místo konání bude 

upřesněno

Výchova k podnikavosti, 

kreativitě a iniciativě 

na 2. stupni ZŠ

1 790 Kč

16 hodinový seminář (4x4 hodiny)

Cílem nabízeného kurzu je seznámit pedagogy základních škol s 

problematikou výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a 

možnostmi jejich implementace v rámci ŠVP ZV a 

mezipředmětových vztahů. Učitelé (či ředitelé) základních škol 

získají přehled o tématice výchovy k podnikavosti, iniciativě a 

kreativitě a získají dovednost realizovat v této oblasti výukové 

metody ve vyučování a aktivity neformálního vzdělávání 

(podnikatelského kroužku) na základní škole.

Tým lektorů
Pedagogičtí pracovníci 

2. st. ZŠ
OL/105

Termíny konání budou 

upřesněny dle počtu 

přihlášek

Místo konání bude 

upřesněno
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Výchova k podnikavosti, 

kreativitě a iniciativě 

na 2. stupni ZŠ

1 200 Kč

8 hodinový seminář (2x4 hodiny) 

Cílem nabízeného kurzu je seznámit pedagogy základních škol s 

problematikou výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a 

možnostmi jejich implementace v rámci ŠVP ZV a 

mezipředmětových vztahů. Učitelé (či ředitelé) základních škol 

získají přehled o tématice výchovy k podnikavosti, iniciativě a 

kreativitě a získají dovednost realizovat v této oblasti výukové 

metody ve vyučování a aktivity neformálního vzdělávání 

(podnikatelského kroužku) na základní škole.

Tým lektorů
Pedagogičtí pracovníci 

 2. st. ZŠ
OL/106

Termíny konání budou 

upřesněny dle počtu 

přihlášek

Místo konání bude 

upřesněno

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 – hana.blazkova@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


