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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: agresivita ve třídě či jiném kolektivu

Pracoviště garantující studium odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Manager studia Mgr. Jiří Kantor

Studium určeno pro Učitele, speciální pedagogy, zaměstnance v sociálních službách, studenty 
pedagogických oborů a pro zájemce o danou problematiku.   

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku 
za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 7 hodin plus 1 hodina diskuse (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt Porozumění agresivnímu chování a možnostem jeho ovlivnění v rámci škol-
ního kontextu.

Formy práce při studiu použité
Výklad, diskuze, nácvik, praktická cvičení, práce s kasuistikami a reflektování 
vlastní práce. Možnost osobní konzultace s lektorem/lektory po skončení 
každého bloku.

obsah kurzu 

• Agresivní chování a jeho příčiny u žáků intaktních i žáků se specifickými 
potřebami.

• Problematika vztahu mezi učitelem a žákem: „Co potřebuje žák, co potře-
buje učitel?“

• Intervenční postupy z poradenské oblasti s využitím prvků z kognitivně-
behaviorální terapie.

• Terciální prevence – ukázky technik šetrné sebeobrany a další postupy pro 
krizové situace.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího. 
Poznámka Možnost práce s kasuistikami vlastních žáků. 
Požadavky k ukončení Aktivní účast ve výuce.
Materiály Powerpointová prezentace, několikastránkový materiál ke kurzu.
Počet účastníků min. 15, max. 25

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 8 účastníků.

Cena kurzu 970 Kč

www.ccv.upol.cz

KonTaKTní úDaJe

Ing. Veronika Machowská - pověřená vedením pracoviště, projektová manažerka 
tel.: +420 585 635 148 
e-mail: veronika.machowska@upol.cz

Mgr. Martin Ivanovský - zástupce vedoucího katedry + projektový manažer
tel.: +420 585 635 149
e-mail: martin.ivanovsky@upol.cz

PaedDr. Irena Smetanová - studijní referentka
 tel.: +420 585 635 147 
e-mail: irena.smetanova@upol.cz

PhDr. Jana Vítková - sekretariát + studijní referentka pro krátkodobé kurzy
tel.: +420 585 635 146
e-mail: jana.vitkova@upol.cz  

Mgr. Pavlína Vašátová - projektová manažerka
tel.: +420 585 635 150 
e-mail: pavlina.vasatova@upol.cz

bc. Pavel Souček - projektový manažer
tel.: +420 585 635 150 
e-mail: pavel.soucek02@upol.cz

PhDr. hana Marešová, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání 
tel.: +420 585 635 006, 607
e-mail: hana.maresova@upol.cz

Kurzy se realizují od určitého počtu zájemců - bližší info najdete na

www.ccv.upol.cz
Pedagogická fakulta UP v Olomouci - Centrum celoživotního vzdělávání

Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

/5/



SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SP
EC

IÁ
LN

Í P
ED

AG
OG

IK
A

SP
EC

IÁ
LN

Í P
ED

AG
OG

IK
A

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: náměty pro práci v hudební výchově v běžné i speciální škole

Pracoviště garantující studium odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Manager studia Mgr. Jiří Kantor

Studium určeno pro
Absolventy oborů pedagogických fakult a konzervatoří, zejména pro učitele 
hudební výchovy, učitele na 1. stupni, učitele na ZUŠ, studenty hudební vý-
chovy a učitelství pro 1. stupeň a zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku 
za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 7 hodin plus 1 hodina diskuse (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s technikami využitelnými v hudeb-
ní výchově u žáků intaktních i se specifickými potřebami, zamyslet se nad 
významem a koncepcí hudební výchovy u různých věkových skupin a popu-
lace žáků.

Formy práce při studiu použité

Kurz bude členěn do tematických bloků. Součástí každého bloku bude teore-
tický vstup do problematiky, praktická nebo sebezkušenostní práce a reflek-
tování vlastních zkušeností. Výuka kombinuje výklad, diskuzi a interaktivní 
nácvik. Po každém bloku je možná osobní konzultace. 

obsah kurzu 

• Obsah hudební výchovy – možnosti a meze, práce s žáky se specifickými 
vzdělávacími potřebami.

• Techniky pro kreativní práci s hudebními nástroji.
• Poslechové techniky.
• Práce s hlasem.
• Hudebně-pohybové techniky – práce s tělem. 

ostatní Možnost dojezdu lektora.
Poznámka Možnost vzít si sebou nějaký hudební nástroj.
Požadavky k ukončení Aktivní účast ve výuce.
Materiály Powerpointová prezentace, naxeroxované materiály ke kurzu.
Počet účastníků min. 15, max. 25

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonemč. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 8 účastníků.

Cena kurzu 970 Kč

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Využití práce s mandalami v pedagogické a speciálněpedagogické praxi 

Prac. garant. studium odborně Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Manager studia Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
Studium určeno pro Učitele a pedagogy a speciální pedagogiky, případně pro zájemce o danou problematiku.
Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.
Rozsah / celková délka kurzu 6 hodin (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Cílem kurzu je seznámení se s některými možnostmi využití práce s mandalami v pedago-
gické a speciálně pedagogické praxi. Teoreticko-praktická výuka nabízí účastníkům mož-
nost seznámit se s významem mandal a mandaloterapie, která využívá možnost vytváření 
a působení mandal na psychiku. Účastníci poznají různé metody práce s mandalami, sou-
částí kurzu je vytvoření a analýza mandaly vlastní.

Formy práce při studiu použité
Kurz bude členěn do tematických bloků, které na sebe plynule navazují. Výuka kombinuje 
výklad s praktickou činností a analýzou vybraných mandal. Důležitou součástí výuky je dis-
kuse a následně možnost osobní konzultace s vyučujícím. Jedná se o prezenční formu výuku.

obsah kurzu 

• Výtvarný projev, arteterapie a mandaly.
• Význam mandal.
• Možnosti práce s mandalami.
• Význam barev ve výtvarném projevu.
• Kazuistiky.
• Vlastní tvorba mandaly.
• Analýza a konzultace vlastní mandaly.
• Využití tvorby a působení mandal v pedagogické praxi.

Poznámka Po kurzu je možná mailová i osobní konzultace o zkušenostech, které účastník získal 
při práci s mandalami ve vlastní pedagogické praxi.

Požadavky k ukončení Aktivní účast na výuce.

Materiály
Účastníkům kurzu bude zapůjčen potřebný materiál (pastelky, papír, nůžky, lepidla, aj.). 
Účastníci získají pracovní listy a přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou materiály 
ke kurzu a danému tématu.

Počet účastníků min. 12, max. 18

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 8 účastníků.

Cena kurzu 970 Kč

Vzdělávejte se 
společně s námi.                     

Centrum 
celoživotního 
vzdělávání 

Přihláška ke kurzům: ccv.upol.cz/prihlasky/
bližší informace: PhDr. Jana Vítková 
tel.: +420 585 635 146, e-mail: jana.vitkova@upol.cz
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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Psychosociální problematika osob se zdravotním postižením

Pracoviště garantující studium odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Manager studia Mgr. Jiří Kantor

Studium určeno pro
Zaměstnance v sociálních službách, školství i zdravotnictví, zejména pro 
speciální pedagogy, poradenské pracovníky, učitele a studenty psychologie 
a pedagogických oborů a pro zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku 
za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 7 hodin plus 1 hodina diskuse (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s problematikou týkající se psycho-
logických a sociálních aspektů zdravotního postižení, dokázat se vžít do situ-
ace klienta nebo rodiny dítěte se zdravotním postižením a lépe porozumět 
prožívání a jednání lidí v těchto situacích.

Formy práce při studiu použité
V rámci kurzu budou použity různé formy výuky – od výkladu s podporou 
digitálních prezentací, po diskuzi, rozbor kasuistik, cvičení v malých skupin-
kách a reflexi společných aktivit.

obsah kurzu 

• Problematika psychosociálních potřeb.
• Zdravotní postižení jako náročná životní situace, strategie její zvládání, 

krize, trauma.
• Proces vyrovnávání se se zdravotním postižením z hlediska klienta i jeho 

rodiny.
• Rodinná problematika, práce se zdroji, sourozenci osob se zdravotním po-

stižením.
• Společnost a její postoje ke zdravotnímu postižení, postižení zjevné a skryté.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího. 
Požadavky k ukončení Aktivní účast ve výuce.
Materiály Powerpointová prezentace, naxeroxované materiály ke kurzu.
Počet účastníků min. 15, max. 25

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 15 účastníků.

Cena kurzu 940 Kč

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Syndrom vyhoření aneb co potřebují zaměstnanci pomáhajících profesí

Pracoviště garantující studium odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Manager studia Mgr. Jiří Kantor

Studium určeno pro Absolventy oborů pedagogických fakult a pro zájemce o danou problema-
tiku.   

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku 
za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 7 hodin plus 1 hodina diskuse (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Cílem kurzu je podpora zaměstnanců pracujících v pomáhajících profesí 
v praxi, možnost hlubšího sebereflektování vlastních potřeb a schopností. 
Pokusíme se nalézt nové pohledy a poněkud omšelé téma. Naším výcho-
diskem bude otázka: „ Kdo jsem jako profesionál a co potřebuji, abych mohl 
i nadále dělat dobře náročnou práci?“

Formy práce při studiu použité Kurz bude veden formou interakce, praktického nácviku, výkladu, diskuze 
a sebereflexe. Po každém bloku je možnost individuální konzultace s lektorem. 

obsah kurzu 

• Test syndromu vyhoření – sebetestování, sebereflexe vlastních potřeb.
• Syndrom vyhoření a psychosociální potřeby zaměstnanců – teorie i praxe.
• Práce s kasuistikami.
• Poradenské techniky pro zvládání stresu, řešení obtížných situací apod. dle    

zakázky skupiny.
ostatní Možnost dojezdu přednášejícího. 

Poznámka Možnost práce s vlastními kasuistikami. Můžete si přinést vlastní deku, kari-
matku, polštářek nebo něco, co máte rádi.

Požadavky k ukončení Aktivní účast ve výuce.

Materiály
Účastník kurzu získá odkazy na literaturu k danému tématu, několikastrán-
kový materiál a přístup na e-mail s podklady a materiály k danému kurzu 
a problematice.

Počet účastníků min. 10, max. 25

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 890 Kč

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

www.ccv.upol.czVzdělávejte se 
společně s námi.                     

Centrum 
celoživotního 
vzdělávání 

www.ccv.upol.cz
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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami

Pracoviště garantující studium odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

odborný garant Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

Manager studia Mgr. Jiří Kantor

Studium určeno pro
Absolventy oborů pedagogických fakult, speciální pedagogy, logopedy a zaměst-
nance v sociálních službách. Studenty speciální pedagogiky a pro zájemce o danou 
problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 2 x 6 hodin (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Cílem kurzu je formou sebezkušenostní práce seznámení s muzikoterapií a drama-
terapií a jejich možné propojování s dalšími přístupy z oblasti expresivních terapií. 
Účastníci si osvojí různé techniky práce s klientem a zároveň dostanou prostor pro 
nasycení vlastních potřeb prostřednictvím hudebních a dramatických aktivit.

