
NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ - podzim 2018

Název akce Cena
Možno hradit 

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

Současný žák vs. role a 

kompetence současného učitele

"Současné dítě a současná 

škola"

900 Kč

Jedná se o praktický seminář, opírající se o výsledky výzkumů z 

nedávné doby, jehož cílem je navázat na generacemi prověřené 

hodnoty a zákonitosti ve výchovně vzdělávacím procesu.

Seznámit účastníky s možnostmi praktického využití poznatků 

soudobé „pozitivní psychologie“,

strategiemi, postupy a technikami, které pomáhají odhalovat 

příčiny konfliktu. Naučit se ve vztahu  

žák - učitel, dát zelenou všemu, co podporuje psychické zdraví 

učitele i žáka.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Základní sociální potřeby aktuálních dětí.

Korekce chování.

Co je úcta,  případně neúcta k životu, osobám a věcem,  jejich 

projevy (evalvace, devalvace) a jejich dopad na mezilidské 

vztahy.

Příčiny vztahové poruchy učitele a žáka.

Agresivita žáků vůči učitelům a skrytá agresivita učitelů vůči 

žákům.

Systém hodnot ve výchově.

Učitel a jeho postoj k rodičům a rodině žáka.

Jak motivovat žáky ve vzdělávání.

Nástroje k získání důvěry, etické dosahování stanovených cílů.

Diskuse a sdílení zkušeností účastníků semináře.

PhDr. Jan Svoboda ZŠ, SŠ, nepedagogická veřejnost PV/1
12. 11. 2018

13,00 – 17,30

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Specifika výchovně – vzdělávací 

práce v MŠ – speciál pro 

asistenty pedagoga

ZRUŠENO!

900 Kč

6 vyučovacích hodin

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
PV/2

22. 10. 2018

12,00 – 17,30

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Polytechnická výchova v MŠ a 

na 1.stupni ZŠ
1 200 Kč I a II

8 vyučovacích hodin 

Účastník si vyzkouší zajímavé motivace k vytváření pozitivního 

vztahu k pracovním činnostem, prohloubí si povědomí o 

materiálech a jejich vlastnostech a dodržování bezpečnosti při 

práci, pozná zajímavé způsoby rozvíjení hrubé a jemné motoriky 

a seznámí se se způsoby jak vést děti ke kooperaci s vrstevníky a 

osvojení si základních pracovních dovedností.

Lena Banszel Freyová Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1.st. ZŠ PV/3
23. 10. 2018

9,00 – 16,00

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Přihlášky posílejte (přílohou e-mailu – dokument Word) na adresu: nadezda.kocourkova01@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. Naděžda Kocourková – tel.: 731 680 370.

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
I a II

pro ZŠ i SŠ

8 vyučovacích hodin

Interaktivní seminář s přednáškovými vstupy, strukturovanými 

diskusemi, workshopem

Ukáže -  jak pomoci žákům s přiznanými podpůrnými 

opatřeními při začlenění do kolektivu

- jak využívat jednotlivé typy podpůrných opatření

- jak nastavit funkční týmovou spolupráci pedagoga s 

asistentem pedagoga a předcházet potížím, které jsou spojeny s 

inkluzí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Mgr. Silvie Houšťavová Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ PV/4

Nový termín 

13. 2. 2019

9,00 – 16,00

Zrušen termín: 24. 10. 2018

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Výuka vyjmenovaných slov krok 

za krokem

ZRUŠENO!

700 Kč

4 vyučovací hodiny

Cílem semináře  je vyzkoušet si prakticky efektivní metody výuky 

vyjmenovaných slov, věnovat se otázkám hodnocení 

(sebehodnocení) žáka, stanovování kritérií  pro hodnocení, 

hledat odpovědi na otázky Co učit a kdy to učit? Jak to učit, Jak 

hodnotit?

Na semináři se seznámíte s novými pracovními sešity 

připravenými podle všech požadavků RVP.