Formy práce při studiu použité
Kurz bude členěn do tematických bloků, přičemž každý bude zahrnovat praktickou 
prožitkovou část i následné verbální reflektování, uvedení dané problematiky do 
teoretického rámce, včetně možných aplikací v praxi, a diskuzi. 

1. kurz – 6 hodin

Muzikoterapie

• Techniky pro kreativní práci s klientem – hra na nástroj, individ. i skupinové aktivity.
• Hudební imaginace a relaxace.
• Práce s hlasem a pohybem.
• Výtvarné techniky a hudba.

2. kurz – 6 hodin

Dramaterapie

• Seznámení se s dramaterapií.
• Ukázka dramaterapeutických technik.
• Dramatererapeutické projektování, práce s příběhem.
• Rozbor jednotlivých technik pro cílové skupinydramaterapie.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího. 

Poznámka Je možné absolvovat jak celý cyklus kurzů, tak i samostatné dílčí kurzy.

Požadavky k ukončení Aktivní účast ve výuce.

Materiály Účastník kurzu získá odkazy na literaturu k danému tématu, několikastránkový ma-
teriál a přístup na e-mail s podklady a materiály k danému kurzu a problematice.

Počet účastníků min. 10, max. 20

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu  v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena 1. kurzu 770 Kč
Cena 2. kurzu 770 Kč
Cena za oba kurzy 1 230 Kč

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením

Pracoviště garantující studium odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Manager studia Mgr. Jiří Kantor

Studium určeno pro
Zaměstnance v sociálních službách a speciálních školách, poradenské pracovníky, 
logopedy, osobní asistenty. Studenty speciální pedagogiky a pro zájemce o da-
nou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 7 hodin plus 1 hodina diskuse (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Cílem tohoto kurzu je přiblížit vzdělávání žáků s těžkým mentálním a kombino-
vaným postižením ze strany potřeb samotných žáků i z pohledu profesionálů, 
kteří s těmito žáky pracují, a jejich vlastních potřeb. Kurz je vhodný zejména pro 
pomáhající pracovníky, kteří mají vlastní zkušenost s těmito žáky, klienty. Pokusí 
se podpořit jejich sebereflexi a uvažování nad vlastní práci, jejím významem 
a možnými přesahy.

Formy práce při studiu použité

Kurz bude vedený hodně interaktivním způsobem s využitím diskuze, seberefle-
xe, digitální prezentace i praktických ukázek některých postupů, pomůcek nebo 
technik práce s klientem. Případné kasuistiky ze strany frekventantů budou řeše-
ny formou skupiny Bálintského typu.

obsah kurzu

• Význam vzdělávání a povaha vzdělávání u žáků s těžkým mentálním a kombino-
vaným postižením: „Co tento klient skutečně potřebuje?“

• Obsah vzdělávání, terapeutické, rehabilitační sociálně rehabilitační a volnočaso-
vé prvky v edukaci.

• Formy a techniky práce s klientem, kasuistiky.
• Profesionál u žáků s těžkým mentálním a kombinovaným postižením:  „Co nám 

dává smysl dělat tuto práci a jak v ní vytrvat?“
ostatní Možnost dojezdu přednášejícího. 
Poznámka Možnost práce s vlastní kasuistikou klienta.
Požadavky k ukončení Aktivní účast ve výuce.

Materiály
Účastník kurzu získá odkazy na literaturu k danému tématu, powerpointovou 
prezentaci, několikastránkový materiál a přístup na e-mail s podklady a materiály 
k  danému kurzu a problematice.

Počet účastníků min. 10, max. 25

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č.  563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 890 Kč

/10/ /11/
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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Zvládnutí klienta v riziku a základy šetrné sebeobrany

Pracoviště garantující studium odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Manager studia Mgr. Jiří Kantor

Studium určeno pro

Zaměstnanci v sociálních službách, zdravotnictví i školství (školy, poradny), 
prakticky všude tam, kde dochází k přímému kontaktu s klientem. Studenty 
pedagogických oborů, zejména speciální pedagogiky a pro zájemce o danou 
problematiku.   

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku 
za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 7 hodin plus 1 hodina diskuse (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Porozumění agresivnímu chování u klientů se zdravotním postižením. Kurz 
je úvodem do dané problematiky – zaměřuje se primárně na možnosti pre-
vence agresivního chování se vstupem do oblasti terapeutické intervence 
a využití technik šetrné sebeobrany.

Formy práce při studiu použité
Kurz bude kombinovat formu výkladu, diskuze, praktického nácviku, ukázky 
různých materiálů, řešení problémových situací a interaktivního učení. Kaž-
dý blok je zakončen volnou diskusí a možností osobní konzultace. 

obsah kurzu 

• Co je to rizikové chování a kdo je klient v riziku?
• Proč se toto chování u klientů se zdravotním postižením objevuje?
• Možnosti prevence rizikového chování.
• Terapeutická intervence, modely, krizový plán...
• Nácvik technik šetrné sebeobrany.
• Kasuistiky.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího. 
Požadavky k ukončení Aktivní účast ve výuce.

Materiály
Účastník kurzu získá odkazy na literaturu k danému tématu, powerpoin-
tovou prezentaci, několikastránkový materiál a přístup na e-mail s podklady 
a materiály k danému kurzu a problematice.

Počet účastníků min. 10, max. 25

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 890 Kč

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Základní principy vyhledávání informací na webu; Internet - pomocník

Pracoviště garantující studium odborně Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci

odborný garant Doc. Ing. Čestmír Serafín, Ph. D.

Manager studia Mgr. Josef Minarčík

Studium určeno pro Učitele MŠ, ZŠ, SŠ, pracovníky v pomáhajících profesích a pro zájemce o da-
nou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku 
za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu E-learnigový kurz – online studium, v rozsahu 3 x 4 hodiny

Cíl studia, kvalifikační efekt

Získané kompetence: 
• absolventi kurzu se naučí využívat možnosti dnešního Internetu a vyhle-

dávačů,
• naučí se znát principy činnosti a nabídky hlavních internetových vyhledá-

vačů,
• budou umět správně formulovat dotaz a využívat databáze zdrojů,
• rozeznají důvěryhodné zdroje.

Formy práce při studiu použité Samostudium dle studijních opor, případná konzultace.

1. kurz
Internetové prohlížeče.

• Úvod do Internetu a služby WWW.
• Internetové prohlížeče, rozdíly, nastavení.
• Vyhledávání na internetu.
• Internetový marketing.

2. kurz
Internetové vyhledávače.

• Internetové vyhledávače – princip činnosti.
• GOOGLE, SEZNAM, BING, YAHOO.
• Identifikace databází zdrojů. 
•  Jak vybírat.

3. kurz
Vyhledávání v praxi.

• Vyhledávání v praxi. 
• Cvičení, ukázky, příklady.
• Vhodné postupy.
• Samostatná práce.

ostatní Je možné absolvovat jak celý cyklus kurzů, tak i samostatné dílčí kurzy.

Poznámka Konzultace: osobní, e-mailem, telefonicky.

CCV PdF UP  je na Přihláška ke kurzům: ccv.upol.cz/prihlasky/
bližší informace: PhDr. Jana Vítková 
tel.: +420 585 635 146, e-mail: jana.vitkova@upol.cz

/12/ /13/
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několikrát opakovat.

Materiály Výuka je realizována pomocí distančních výukových materiálů s úlohami 
k procvičení.

Počet účastníků min. 10, max. 350

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Cena 1. kurzu 750 Kč
Cena 2. kurzu 750 Kč
Cena 3. kurzu 750 Kč
Cena všech kurzů dohromady 2 050 Kč

POČÍTAČE A ICT TECHNOLOGIE
 pokračování: Cyklus kurzů: Základní principy vyhledávání informací na webu; Internet - pomocník

PO
ČÍ

TA
ČE

 A
 IC

T T
EC

HN
OL

OG
IE

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz ICT pro pokročilé

Pracoviště garantující studium odborně Odbor ICT Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci

odborný garant doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Manager studia PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

Studium určeno pro Pedagogické pracovníky se základními uživatelskými dovednostmi pro práci 
s ICT.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Délka studia / frekvence konzultací 30 hodin – 1krát týdně, samostatná příprava 10 hodin: příprava s on-line 
podporou školícího pracoviště.

Cíl studia, kvalifikační efekt
Upevnění a rozšíření vědomostí a dovedností pro práci s ICT v souladu s usta-
novením §  10  vyhlášky č. 317/2005 Sb., o  DVPP, akreditační komisi a ka-
riérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Formy práce při studiu použité Kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-
-line aktivit.

elektronická komunikace

Práce se složkami. Vyhledávání ve složkách. Potvrzení o doručení, vlastnosti 
zpráv (priorita). Přístup k příspěvkům prostřednictvím poštovního klienta. 
Přístup k příspěvkům prostřednictvím webového rozhraní. Práce se skupina-
mi. Formáty zpráv. Práce s přílohami, kompri mace souborů, přenos většího 
objemu dat. Viry, antivirová řešení. Principy elektronického podpisu, šifrová-
ní zpráv. Etika v elektronické poště (nevyžáda né zprávy - spam, hoax). Prin-
cipy a funkce elektronických konferencí. Typy konferencí. Ukázky funkčních 
konferencí (např. na http://www.spomocnik.cz/). Funkce a využití on-line 
chatu. Akronymy a emotikony (smajlíky). Další komunikační prostředky. Ko-
laborativní prostředí, e-learningové kurzy, on-line vzdělávání. 

Pokročilá práce s textem
Nápověda textového editoru – obsah, rejstřík, vyhledávání. Vkládání sym-
bolů a  spe ciálních znaků, práce se schránkou – vložit jinak. Typografická 
pravidla a doporučení pro tvorbu dokumentů.

Počítačová grafika a prezentace

Rastrový obrázek, formáty ukládání, získání ob rázku,
• vektorový obrázek, základní vlastnosti objektů, uspořádání objektů vytvá-

ření barev, barevná schémata,
• působení barev, základní pravidla kompozice PDF formát, počítačo vá pre-

zentace,
• tvorba prezentace, ukázky možností prezentačního programu, vytvoření 

prezentace pomocí šablony.

Tabulkový kalkulátor
Prostředí tabulkového kalkulátoru, jednoduché funkce a příklady užití, 
vytvoření jednoduchého grafu, motivační ukázky možností ta bulkového 
kalkulátoru.

POČÍTAČE A ICT TECHNOLOGIE/14/ /15/
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: hedvábná inspirace

Pracoviště garantující studium odborně Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci

odborný garant doc. Ing. Čestmír Serafín, Ph.D.

Manager studia Mgr. Hana Blažková

Studium určeno pro Pedagogy na MŠ, na 1. st. ZŠ, speciální pedagogy, pedagogy volného času, širokou veřej-
nost a pro zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 2 x 4 hodiny (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt
Absolventi kurzu získají základní teoretické poznatky o malbě na hedvábí a její možnosti 
uplatnění nejen v pedagogické praxi.  Stěžejní část samotného kurzu bude tvořit vlastní 
praktická činnost absolventů, při které si vyzkouší několik technik malby na hedvábí.

Formy práce při studiu použité Kurz bude probíhat formou 2 workshopů pod vedením lektora v rozsahu 8 hodin se zá-
věrečnou diskusí na dané téma.

obsah kurzu 

Absolventi kurzu se seznámí s hedvábím jako s textilním materiálem, získají základní 
informace o pojmu hedvábná stezka z pohledu zeměpisného i historického. Stěžejní část 
kurzu bude tvořit vlastní praktická činnost absolventů, při které si vyzkoušení techniku 
malby barvami na hedvábí, kombinovaná technika malba a tisk na hedvábí.
Teoretická část:
- využití hedvábí v historii odívání,
- technologie práce s hedvábnými materiály,
- různé techniky kresby a malby na hedvábí,
- metodické návody pro využívání tématu při práci s dětmi.
Praktická část:
- příprava materiálu pro malbu,
- malba na hedvábný polotovar,
- praktická ukázka technik - zapouštění, vrstvení, vrapení, solné efekty, tisk na hedvábí, 

kresba guttou.

Poznámka

Účastníkům kurzu bude zapůjčen potřebný materiál: hedvábí (metráž, polotovary – 
šála, šátek), barvy na hedvábí, potřebné nářadí a pomůcky. Rovněž získají přístupové 
údaje k e-mailu, na kterém budou materiály ke kurzu a danému tématu. Každý účastník 
kurzu si s sebou přinese: menší nádobu na vodu, vlasový kulatý štětec č. 8.

Požadavky k ukončení Aktivní účast na kurzu, prezentace výrobků a závěrečná diskuze na téma malba na hedvábí. 

Materiály Účastník kurzu si odnese portfolium s náměty na výrobky a vlastní výrobek.

Počet účastníků min. 10, max. 15

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 1 390 Kč

POČÍTAČE A ICT TECHNOLOGIE

Školní síť

Obecné schéma počítačové sítě, možnosti a využití počítačové sítě, uživa-
telská data v síti, zálohování dat, zabezpečení dat a sítě, rozdělení software 
podle licencí, instalace a odebrání software na pracovní stanici, soubor pra-
videl pro použití sítě, antivirová prevence, odvirování počítače.

ICT a změny ve výuce

Důvody pro používání ICT ve výuce, využití ICT v pedagogické praxi, nové 
dimenze rutinních činností, nové pojetí učebnic a učebních zdrojů pro žáky, 
modely komunikace mezi účastníky výuky. Pracovní nástroje, pracovní pro-
středí učitele a žáka, přístupy k učení, nové modely učení.

Uplatnění - oprávnění absolventa Pedagogický pracovník získá rozšiřující uživatelské znalosti a  dovednosti, 
seznámí se s dalšími možnostmi využití počítače v oblasti vzdělávání.

Požadavky k ukončení Průběžné plnění zadaných úkolů, úspěšné absolvování on-line kurzu,  
úspěšné absolvování výstupního testu.

Počet účastníků min. 10, max. 350

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Poznámka
V ceně studijního poplatku je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou 
i přístup do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém mohou být účastní-
kům kurzu zpřístupňovány studijní materiály v elektronické podobě. 

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu  v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 1 340 Kč 

 pokračování: Kurz ICT pro pokročilé
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Vzdělávejte se 
společně s námi.                     

Centrum 
celoživotního 
vzdělávání 

Přihláška ke kurzům: ccv.upol.cz/prihlasky/
bližší informace: PhDr. Jana Vítková 
tel.: +420 585 635 146, e-mail: jana.vitkova@upol.cz
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: nepravý smalt

Pracoviště garantující studium odborně Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. Ing. Čestmír Serafín, Ph.D .
Manager studia Mgr. Hana Blažková

Studium určeno pro Pedagogy na MŠ, na 1. st. ZŠ, speciální pedagogy, pedagogy volného času, širokou 
veřejnost a pro zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.
Rozsah / celková délka kurzu 4 hodiny (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt
Absolventi kurzu získají základní teoretické poznatky o smaltování, jeho alterna-
tivách a možnosti uplatnění nejen v pedagogické praxi.  Stěžejní část samotného 
kurzu bude tvořit vlastní praktická činnost absolventů. 

Formy práce při studiu použité Kurz bude probíhat formou workshopu pod vedením lektora v rozsahu 4 hodin.

obsah kurzu 

Absolventi kurzu se seznámí se smaltováním, získají základní informace o pojmu 
pravé a alternativní smaltování. Stěžejní část kurzu bude tvořit vlastní praktická 
činnost absolventů, při které si vyzkouší techniku nepravého smaltování na připra-
vené kovové a skleněné polotovary.
Teoretická část:
- základní teoretické poznatky o smaltování, alternativní techniky smaltování, 

materiály a pomůcky, 
- základní techniky nepravého smaltování,
- metodické návody pro využívání tématu při práci s dětmi.
Praktická část:
- praktická ukázka základních technik nepravého smaltování,
- příprava materiálu a polotovaru pro nepravé smaltování, 
- výroba šperků.

Poznámka
Účastníkům kurzu bude zapůjčen potřebný materiál – kovové, skleněné polo-
tovary, práškový smalt, bižuterní komponenty a rovněž získají přístupové 
údaje k e-mailu, na kterém budou materiály ke kurzu a danému tématu.

Požadavky k ukončení Aktivní účast na kurzu, prezentace výrobků a závěrečná diskuze na téma smalto-
vání.

Materiály Účastník si odnese portfolium s náměty na výrobky a vlastní výrobek.
Počet účastníků min. 12, max. 18

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 12 účastníků.

Cena kurzu 530 Kč 

TVůRČÍ ČINNOSTI
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Tvořivé myšlení, rozvoj kreativity

Pracoviště garantující studium odborně Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci

odborný garant Doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

Manager studia Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

Studium určeno pro Učitele a pedagogy ze základních a středních škol, případně absolventy VŠ. Určeno i pro 
zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 6 hodin 1 krát za měsíc (pátek nebo sobota) 

Cíl studia, kvalifikační efekt
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vysvětlením pojmu, možnostmi a oblastmi krea-
tivity, s testy tvořivosti zaměřenými na sebezkušenost jak v oblasti teoretické, tak i po 
praktické stránce s využitím moderních dostupných pomůcek.

Formy práce při studiu použité
Kurz bude probíhat v jednom tematickém bloku, výuka kombinuje výklad s interaktiv-
ním nácvikem. Výukový blok je zakončen volnou diskusí a možností osobní konzultace. 
Jedná se o prezenční formu výuku.

obsah kurzu 
• Vysvětlení pojmu.
• Možnosti a oblasti kreativity.
• Testy tvořivosti zaměřením na sebezkušenost.

Poznámka Možnost dojezdu přednášejícího (preferována výuka v Olomouci).

Požadavky k ukončení Aktivní účast na přednášce.

Materiály Účastníci získají pracovní listy a přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou materiály 
ke kurzu a danému tématu.

Počet účastníků min. 10, max. 20

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 670 Kč 

Vzdělávejte se 
společně s námi.                     

Centrum 
celoživotního 
vzdělávání 

Přihláška ke kurzům: ccv.upol.cz/prihlasky/
bližší informace: PhDr. Jana Vítková 
tel.: +420 585 635 146, e-mail: jana.vitkova@upol.cz
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Práce s polymerovou hmotou FIMo

Pracoviště garantující studium odborně Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci

odborný garant doc. Ing. Čestmír Serafín, Ph.D.

Manager studia Mgr. Hana Blažková

Studium určeno pro Pedagogy na MŠ, na 1. st. ZŠ, speciální pedagogy, pedagogy volného času, širokou veřej-
nost a pro zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 2 x 4 hodiny (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt
Absolventi kurzu získají základní teoretické poznatky o moderních modelovacích hmo-
tách a jejich možnosti uplatnění nejen v pedagogické praxi. Stěžejní část kurzu bude 
tvořit vlastní praktická činnost absolventů. 

Formy práce při studiu použité Kurz bude probíhat formou 2 workshopů pod vedením lektora v rozsahu 8 hodin se 
závěrečnou diskusí na dané téma.

obsah kurzu 

V kurzu absolventi získají základní teoretické znalosti o moderních modelovacích hmo-
tách -  polymerových hmotách (např. FIMO, Cernit, Proto, prémo, Pardo) jejich dělení, 
potřebném materiálu a pomůckách při práci s polymerovou hmotou. Stěžejní část kurzu 
bude tvořit praktická ukázka vybraných technik při zpracování polymerové hmoty 
s ohledem na jejich uplatnění v pedagogické praxi. Každý absolvent kurzu bude mít 
možnost si vybrané techniky prakticky vyzkoušet.
Teoretická část:
- teoretické poznatky o modelovacích hmotách,
- základní techniky při práci s polymerovými hmotami,
- metodické návody pro využívání tématu při práci s dětmi.
Praktická část:
- praktická ukázka vybraných technik, např. spirálka, býčí oko, proužkovaná tyčinka, 

mozek, práce s extrudérem (klimtování), kaleidoskop, millefiori,
- absolventi si vyzkouší jednotlivé techniky skládání a vzorování Fima – výroba šperku.

ostatní 

Účastníkům kurzu bude zapůjčen potřebný materiál – polymerové hmoty, extrudér, 
potřebné nářadí, komponenty a rovněž získají přístupové údaje k e-mailu, na kterém 
budou materiály ke kurzu a danému tématu. Účastník kurzu si s sebou přinese: malou 
sklenici pro dekorování, malou kávovou lžičku bez dekoru. 

Požadavky k ukončení Aktivní účast na kurzu, prezentace výrobků a závěrečná diskuze na téma polymerové 
hmoty.

Materiály Účastník si odnese portfolium s náměty na výrobky a vlastní výrobek.

Počet účastníků min. 10, max. 15

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 980 Kč

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Umění relaxace a zvládání stresu

Pracoviště garantující studium odborně Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci

odborný garant doc. PhDr. Alena Petrová, CSc.