PaedDr. Hana 

Mühlhauserová
Pedagogičtí pracovníci 1.stupně ZŠ PV/5

25. 10. 2018

13,30 – 17,00

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Odhalování rizikových jevů v 

třídních skupinách - prakticky
800 Kč

5 vyučovacích hodin

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
PV/6

5. 11. 2018

13,30 – 17,30

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Pomůcky pro rozvoj 

komunikačních schopností u dětí 

předškolního věku

1 100 Kč

8 vyučovacích hodin

V rámci semináře se učitelky seznámí jak s nejzákladnějšími 

pojmy, které se týkají logopedické prevence, s pomůckami, 

které mohou koupit, s novinkami na trhu a poradí s výběrem 

vhodných publikací, pracovních sešitů a pomůcek.  V nabídce 

jsou také pomůcky, které si mohou vyrobit samy.

V rámci semináře dostanou učitelky rozpracované 2 

logopedické chvilky, artikulační cvičení a obrázky k nápodobě 

zvuků. 

Seznamte se  na: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ff1gifLKZPc

Mgr. Helena Kolbábková Pedagogičtí pracovníci MŠ PV/7
6. 11. 2018

9,30 – 16,00

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Rozvoj předmatematické 

gramotnosti u dětí předškolního 

věku v praxi konkrétní MŠ

1 100 Kč I a II

8 vyučovacích hodin

Účastníci se seznámí s metodami, formami a organizací aktivit s 

náplní rozvoje PMG a rovněž se zásadami přípravy dětí na školní 

matematiku. Pedagogičtí pracovníci se seznámí s pojmy 

tvořivost, aktivita, experimentování v oblasti rozvoje PMG u dětí 

a jejich využití ve vzdělávacím procesu.  

Seminář je vhodný pro učitelky, ředitelky i vedoucí učitelky, 

neboť se seznámí s možnostmi efektivního hodnocení 

vzdělávací činnosti (hospitační činnost).

Na semináři budou použity videozáznamy lektorky s dětmi v 

konkrétní MŠ – plánovaní činnosti, vlastní realizace  (video 

nahrávky), vyhodnocení činnosti dle jednotlivých kritérií.

PaedDr.

Libuše Vrbová
Pedagogové MŠ PV/8

12.11.2018

8,00 – 15,00

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Velké zábavné hry pro rodiče s 

dětmi
1 000 Kč

5 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na množství nápadů a námětů pro naplnění 

spolupráce dospělých s dětmi a logické začlenění této 

spolupráce do ŠVP.

Lena Banszel Freyová
Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1.st. ZŠ, 

vychovatelé ŠD, DD
PV/9

14. 11. 2018

13,00 – 17,00

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

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

www.ccv.upol.cz
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Příprava školy na inspekci 800 Kč

6 vyučovacích hodin

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 PV/10

15. 11. 2018

12,00 – 17,00
Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Metodika hospitační činnosti

ZRUŠENO!
1 000 Kč

6 vyučovacích hodin

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 ZŠ a SŠ PV/11
termín bude upřesněn

9,00-14,00

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Jak profesionálně komunikovat 

se svým okolím

Praktická asertivita

1 200 Kč
I a II

8 vyučovacích hodin 

Ujasnit si pojem asertivita, asertivní jednání, základní principy 

asertivity, umět se zdravě sebeprosadit a neomezit práva 

nikoho dalšího, ujasnit si v kterých situacích je nutné používat 

asertivitu, naučit se nebýt agresivní, pasivní ani manipulativní, 

umět rozeznávat jednotlivé typy manipulátorů.

Mgr. Helena 

Wiesenbergová
Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ PV/12

12. 12. 2018

8,00 – 15,00

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

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 PV/13

Seminář, do kterého je 

možno se přihlásit, 

termíny konání budou 

upřesněny dle počtu 

přihlášek

(pro sborovny)

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Efektivní hodnocení a 

specifičnost hodnocení žáků s 

SPU a SPCH

2 100 Kč

I a II

pro ZŠ

Inkluze

pro SŠ

inkluze

III/2.2

16 vyučovacích hodin

Účastníci vzdělávacího programu:

- osvojí si řadu poznatků a praktických postupů jak hodnotit 

žáka s SPU, SPCH v procesu výchovně vzdělávacím,

- naučí se vytvářet kritéria hodnocení ve vztahu k očekávaným 

výstupům ŠVP pro své vyučovací hodiny,

- dokáží vytvořit vlastní hodnotící a sebehodnotící nástroje pro 

hodnocení průběhu, pokroku a výsledků práce žáků

- vyzkouší si volbu různých metod hodnocení s cílem podpořit 

motivaci žáka s SPU, SPCH a přispět prostřednictvím hodnocení 

k naplňování cílů žákova učení, 

- získají informace, jak vysvětlit rodičům žáků způsoby 

hodnocení.