Manager studia Mgr. Lucie Křeménková, Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

Studium určeno pro
Učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, třídní učitele, asistenty učitelů, ředitele a vedoucí pracovníky 
(i nepedagogy) a vychovatele, pracovníky úřadů práce, městských a krajských úřadů, širokou veřej-
nost, studenty SŠ a VŠ.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 1 kurz = 5 hodin. Celý cyklus má 20 hodin (pátek nebo sobota) 

Cíl studia, kvalifikační efekt Cílem kurzu je poskytnout účastníkům soubor teoretických vědomost a praktických dovedností.

Formy práce při studiu použité
Kurz bude členěn do tematických bloků. Výuka kombinuje výklad s interaktivním nácvikem praktic-
kých dovedností a sebezkušenostními technikami. Každý blok je zakončen volnou diskusí a možností 
osobní konzultace. 

1.kurz
Individuální mapovaní stresorů a salutorů.

• Úvod do tématu (seznámení s teoretickým pozadím, základními pojmy, mechanizmy vzniku stre-
su, pozitivní a negativní stres apod.).

• Individuální mapovaní stresorů a salutorů, varovné signály přetížení a vyhoření.

2. kurz
Seznamovací techniky, styly řešení a zvládání kon-
fliktních situací.

• Seznamovací techniky, praktický úvod a nácvik relaxačních metod a copyingových strategií.
• Prevence stresu, zdravý životní styl a pozitivní myšlení.
• Styly řešení a zvládání konfliktních situací, vybrané komunikační dovednosti (např. řešení stresové 

situace s agresorem a obětí, obrana proti manipulaci, asertivita, nácvik konstruktivní hádky atd.).

3. kurz
Vybrané metody psychohygieny.

• Vybrané metody psychohygieny - nácvikové situace, aplikace alternativních směrů psychohygie-
ny a psychosomatiky (východní filosofické systémy a nauky, mandaly, muzikoterapie, aromatera-
pie, práce s tělem – dovednosti čtení lidského těla).

4. kurz
Vybrané aplikované techniky.

• Vybrané aplikované techniky/metody zaměřené na cílovou skupinu příjemců – zájmové oblasti.
• Závěr – práce ve skupině na zvolené téma – výběrová hodina.

ostatní 
Účastníkům kurzu bude zapůjčen potřebný materiál – polymerové hmoty, extrudér, potřebné ná-
řadí, komponenty a rovněž získají přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou materiály ke kurzu 
a danému tématu. 

Poznámka Účastníci kurzů si s sebou přinesou pastelky k realizaci vybraných metod a technik.

Požadavky k ukončení Účast na přímé výuce a úspěšné absolvování testu.

Materiály Účastníci kurzu získají pracovní listy a přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou materiály ke 
kurzům a danému tématu. Účastník si odnese portfolium s náměty na výrobky a vlastní výrobek.

Počet účastníků min. 10, max. 20

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena za dílčí kurzy 680 Kč 
Cena za cyklus kurzů 2 640 Kč 
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Tanec trochu jinak ... TĚLo - PohYb - KReaTIVITa

Pracoviště garantující studium odborně Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci

odborný garant PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.

Manager studia Bc. Blanka Orságová

Studium určeno pro Učitele MŠ, ZŠ a pracovníky v pomáhajících profesích a pro ostatní zájemce o dané téma.

Požadavky k přijetí Ukončené středoškolské vzdělání. Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu 
a uhrazení poplatku za kurz. 

Rozsah / celková délka kurzu

9 setkání v pětihodinových blocích a závěrečná víkendová tvůrčí dílna. 
Kurz je členěn do 3 bloků:
I.  Tělo - Prostor – Komunikace, (3 setkání)
II.  Tanec: jeho úloha, historie a využití v „primitivních společenstvích“
 (kruhové tance), (2 setkání)
III.  Tanec jako rituál, (4 setkání) + 2 dny taneční dílna

Délka studia 9 x ročně / 1 x za měsíc v pátek odpoledne 5 vyučovacích hodin, 1 x dílny (pátek, sobota, 
neděle)

1. kurz

Tělo - Prostor – Komunikace

3 teoreticko-praktická setkání
tj. 3 x 5 hodin

I. Tělo - Prostor - Komunikace 3 setkání x 5 vyučovacích hodin (45 min.)
1. Tělo, pohyb a rytmus (5 teoreticko - praktických hodin výuky)

• Vnímání jednotlivých částí těla, jejich propojení v syntéze pohybu, prožití a procítění, 
práce s rytmem.

2. Prostor (5 teoreticko - praktických hodin výuky) 
• Základní orientace v prostoru. 
• Způsob ovládnutí prostoru jednotlivcem či skupinou.
• Základní formace a jejich vzájemné kombinace.

3. Komunikace (5 teoreticko - praktických hodin výuky)
• Hledání vnitřního prostoru a jeho propojení s vnějším.
• Jednotlivé úrovně komunikace.
• Hledání vlastních emocí a jejich zobrazení v tanci.
• Komunikace s divákem.

2. kurz

Tanec: jeho úloha, historie a využití
v „primitivních společenstvích„ 
(kruhové tance) 

2 teoreticko-praktická setkání, 
tj. 2 x 5 hodin

II. Tanec: jeho úloha, historie a využití  „v primitivních společenstvích“
 (kruhové tance) 2 setkání x 5 vyučovacích hodin (45 min.)
1a. Teoretická část - historie tance (1 teoretická hodina výuky)
 • Teoretická část představí významná období v historii tance od starověku po novověk.
1b. Taneční dílna - Klasické kruhové tance (4 praktické hodiny výuky)
 • V praktické dílně se seznámíme s folklórními kruhovými tanci od Velké Británie              

přes Řecko až do oblastí Předního a Středního východu.
2a. Teoretická část - úloha tance v našich životech (1 teoretická hodina výuky)
 • Teoretická část osvětlí úlohu a význam, který tanec hrál od dávné minulosti až  po pří-

tomnost ať už v životě jednotlivce, či společnosti.
2b. Taneční dílna - Integrační  a meditativní kruhové tance (4 praktické hodiny výuky)
 •  V praktické dílně se seznámíme s integračními a meditativními tanci Evropy a Asie.

3. kurz

Tanec jako rituál 

4 teoreticko-praktická setkání, 
tj. 4 x 5 hodin

+

Víkendová taneční dílna,

tj. 2 x 7 hodin

Tanec jako rituál 4 setkání x 5 vyučovacích hodin (45 min.)
1a.  Teoretická část -  Súfismus - mystický směr islámu (2 teoretické hodiny výuky)

• Teoretická část představí jeden z nejvýznamnějších mystických směrů, který tra-
dičně propojuje své modlitby s tancem a pohybem.

1b.  Taneční dílna - Tanec v súfí rituálech (3 praktické hodiny výuky)
• V praktické dílně se seznámíme s tanečními rituály tohoto směru a možnostmi 

jejich využití.
2. Poezie v tanci - Perský tanec a jeho odkaz do současnosti (5 teoreticko - 

praktických hodin výuky)
• Setkání s perskou poezií.
•  Základy perského tance.
• Propojení poezie s tancem.
• Tvorba vlastní choreografie.

3. Taneční dílna - Šá‘er - Tanec ticha I. (5 praktických hodin výuky)
•  V praktické dílně se budeme čistou formou tance, který vychází z naší přiroze-

nosti a  podstaty. Pokusíme se proniknout rychleji k podstatě tance, v němž je 
obsaženo vše, co je součástí našich životů.

4. Taneční dílna - Šá‘er - Tanec ticha II. (5 praktických hodin výuky)
• Pokračování předchozí taneční dílny a rozvíjení předchozích témat.

5. Víkendová taneční dílna (14 vyučovacích hodin – 2 dny)
• Společná intenzivní dílna, jejímž výstupem bude taneční choreografie, na jejíž tvor-

bě a provedení se budou aktivně podílet všichni účastníci daného studijního oboru.
Poznámka Je možné absolvovat jak celý cyklus kurzů, tak i samostatné dílčí kurzy.

ostatní Součástí každého z 5-ti hodinových workshopů bude jedna hodina věnována vlastní 
skupinové tvorbě a následné prezentaci s hodnocením.

Pomůcky Pohodlný oděv a měkká obuv. 

Ubytování Ubytování na závěrečné dílny zajištěno. Výuka bud probíhat ve specializovaném taneč-
ním studiu.

Počet účastníků min. 6, max. 15

Cíl studia, kvalifikační efekt

Obohacení znalostí a schopností v oblasti tance, pohybu, práce s tělem, vnímání vlast-
ních emocí a potřeb a jejich následné vyjádření skrze tanec. Rozvoj vlastního kreativního 
potenciálu a osvojení si tvůrčích postupů ve vytváření vlastních choreografií. Hledání 
dalších alternativních směrů v dané oblasti.

Požadavky k ukončení Absolvování kurzu. Pro získání osvědčení za celý cyklus je potřeba absolvovat většinu 
setkání a závěrečné tvůrčí dílny.

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 6 účastníků.

Cena 1. kurzu 1 990 Kč
Cena 2. kurzu 1 390 Kč
Cena 3. kurzu 3 990 Kč

Cena za cyklus kurzů 6 890 Kč

 pokračování: Cyklus kurzů: Tanec trochu jinak ... TĚLo - PohYb - KReaTIVITa
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Textilní rezerváž

Pracoviště garantující studium odborně Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci

odborný garant Doc. Ing. Čestmír Serafín, Ph.D. 

Manager studia Mgr. Hana Blažková

Studium určeno pro Pedagogy na MŠ, na 1. st. ZŠ, speciální pedagogy, pedagogy volného času, širokou veřej-
nost a pro zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 3 x 4 hodiny (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt
Absolventi kurzu získají základní teoretické poznatky o textilní rezerváži a její možnosti 
uplatnění nejen v pedagogické praxi.  Stěžejní část samotného kurzu bude tvořit vlastní 
praktická činnost absolventů.

Formy práce při studiu použité Kurz bude probíhat formou 3 workshopů pod vedením lektora v rozsahu 12 hodin se 
závěrečnou diskusí na dané téma.

obsah kurzu 

Absolventi kurzu se seznámí s textilní rezerváží. Stěžejní část kurzu bude tvořit vlast-
ní praktická činnost absolventů, při které si vyzkoušení tradiční i alternativní techniku 
textilní rezerváže.
Teoretická část:
- základní teoretické poznatky o textilních technikách rezerváže,
- úprava materiály a ukázka potřebných pomůcek,
- metodické návody pro využívání tématu při práci s dětmi.
Praktická část:
- příprava materiálu pro rezerváž,
- příprava rezervy,
- praktická ukázka vybraných tradiční a alternativní techniky textilní rezerváže, tj. re-

zerváž voskem, s využitím mouky, keramické hlíny.

ostatní 

Účastníkům kurzu bude zapůjčen potřebný materiál: textilie (100% bavlna), textilní 
polotovary, pastózní textilní barvy, materiál pro rezerváž (parafín, včelí vosk, keramická 
hlína), nářadí a pomůcky.  Rovněž získají přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou 
materiály ke kurzu a danému tématu. Účastník kurzu si s sebou přinese: menší nádobu 
na vodu, vlasový štětec, molitanovou houbičku na nádobí, nůžky.

Požadavky k ukončení Aktivní účast na kurzu, prezentace výrobků a závěrečná diskuze na téma textilní rezer-
váž.

Materiály Účastník si odnese portfolium s náměty na výrobky a vlastní výrobek.

Počet účastníků min. 10, max. 15

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 980 Kč 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Tisk na textil

Pracoviště garantující studium odborně Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci

odborný garant Doc. Ing. Čestmír Serafín, Ph.D. 

Manager studia Mgr. Hana Blažková

Studium určeno pro Pedagogy na MŠ, na 1. st. ZŠ, speciální pedagogy, pedagogy volného času, širokou veřej-
nost a pro zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 2 x 4 hodiny (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt
Absolventi kurzu získají základní teoretické poznatky o tisku na textil a jeho možnosti 
uplatnění nejen v pedagogické praxi.  Stěžejní část samotného kurzu bude tvořit vlastní 
praktická činnost absolventů.

Formy práce při studiu použité Kurz bude probíhat formou 2 workshopů pod vedením lektora v rozsahu 8 hodin se zá-
věrečnou diskusí na dané téma.

obsah kurzu 

Absolventi kurzu se seznámí s tiskem jako s jednou ze základních technik zušlechťování 
textilie. Stěžejní část samotného kurzu bude tvořit vlastní praktická činnost absolventů. 
Teoretická část:
- základní a alternativní druhy tisku na textil,
- metodické návody pro využívání tématu při práci s dětmi.
Praktická část:
- příprava materiálu pro tisk,
- výroba tiskátek a raznic,
- praktická ukázka vybraných technik tisku na textil, např. tisk z fólie, moosgumi, tisk ze skla.

ostatní 

Účastníkům kurzu bude zapůjčen potřebný materiál: textilie (bavlněná metráž, poloto-
vary z bavlny), pastózní barvy na textil, potřebné pomůcky a materiál pro tisk na textil.  
Rovněž získají přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou materiály ke kurzu a dané-
mu tématu. Účastník kurzu si s sebou přinese: vlasový štětec, menší nádoba na vodu, 
nůžky, molitanovou houbičku.

Požadavky k ukončení Aktivní účast na kurzu, ukázka finálních výrobků, diskuze na téma tisk na textil.

Materiály Účastník si odnese portfolium s náměty na výrobky a vlastní výrobek.

Počet účastníků min. 10, max. 18

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 980 Kč 

CCV PdF UP  je na
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Tvůrčí komunikace s uměleckým dílem – pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a ZUŠ

Pracoviště garantující studium odborně Katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.
Manager studia Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Studium určeno pro
Absolventy akreditovaných magisterských studijních programů s odbornou kvalifika-
cí učitel výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ nebo ZUŠ.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.
Rozsah / celková délka kurzu 3 x 6 hodin (cyklus = 16 hodin) (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt
Účastníci budou seznámeni se současnými přístupy k interpretaci uměl. díla a s prak-
tickými příklady metod tvůrčí interpretace výtvarného artefaktu využitelnými při 
práci s žáky 2. stupně ZŠ, SŠ a ZUŠ. 

Formy práce při studiu použité
Obsahem programu bude zejména hledání originálních možností komunikace s umě-
leckým dílem, formy a metody zpřístupňování výtvarného díla nejmladším dětem. 
Absolvent si rozšíří své stávající dovednosti a znalosti z oblasti výtvarné výchovy.

1. kurz - 6 hodin

Přehled metod tvůrčí interpretace a specifika 
vnímání žáků 2. stupně ZŠ, SŠ a ZUŠ v kontex-
tu výchovy uměním.

• Vstupní etuda s uměleckým dílem.
• Teoretický vstup do problematiky, v němž bude přístupnou formou pojednáno o in-

terpretaci uměleckého díla. 
• Specifika vnímání žáků 2. stupně ZŠ, SŠ a ZUŠ v kontextu výchovy uměním.
• Verbální X tvůrčí, resp. expresivní interpretace uměleckého díla (J. Slavík), přehled 

postupů, metod a forem využitelných při práci s nejmladšími dětmi.
• Praktická tvůrčí aktivita – ilustrace jedné z konkrétních metod tvůrčí interpretace.
• Reflexe.

2. kurz - 6 hodin

Interpretační aktivity umělců jako inspirace 
pro pedagogickou činnost.

• Vstupní etuda s uměleckým dílem.
• Interpretační aktivity umělců jako inspirace pro pedagogickou činnost – tvorba 

J. Koláře a jeho metody tvůrčí interpretace.
• Praktické příklady tvůrčí, resp. expresivní interpretace výtvarného díla, ilustrace 

konkrétních metod tvůrčí interpretace.
• Internetové zdroje obrazového materiálu do výuky.
• Reflexe.

3. kurz - 6 hodin

Prezentace výtvarných řad a projektů, které 
byly realizovány s žáky ZŠ, SŠ a ZUŠ.

• Vstupní etuda s uměleckým dílem.
• Možnosti spolupráce mezi muzeum umění (galerií) a školou – programy muzeí 

určené žákům ZŠ, SŠ a ZUŠ.
• Prezentace výtvarných řad a projektů, které byly realizovány s žáky ZŠ, SŠ a ZUŠ.
• Praktické příklady tvůrčí, resp. expresivní interpretace výtvarného díla, ilustrace 

konkrétních metod tvůrčí interpretace.
• Reflexe.

Poznámka
Účastníkům kurzu budou poskytnuty pracovní listy, zapůjčeny potřebné nástroje 
a  materiál a rovněž získají přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou umístěny 
materiály ke kurzu a danému témat.
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Požadavky k ukončení
Vytvoření portfolia obsahujícího potřebné informace k vlastním výukovým aktivitám, 
pracovní listy, rejstřík metod a příklady vlastních výtvarných prací, realizovaných bě-
hem kurzu.

Materiály Účastník si odnese vytvořené vlastní portfolio, poskytnuté pracovní listy a vlastní 
výtvarné práce.

Počet účastníků min. 10, max. 15

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena 1. kurzu 650 Kč 
Cena 2. kurzu 590 Kč 
Cena 3. kurzu 590 Kč 

Cena za cyklus kurzů 1 690 Kč 

 pokračování: Cyklus kurzů: Tvůrčí komunikace s uměleckým dílem – pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a ZUŠ

www.ccv.upol.cz
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Požadavky k ukončení
Vytvoření portfolia obsahujícího potřebné informace k vlastním výukovým aktivitám, 
pracovní listy, rejstřík metod a příklady vlastních výtvarných prací, realizovaných bě-
hem kurzu.

Materiály
Účastník si odnese vytvořené vlastní portfolio, poskytnuté pracovní listy a vlastní 
výtvarné práce.

Počet účastníků min. 10, max. 15

Doklad o absolvování studia
Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena 1. kurzu 650 Kč 
Cena 2. kurzu 590 Kč 
Cena 3. kurzu 590 Kč 

Cena za cyklus kurzů 1 690 Kč 

 pokračování: Cyklus kurzů: Tvůrčí komunikace s uměleckým dílem – pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovateleStudium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Tvůrčí komunikace s uměleckým dílem – pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatele

Pracoviště garantující studium odborně Katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.
Manager studia Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Studium určeno pro
Absolventy akreditovaných magisterských studijních programů s odbornou kvalifika-
cí učitel výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ nebo ZUŠ.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz. 
Rozsah / celková délka kurzu 3 x 6 hodin (cyklus = 16 hodin) (pátek nebo sobota) 

Cíl studia, kvalifikační efekt

Účastníci budou seznámeni se současnými přístupy k interpretaci uměleckého díla 
a s praktickými příklady metod tvůrčí interpretace výtvarného artefaktu využitelnými 
při práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. 
Obsahem programu bude zejména hledání originálních možností komunikace s umě-
leckým dílem, formy a metody zpřístupňování výtvarného díla nejmladším dětem. 
Absolvent si rozšíří své stávající dovednosti a znalosti z oblasti výtvarné výchovy.

Formy práce při studiu použité
Kurz proběhne formou tří workshopů pod vedením lektora v celkovém rozsahu 16 
hodin.

1. kurz - 6 hodin

Přehled metod tvůrčí interpretace a specifika 
vnímání dětí předškolního a mladšího školní-
ho věku v kontextu výchovy uměním.

• Vstupní etuda s uměleckým dílem.
• Teoretický vstup do problematiky, v němž bude přístupnou formou pojednáno o 

interpretaci uměleckého díla.
• Specifika vnímání dětí předškolního a mladšího školního věku v kontextu výchovy 

uměním.
• Verbální X tvůrčí, resp. expresivní interpretace uměleckého díla (J. Slavík), přehled 

postupů, metod a forem využitelných při práci s nejmladšími dětmi.
• Praktická tvůrčí aktivita – ilustrace jedné z konkrétních metod tvůrčí interpretace.
• Reflexe.

2. kurz - 6 hodin

Interpretační aktivity umělců jako inspirace 
pro pedagogickou činnost

• Vstupní etuda s uměleckým dílem.
• Interpretační aktivity umělců jako inspirace pro pedagogickou činnost – tvorba J. 

Koláře a jeho metody tvůrčí interpretace.
• Praktické příklady tvůrčí, resp. expresivní interpretace výtvarného díla, ilustrace 

konkrétních metod tvůrčí interpretace.
• Internetové zdroje obrazového materiálu do výuky.
• Reflexe.

3.  kurz - 6 hodin

Prezentace výtvarných řad a projektů, které 
byly realizovány s dětmi předškolního a mlad-
šího školního věku

• Vstupní etuda s uměleckým dílem.
• Možnosti spolupráce mezi muzeum umění (galerií) a školou – programy muzeí 

určené nejmladším dětem.
• Prezentace výtvarných řad a projektů, které byly realizovány s dětmi předškolního 

a mladšího školního věku. 
• Praktické příklady tvůrčí, resp. expresivní interpretace výtvarného díla, ilustrace 

konkrétních metod tvůrčí interpretace.
• Reflexe.

Poznámka
Účastníkům kurzu budou poskytnuty pracovní listy, zapůjčeny potřebné nástroje 
a materiál a rovněž získají přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou umístěny 
materiály ke kurzu a danému tématu. 
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Poznámka
Účastníkům kurzu budou poskytnuty pracovní listy, zapůjčeny potřebné 
nástroje a materiál a rovněž získají přístupové údaje k e-mailu, na kterém 
budou umístěny materiály ke kurzu a danému tématu.