Mgr. Dana Forýtková Pedagogové ZŠ, SŠ PV/14

16. 1. 2019, 

17. 1. 2019

Vždy: 8,30 – 15,30

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Aspekty sociální a emoční 

zralosti pro pedagogy 

MŠ a ZŠ

1 000 Kč

II 

pro MŠ

pro ZŠ

pro ŠD, SVČ a 

ZUŠ

8 vyučovacích hodin

Cílem semináře je seznámit účastníky s významem zralosti 

osobnosti nejen na efektivitu učení, ale především pro další 

harmonický vývoj a rozvoj motivace. Za mimořádně podstatné 

považuji to, aby se tyto informace dostávaly k rodičům a zralost 

a příprava dítěte na školu byla společnou prací. Osvěta a 

poradenská činnost pedagogů je podceňována rodiči a tento 

seminář si klade za cíl podpořit pedagogy v jejich snaze.

https://www.youtube.com/watch?v=FdBPPFzdp70

Mgr. Jiří Halda
Pedagogičtí pracovníci

MŠ, ZŠ, ZUŠ, DD
PV/16

16. 1. 2019

9,00 -16,00

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Rozvoj grafomotorických 

dovedností
800 Kč

5 vyučovacích hodin

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 PV/17
21. 1. 2019

13,45-17,45

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
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Začlenění dítěte do prostředí 

mateřské školy, aneb aby se 

start podařil

800 Kč

5 vyučovacích hodin

Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ, zaměřený na 

adaptační obtíže související se začleněním dítěte do kolektivu a 

na ně navazující možné další úskalí - i přes veškerá opatření ze 

strany MŠ ve spolupráci s rodiči se může u některých dětí stát, 

že adaptaci na prostředí mateřské školy nezvládají ke 

spokojenosti všech zúčastněných.

Mgr. Lenka Bínová Pedagogové MŠ PV/18
17. 6. 2019

13,30-17,30

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Umění koncentrace _ cesta ke 

klidu a úspěšnému učení
1 200 Kč

I a II

8 vyučovacích hodin

Ojedinělý seminář je interaktivní, prožitkový, poskytuje 

pedagogickým pracovníkům databanku her a cvičení, které 

podporují dovednost koncentrace u dětí a tedy efektivnějšího 

učení. Zároveň využijí dovednost zaměření pozornosti ke 

zklidnění dětí a navození tvořivého a motivujícího učícího 

prostředí.

Ing. Hana Havlová
Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol

Možno objednat i pro sborovny škol

PV/19

17.4. 2019

8,00 - 15,00
Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Hry s komunikací – rozvoj 

osobnosti vedoucí k porozumění 

sebe i ostatních

2 500 Kč II

16 vyučovacích  hodin

Ojedinělý seminář je interaktivní, prožitkový, díky propojení 

inteligence těla, emoční inteligence a inteligence kognitivní 

velmi efektivně vede k nárůstu sebeuvědomění, empatie a 

respektu, dovednosti komunikovat a naslouchat, vědomí toho, 

kde jsou mé hranice a za co jsem odpovědný.

Ing. Hana Havlová
Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol

Možno objednat i pro sborovny škol

PV/20

15. - 16. 4. 2019

 8,00 - 15,00
Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

Předcházení konfliktům a jejich 

efektivní zvládání
2 500 Kč II

16 vyučovacích hodin

Kurs chce podpořit učitele v jejich každodenní práci s 

dětmi/žáky. V rámci zaměření na osobnostní a sociální rozvoj 

pedagogických pracovníků bude důraz kladen především na 

zvýšení pedagogických, didaktických, expresívních a 

organizačních schopností a schopnost sebereflexe. Kurs bude 

vedený interaktivní formou. Kombinuje teoretické části a 

praktické, zážitkové části. Každé téma zahrnuje teoretický vstup 

a následně nácvik technik a nástrojů prohlubujících vybavenost 

a dovednosti učitele, práci s modelovými situacemi, sdílení 

účastnických kazuistik i příkladů dobré praxe.

Mgr. Helena 

Wiesenbergová
Pedagogové ZŠ, SŠ PV/21

Termín bude upřesněn

(2 dny)

9,00-16,30

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

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 – nadezda.kocourkova01@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