Požadavky k ukončení
Vytvoření portfolia obsahujícího potřebné informace k vlastním výukovým 
aktivitám, pracovní listy, rejstřík metod a příklady vlastních výtvarných pra-
cí, realizovaných během kurzu.

Materiály Účastník si odnese vytvořené vlastní portfolio, poskytnuté pracovní listy 
a  vlastní výtvarné práce.

Počet účastníků min. 6, max. 15

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem 
č.  563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 6 účastníků.

Cena za dílčí kurz 590 Kč 
Cena za cyklus kurzů 1 130 Kč

 pokračování: Cyklus kurzů: „Dobře se dívat, kriticky myslet.“
 Rozvoj všeobecného přehledu a kritického myšlení s podporou současného umění.  

TVůRČÍ ČINNOSTI

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: „Dobře se dívat, kriticky myslet.“
Rozvoj všeobecného přehledu a kritického myšlení s podporou současného umění.  

Pracoviště garantující studium odborně Katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc. 
Manager studia Mgr. Štěpánka Bieleszová, Mgr. Marek Šobáň 

Studium určeno pro
Studenty a pedagogy výtvarných a jiných humanitních oborů (např. pro 
studenty, pedagogy a absolventy magisterských studijních programů s od-
bornou kvalifikací učitel výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ nebo ZUŠ).

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku 
za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 2 x 4 hodiny (cyklus = 8 hodin), (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Účastníci budou seznámeni se současnými přístupy k interpretaci umělec-
kého díla a s praktickými příklady metod tvůrčí interpretace výtvarného 
artefaktu využitelnými při práci s žáky 2. stupně ZŠ, SŠ a ZUŠ. Obsahem kur-
zu bude zejména hledání originálních možností komunikace s uměleckým 
dílem, formy a metody zpřístupňování výtvarného díla nejmladším dětem. 
Absolvent si rozšíří své stávající dovednosti a znalosti z oblasti výtvarné vý-
chovy.

Formy práce při studiu použité Kurz proběhne formou 2 workshopů pod vedením lektora v celkovém roz-
sahu 8 hodin.

1. kurz - 4 hodiny
aktivizační metody tvůrčí interpretace
v kontextu výchovy uměním.

• Etuda s uměleckým dílem (s použitím postmoderních fotografií Václava Stra-
tila) na téma: multikulturalismu, extremismu, sekty.

• Praktická tvůrčí aktivita – ilustrace jedné z konkrétních metod tvůrčí inter-
pretace.

• Reflexe.
• Etuda s uměleckým dílem (s použitím feministických fotografií Veroniky Bro-

mové a Lenky Klodové) na téma: Manipulativní vliv médií na rozvoj osobnosti 
mladého člověka.

• Praktické příklady tvůrčí, resp. expresivní interpretace výtvarného díla, ilust-
race konkrétních metod tvůrčí interpretace. 

• Reflexe.

2. kurz - 4 hodiny
Mezioborové aktivity umělců jako inspi-
race pro pedagogickou činnost.

• Etuda s uměleckým dílem (fotografie Michaely Spurné) na téma: bezpeč-
nost a ochrana práv dítěte a negativní vliv médií na provoz rodiny.

• Mezioborové aktivity umělců jako inspirace pro pedagogickou činnost.
• Internetové zdroje obrazového materiálu do výuky.
• Reflexe.
• Etuda s uměleckým dílem (s použitím současných fotografií Jana Langa 

a Jiřího Doležala) na téma: Senioři mezi námi, podpora mezigeneračního 
dialogu.

• Praktické příklady sociologické role současného umění, ilustrace na kon-
krétních příkladech.

• Reflexe.
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Přihláška ke kurzům: ccv.upol.cz/prihlasky/
bližší informace: PhDr. Jana Vítková 
tel.: +420 585 635 146, e-mail: jana.vitkova@upol.cz
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TVůRČÍ ČINNOSTI

3. workshop – 2 hodiny
obrazy s tematikou antické mytologie 
– workshop představí 3 vybraná díla se 
zmíněnou tematikou, která jsou prezen-
tována na výstavě od Tiziana po Warhola 
/ Staré umění.

• Vstupní evokace v expozici.
• Setkání s kurátorem výstavy Od Tiziana po Warhola / Staré umění.
• Výkladová část workshopu: bližší seznámení s náměty obrazů Diogénes na tržišti, 

Obětování Polyxeny a Faethonův pád.
• Aktualizace témat zmíněných obrazů, např. Diogenova kritika společnosti (tehdy 

a dnes), oběť nevinného člověka pro blaho společnosti, Faethón – oběť či viník?
• Verbální X tvůrčí, resp. expresivní interpretace uměleckého díla, práce s textem – 

dokončení mytického příběhu (aktualizace, parafráze…).
• Moderovaná diskuze účastníků workshopu.
• Reflexe workshopu.

4. workshop – 2 hodiny
Proměny – workshop představí vybraná 
díla z expozice od Tiziána k Warholovi / 
Výtvarné umění 1890 - 1947. Kromě vý-
kladu jsou pro účastníky připraveny zá-
žitkové etudy z oblasti výtvarné tvorby.

• Vstupní evokace v expozici.
• Setkání s kurátorem výstavy Od Tiziana po Warhola / Výtvarné umění 1890 – 1947.
• Výkladová část workshopu: seznámení s vybranými  moderními uměleckými 

směry (expresionismus, kubismus, surrealismus…), přiřazení vybraných 
děl k jednotlivým um. směrům, hledání typických znaků, objasnění uměleckohis-
torického kontextu, představitelé českého moderního umění zastoupeni v expozici 
(J.  Úprka, A. Mucha, B. Kubišta, O. Gutfreund…).

• Verbální X tvůrčí, resp. expresivní interpretace uměleckého díla, vlastní výtvarná 
tvorba s uplatněním získaných poznatků.

• Moderovaná diskuze účastníků workshopu ve vztahu k realizované etudě.
• Reflexe workshopu.

Poznámka
Účastníkům workshopů budou poskytnuty pracovní listy, handouty a zapůjčeny 
potřebné nástroje a pomůcky potřebné pro realizaci praktických etud. Účastníci 
nemusí mít výtvarné vzdělání a praktické zkušenosti s výtvarnou tvorbou.

Požadavky k ukončení Aktivní a tvůrčí přístup k jednotlivým workshopům.

Materiály Účastník si odnese handouty, poskytnuté pracovní listy a vlastní výtvarné práce.

Počet účastníků min. 10, max. 15

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem 
č.  563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena dílčího workshopu 370 Kč 
Cena za cyklus workshopů 1 130 Kč

 pokračování: Za bránou muzea – muzejně pedagogické aktivity v expozicích Muzea umění olomouc

TVůRČÍ ČINNOSTI
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Za bránou muzea – muzejně pedagogické aktivity v expozicích Muzea umění olomouc

Pracoviště garantující studium odborně Katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci

odborný garant Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.

Manager studia Mgr. Marek Šobáň, Mgr. Štěpánka Bieleszová

Studium určeno pro Seniory a další zájmové skupiny (např. pedagogy výtvarných a jiných humanit-
ních oborů).

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za 
workshopy.

Rozsah / celková délka kurzu 8 vyučovacích hodin realizovaných ve čtyřech dvouhodinových blocích

Cíl studia, kvalifikační efekt

Účastníci se pomocí interaktivních muzejně pedagogických aktivit seznámí s ak-
tuálními výstavními projekty Muzea umění Olomouc a historickými objekty are-
álu Arcidiecézního muzea Olomouc. Smyslem jednotlivých workshopů je mj. roz-
víjení vztahu k regionu a lokálnímu společenství, dále podpora mezigeneračního 
dialogu mezi seniory a mladší generací reprezentovanou odbornými pracovníky 
muzea a v neposlední řadě i kultivace vztahu ke kulturnímu dědictví.

Formy práce při studiu použité Komentovaná prohlídka, přednáška, beseda, výklad před uměleckým dílem, 
animační zážitkové aktivity přizpůsobené skupině účastníků. 

1. workshop – 2 hodiny
Komentovaná prohlídka arcidiecézního 
muzea olomouc a zážitková aktivita před 
vybraným exponátem.

• Komentovaná prohlídka areálu a historických budov AMO.
• Bližší seznámení s vybranými exponáty stálé expozice Ke slávě a chvále Tisíc let 

duchovní kultury na Moravě.
• Tvůrčí aktivity s pracovním listem. 
• Setkání s jedním z kurátorů a tvůrců expozice.
• Verbální X tvůrčí, resp. expresivní interpretace uměleckého díla (J. Slavík), vytvá-

ření tzv. živého obrazu.
• Závěrečná reflexe, diskuze.

2. workshop – 2 hodiny
Mistr Tizian, apollo a Marsyas – workshop 
představí pomocí výkladu a několika 
netradičních zážitkových aktivit jedno 
z nejznámějších děl ze sbírek Muzea 
umění olomouc – Tizianův obraz apollo 
a Marsyas.

• Vstupní evokace před obrazem.
• Setkání s kurátorem výstavy Od Tiziana po Warhola / Staré umění.
• Výkladová část workshopu: bližší seznámení s námětem, osobností umělce 

a východisky jeho tvorby se zaměřením na představované dílo.
• Verbální X tvůrčí, resp. expresivní interpretace uměleckého díla, ztotožnění 

s vybranou postavou z obrazu – etuda za pomocí výtvarných prostředků.
• Moderovaná diskuze účastníků workshopu ve vztahu k realizované etudě.
• Reflexe workshopu.
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www.ccv.upol.cz

CCV PdF UP  je na

Přihláška ke kurzům: ccv.upol.cz/prihlasky/
bližší informace: PhDr. Jana Vítková 
tel.: +420 585 635 146, e-mail: jana.vitkova@upol.cz
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: agrese a šikana

Pracoviště garantující studium odborně Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci

odborný garant Doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

Manager studia PhDr. Pavel Dařílek, CSc.

Studium určeno pro Učitele 1., 2., 3. stupně ZŠ a pro zájemce o danou problematiku.   

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 4 hodiny plus 1 hodina diskuse

Cíl studia, kvalifikační efekt Porozumění agresivnímu chování a možnostem jeho ovlivnění v rámci školního kon-
textu.

Formy práce při studiu použité Přednáška s aktivní diskusí.

obsah kurzu 

Definice agrese a šikany.
•  Druhy agrese, výskyt agrese, vývoj agrese.
•  Příčiny agrese a šikany.
•  Postupy a možnosti zvládání agresivního chování a šikany.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího. 

Poznámka Je možné prezentovat vlastní případy agresivního chování dětí a způsoby jeho řešení 
popřípadě neúspěch jeho vyřešení.

Požadavky k ukončení Aktivní účast ve výuce, zpracování jednoho modelového případu.

Počet účastníků min. 10, max. 30

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 590 Kč 

Vzdělávejte se 
společně s námi.                     

Centrum 
celoživotního 
vzdělávání 

CCV PdF UP  je na

Přihláška ke kurzům: ccv.upol.cz/prihlasky/
bližší informace: PhDr. Jana Vítková 
tel.: +420 585 635 146, e-mail: jana.vitkova@upol.cz
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: asertivní komunikace na pracovišti  

Pracoviště garantující studium odborně Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Manager studia Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

Studium určeno pro Učitele a pedagogy ze základních a středních škol, případně absolventy VŠ. Určeno i pro 
zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.
Rozsah / celková délka kurzu 4 hodiny 2 krát za měsíc (pátek nebo sobota) - (celkově 8 hod)

Cíl studia, kvalifikační efekt
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy asertivní komunikace (součástí 
kursu bude mapování vlastního asertivního chování), se základními typy asertivní komu-
nikace, s asertivními komunikačními technikami.

Formy práce při studiu použité Modelové situace s využitím asertivní komunikace a to jak v oblasti teoretické, tak i po 
praktické stránce s využitím moderních dostupných pomůcek.

1. Kurz
Základní pojmy asertivní komunikace 
(mapování vlastního asertivního chování)
Základní typy asertivní komunikace

Seznámení posluchačů se základními pojmy asertivní komunikace (mapování vlastního 
chování pomocí dotazníku apod.), se základními typy asertivní komunikace, s asertivní-
mi komunikačními technikami, manipulacemi, pasivní, agresivní komunikací. Vše sebe-
zkušenostní formou za aktivní spolupráce účastníků kursu. 

2. Kurz
asertivní komunikační techniky
Modelové situace s využitím asertivní 
komunikace

Pozitivní asertivita, negativní asertivita, nácvik modelových situací (ze životních 
zkušeností a potřeb účastníků) s využitím asertivní komunikace. Vše bude rea-
lizováno prakticky s doplňováním teoretických poznatků a s využitím moderních 
dostupných pomůcek.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího (preferována výuka v Olomouci).
Požadavky k ukončení Aktivní účast na přednášce.

Materiály Účastníci získají pracovní listy a přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou materiály 
ke kurzu a danému tématu.

Počet účastníků min. 12, max. 20

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 12 účastníků.

Cena 1. kurzu 490 Kč 
Cena 2. kurzu 490 Kč 

Cena za cyklus kurzů 930 Kč 

Vzdělávejte se 
společně s námi.                     

Centrum 
celoživotního 
vzdělávání 

Vedení Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci (PdF UP) hledalo cestu, jak své služby ještě zlepšit, a proto se rozhodlo pro imple-
mentaci požadavků na kvalitní systém řízení v podobě normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Certifikace systému managementu kvality podle ČSn en ISo 9001:2009 je 
potvrzení vysoké  úrovně služeb, které Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP 
dlouhodobě nabízí, a je důležitým předpokladem pro jeho další úspěšnou činnost.
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KOMUNIKACE
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Komunikační výchova

Pracoviště garantující studium odborně Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci

odborný garant Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Manager studia Mgr. Eva Stránská, Ph.D. (Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.)

Studium určeno pro Učitele ZŠ, SŠ a pracovníky odborných zařízení. Určeno i pro zájemce o danou proble-
matiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu

I.  Česká slovní zásoba, vrstvy ve slovní zásobě se zaměřením na současné 
sociolekty.  

 2 setkání (po 4 vyučovacích hodinách, tj. 2 x 180 minut)
II. Komunikace. osobnost mluvčího a posluchače, způsoby komunikace,  

formy vedení dialogu se zaměřením na školský dialog.
 4 setkání (po 4 vyučovacích hodinách, tj. 4 x 180 minut)
III. Kultura mluveného projevu a rozvoj řečových dovedností nejen v jazyko-

vém vyučování.
 3 setkání (po 4 vyučovacích hodinách, tj. 3 x 180 minut)
 Kurzy se budou konat v pátky případně v soboty

Cíl studia, kvalifikační efekt

Seznámení s nejčastějšími nedostatky při komunikaci a způsoby pro jejich odstranění. 
Práce s netradičními cvičeními a vlastní příprava těchto cvičení. Náměty pro zkvalitnění 
vyučovacího procesu nejen v mateřském jazyce formou rozvíjení slovní zásoby i kultury 
mluvního projevu. Schopnost asertivní komunikace při různých situacích.

Formy práce při studiu použité

Formy práce jsou měněny v závislosti na potřebách zájemců o kurz. Předpokládáme 
formu hromadné výuky i skupinové, dále metodu problémového výkladu či samostat-
nou práci.  Každý blok je zakončen volnou diskusí a možností osobní konzultace. Jde o 
prezenční formu výuku.

1. Kurz
Česká slovní zásoba, vrstvy ve slovní 
zásobě se zaměřením na současné 
sociolekty.
2 teoreticko-praktická setkání, 
tj. 2 x 180 minut

• Jazyková správnost a jazyková kultura. Jazykové prostředky řečové komunikace 
(zvukové, lexikální, morfologické a syntaktické). Hranice mezi spisovností a ne-
spisovností. Vývoj názorů na mateřský jazyk. Slovník nespisovné češtiny. 

• Postavení sociolektů a jejich využívání v rámci komunikace. Neologismy v sou-
časné češtině. Mluva současné mládeže. Generační rozdíly v jazykových proje-
vech. Práce s konkrétními mluvenými a psanými texty.

2. Kurz
Komunikace. osobnost mluvčího
a posluchače, způsoby komunikace, formy 
vedení dialogu. 

4 teoreticko-praktická setkání, 
tj. 4 x 180 minut

• Komunikace a současná společnost. Jazyková diplomacie. Verbální, verbálně-never-
bální a neverbální komunikace. Význam vhodné argumentace. Specifické prostředky 
mluveného projevu. Tréma a její zvládnutí.

• Dialog jako nejdůležitější prostředek při komunikaci. Vedení dialogu a diskuse. Chyby 
v komunikaci jako příčina vzniku problémových situací. 

• Způsoby reakce na repliku v dialogu; přiřazení jazykových vlastností replik k záměru, 
s  nímž je komunikováno. Správné vedení interview. Vhodné a nevhodné využití hu-
moru. Asertivní chování.

• Školský dialog a jeho základní repliky (replika iniciační, žákova verbální nebo never-
bální reakce, evaluační replika. Přístupy ke školské komunikaci. Způsoby verbálního 
i  neverbálního kontaktu se žáky. Problematika kladení otázek. Rozvoj komunikačních 
dovedností v rámci výuky (čtení, naslouchání, psaní a vyprávění; dovednosti recepční 
a produktivní); typy vhodných úkolů (úkoly s výběrem odpovědi, úkoly uspořádací, 
úkoly přiřazovací, úkoly dichotomické aj.). Komplexní rozvíjení komunikativních do-
vedností (náměty pro práci).

3. Kurz
Kultura mluveného projevu a rozvoj 
řečových dovedností nejen v jazykovém 
vyučování.

3 teoreticko-praktická setkání, 
tj. 3 x 180 minut

• Spisovná výslovnost slov domácího i cizího původu. Nejčastější nedostatky. Možnost 
nápravy s využitím vhodných cvičení.

• Zvukové prostředky jazykového projevu (promluva, věta, větný úsek, takt a rytmus, slov-
ní přízvuk, důraz, taktová skupina - frázování, kladení pauz, modulace – její druhy aj.).

• Nepřesnosti při vyjadřování. Nevhodné vazby, záměna slov, správné porozuměním 
slovům cizího původu, nejfrekventovanější nedostatky, k  výslovnosti zkratek, volba 
vhodného pojmenování (na základě práce s textem a zvukových nahrávek i videona-
hrávek).

ostatní Je možné absolvovat jak celý cyklus kurzů, tak i samostatné dílčí kurzy.

Poznámka

Součástí každého kurzu bude práce s konkrétním jazykovým materiálem připraveným 
formou blogeru. Účastníci kurzu se budou pravidelně připravovat nastudováním základ-
ní teorie (viz připravený bloger) a zpracováním zadaných cvičení, která budou součástí 
blogerů). Změna lektora vyhrazena.

Požadavky k ukončení Účast na kurzu. V případě celého cyklu - pravidelná příprava, individuální studium, vy-
pracování požadovaných materiálů. 

Materiály Účastníci obdrží několikastránkový materiál a získají přístupové údaje k e-mailu, na 
kterém budou materiály ke kurzu a danému tématu.

Počet účastníků min. 10, max. 20

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena 1. kurzu 910 Kč 
Cena 2. kurzu 1 810 Kč
Cena 3. kurzu 1 420 Kč
Cena za cyklus kurzů 3 600 Kč

 pokračování: Cyklus kurzů: Komunikační výchova

CCV PdF UP  je na

Přihláška ke kurzům: ccv.upol.cz/prihlasky/
bližší informace: PhDr. Jana Vítková 
tel.: +420 585 635 146, e-mail: jana.vitkova@upol.cz
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KOMUNIKACE KOMUNIKACE
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Písemný projev

Pracoviště garantující studium odborně Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci

odborný garant Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Manager studia Mgr. Eva Stránská, Ph.D.  (Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.)

Studium určeno pro Učitele MŠ, ZŠ, SŠ a pracovníky odborných zařízení. Určeno i pro zájemce o danou pro-
blematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu

I. Základy českého pravopisu – změny, vývojové tendence. 4 setkání (po 4 vy-
učovacích hodinách, tj. 4 x 180 minut)
II.  Projevy mluvené a psané, příprava psaných projevů. 
3 setkání (po 4 vyučovacích hodinách, tj. 3 x 180 minut)
III.  Základní slohové postupy a útvary (postup informační a dokumentární).
3 setkání (po 4 vyučovacích hodinách, tj. 3 x 180 minut)
IV. Základní slohové postupy a útvary (postup popisný, výkladový a vyprávěcí). 
4 setkání (po 4 vyučovacích hodinách, tj. 4 x 180 minut)
Kurzy se budou konat v pátky případně v soboty.

Cíl studia, kvalifikační efekt

Seznámení s novými zásadami a normami pro tvorbu správných psaných projevů. Se-
známení s nejnovější literaturou a práce s ní. Formou vnitřní diferenciace kurzů možnost 
rozšíření témat na netradiční náměty využitelné v pedagogické praxi. Lepší vnímání 
psaných textů, rozvoj vlastního kreativního potenciálu.

Formy práce při studiu použité
Formy práce jsou měněny v závislosti na potřebách zájemců o kurz. Předpokládáme for-
mu hromadné výuky i skupinové, dále metodu problémového výkladu či samostatnou 
práci.  Každý blok je zakončen volnou diskusí a možností osobní konzultace. 

1. Kurz

Základy českého pravopisu – změny, vý-
vojové tendence.

4 teoreticko-praktická setkání, 
tj. 4 x 180 minut

• Základní orientace v současných změnách a praktické procvičení jednotlivých jevů 
lexikálního pravopisu.

• Základní orientace v současných změnách a praktické procvičení jevů morfologického 
pravopisu.

• Základní orientace v současných změnách a praktické procvičení jevů syntaktického 
pravopisu.

• Netradiční náměty pro pravopisná cvičení.

2. Kurz

Projevy mluvené a psané, příprava psa-
ných projevů.

3 teoreticko-praktická setkání, 
tj. 3 x 180 minut

• Charakteristika projevů mluvených a psaných; příprava psaného projevu; koncept; 
členění textu.

• Psychologie psaní dopisů; druhy dopisů; formální stránka; úprava obchodní a úřední 
korespondence dle normy ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými 
editory.

• Praktická úprava úřední korespondence jako námět pro tvůrčí činnost žáků. Psaní 
osobních dopisů – příklady pro různé typy, vhodnost a nevhodnost vyjádření.

3. Kurz
Základní slohové postupy a útvar
(postup informační, útvary oznamovací, 
dokumentární, heslovité a další).

2 teoreticko-praktická setkání, 
tj. 2 x 180 minut

• Slohové útvary oznamovací (oznámení, pozvánka, inzerát, zpráva, vizitka, interview; 
plakát, vyhláška, tiráž, viněta aj.). Slohové útvary dokumentární (zápis) a heslovité 
(soupisy, tiskoviny) a další útvary používané v administrativě (potvrzenka, stvrzenka, 
objednávka, pověření, zplnomocnění, plná moc, reklamace, odvolání, blahopřání, 
poděkování, omluva, kondolence). 

• Základní typografická pravidla (zásady pro přípravu powerpointových prezentací; 
zásady pro psaní referátů, seminárních a závěrečných prací).

4. Kurz
Základní slohové postupy a útvary
(postup popisný, výkladový a vyprávěcí).

3 teoreticko-praktická setkání,
tj. 3 x 180 minut

• Charakteristika popisného postupu (prostý, výběrový, pracovního postupu, odborný 
a využití odpovídající terminologie se zřetelem k popisu teoretickému, praktickému 
a popularizačnímu, umělecký, publicistický; životopis se zaměřením na strukturovaný 
životopis; charakteristika, posudek, recenze a další útvary). Netradiční způsoby pro 
procvičení uvedených slohových útvarů.

• Charakteristika postupu výkladového; výklad; pojednání, struktura pojednání; pro-
blematika bibliografických citací a poznámkového aparátu; handout; referát a jeho 
kompozice, koreferát; formy zpracování odborného textu – osnova, konspekt, teze, 
excerpta, anotace, resumé a další. Vztah výkladu pojednání a úvahy. Netradiční způ-
soby pro procvičení uvedených slohových útvarů.

• Charakteristika postupu vyprávěcího a vyprávění jako základního slohového útvaru. 
Vyprávění prosté a umělecké, struktura vyprávění; dějový popis; výběr vhodných 
jazykových prostředků; cvičení invenční, kompoziční a stylizační; základní stylistické 
nedostatky. Netradiční způsoby pro procvičení uvedených slohových útvarů.

ostatní Je možné absolvovat jak celý cyklus kurzů, tak i samostatné dílčí kurzy.

Poznámka

Součástí každého setkání bude práce s konkrétním jazykovým materiálem připraveným 
formou blogeru. Účastníci kurzu se budou pravidelně připravovat nastudováním základ-
ní teorie (viz připravený bloger) a zpracováním zadaných cvičení, která budou součástí 
blogerů). Změna lektora vyhrazena.

Požadavky k ukončení Účast na kurzu. V případě celého cyklu - pravidelná příprava, individuální studi-
um, vypracování požadovaných materiálů.

Materiály Účastníci obdrží několikastránkový materiál a získají přístupové údaje k e-mailu, na 
kterém budou materiály ke kurzu a danému tématu.

Počet účastníků min. 10, max. 20

Doklad o absolvování studia osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena 1. kurzu 1 810 Kč 
Cena 2. kurzu 1 420 Kč
Cena 3. kurzu 1 420 Kč
Cena 4. kurzu 1 810 Kč

Cena za cyklus kurzů 5 610 Kč

 pokračování: Cyklus kurzů: Písemný projev
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Rétorika

Pracoviště garantující studium odborně Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci

odborný garant Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Manager studia Mgr. Eva Stránská, Ph.D. (Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.)

Studium určeno pro
Učitele MŠ, ZŠ, SŠ a pracovníky odborných zařízení. Určeno i pro zájemce o danou pro-
blematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu

I. Přehled dějin světové rétoriky. od antiky k dnešku  - využití odkazu vývoje 
rétoriky v současnosti.
4 setkání (po 4 vyučovacích hodinách, tj. 4 x 180 minut)
II. Rétorika v Čechách (balbín, Komenský, Jungmann – rozbor myšlenek Ko-
menského díla Zpráva a naučení o kazatelství a Jungmannovy Slovesnosti. 
náměty pro využití v současnosti.
2 setkání (po 4 vyučovacích hodinách, tj. 2 x 180 minut)
III. Slohové postupy a útvary v mluvené komunikaci. Příprava vhodné prezen-
tace pro vystoupení.
4 setkání (po 4 vyučovacích hodinách, tj. 4 x 180 minut)
Kurzy se budou konat v pátky případně v soboty.

Cíl studia, kvalifikační efekt

Seznámení s odkazem dějin rétoriky pro současnost. Náměty pro využití některých 
zásadních myšlenek. Získat schopnost správně sestavit a prezentovat různé druhy vy-
stoupení soukromých, populárních i odborných. Vhodné využití prezentace při odbor-
ných vystoupeních. Zlepšení schopnosti argumentace s využitím získaných poznatků z 
historie i ze současnosti.

Formy práce při studiu použité

Formy práce jsou měněny v závislosti na potřebách zájemců o kurz. Předpokládáme 
formu hromadné výuky i skupinové, dále metodu problémového výkladu či samostat-
nou práci.  Každý blok je zakončen volnou diskusí a možností osobní konzultace. Jde o 
prezenční formu výuku.

1. Kurz
Přehled dějin světové rétoriky. od antiky 
k dnešku - využití odkazu vývoje rétori-
ky v současnosti.

4 teoreticko-praktická setkání, 
tj. 4 x 180 minut

• Charakteristika antické rétoriky. Význam slova „rétor“ a „litograf“. Sofisté – hlavní 
představitelé. Sokrates a Platon (akademický dialog). Aristoteles. Demosthenes. Dě-
lení projevů a jejich výstavby v antice ve srovnání se současností.

• Rozvoj řecké rétoriky v Římě. Základní směry: analogie a anomálie a jejich hlavní 
představitelé. Charakteristika hlavních myšlenek. Význam díla M. F. Quintiliana. 

•  Návaznost středověkých rétorických škol na tradici škol antických. Trivium a quadrivi-
um. Církev a řečnictví. Význam kazatelství (homilie a apologie). Význam jazyka bible. 
Napodobování cizích vzorů.

• Novověk. Rozbor myšlenek Descarta z jeho úvodu k Rozpravě o metodě. N. Boileru-
-Despréaux a jeho dílo Umění básnické. Příčiny omezení vlivu rétoriky v období 
racionalismu a osvícenství. 20. století a podněty z antické rétoriky. Význam médií 
(mezinárodní dorozumívání). Renesance rétoriky. Chápání jazyka v souvislostech 
pragmatických, sociálních, logických, psychologických, filozofických a dalších. Posta-
vení rétoriky v dějinách evropského školství (chybné projevy rutiny a pedantismu). 
Rétorika jako praktická dovednost, ale i vědní disciplína.

2. Kurz
Rétorika v Čechách (balbín, Komenský, 
Jungmann – rozbor myšlenek Komen-
ského díla Zpráva a naučení o kazatel-
ství a Jungmannovy Slovesnosti. námě-
ty pro využití v současnosti.
2 teoreticko-praktická setkání, 
tj. 2 x 180 minut

• Reformační hnutí a rétorika. Rétorika bratrská (spis J. Blahoslava Vady kazatelův – 
rozbor některých myšlenek aktuálních i v současnosti). B. Balbín a možnost aplikace 
jeho výroků do současného školství.  Českobratrská rétorika. J. A. Komenský a pod-
nětné myšlenky z jeho díla Zpráva a naučení o kazatelství. Práce s aktuálním textem 
s  náměty pro využití některých názorů v současnosti.

• Osobnost J. Jungmanna a jeho Slovesnosti jako sbírky vzorových literárních ukázek. 
Spojitost s antikou i dílem Komenského.  Rozdílnost mezi dalšími učebnicemi rétoriky. 
Zdůraznění významu argumentace.

3. Kurz
Příprava veřejného vystoupení. Slohové 
postupy a útvary v mluvené komunikaci. 
Příprava vhodné prezentace pro vystou-
pení.

4 teoreticko-praktická setkání, 
tj. 4 x 180 minut

• Příprava veřejného vystoupení. Cíl projevu. Posluchači. Délka a místo projevu. Forma 
projevu (přehlednost, logičnost, srozumitelnost). Nácvik přednesu. Využití neverbál-
ních prostředků. Vztah mluvčí – posluchač. Význam argumentace. 

• Základní dělení řečnických projevů (propagující, odborné, pracovní a příležitostné 
a jejich charakteristika). Nácvik vybraných řečnických projevů se zaměřením na pro-
jev, proslov a řeč. Praktické projevy – porada a její řízení. Slovní sebeobrana. Vhodné 
oslovení.

• Odborné projevy. Charakteristika přednášky s využitím názorných pomůcek (včetně 
dataprojektoru). Nácvik řízené diskuse se zdůrazněním významu argumentace. Public 
relations jako realita současnosti. Příprava prezentace jako součást veřejného vystou-
pení.

• Příležitostné a ceremoniální projevy (přípitek, slavnostní řeči, rodinné projevy).  Před-
stavování sebe i dalších osob. Tykání a vykání na pracovišti. Prevence vyhoření.

ostatní Je možné absolvovat jak celý cyklus kurzů, tak i samostatné dílčí kurzy.

Poznámka

Součástí každého kurzu bude práce s konkrétním jazykovým materiálem připraveným 
formou blogeru. Účastníci kurzu se budou pravidelně připravovat nastudováním základ-
ní teorie (viz připravený bloger) a zpracováním zadaných cvičení, která budou součástí 
blogerů). Změna lektora vyhrazena.

Požadavky k ukončení Účast na kurzu. V případě celého cyklu - pravidelná příprava, individuální studi-
um, vypracování požadovaných materiálů. 

Materiály Účastníci obdrží několikastránkový materiál a získají přístupové údaje k e-mailu, na 
kterém budou materiály ke kurzu a danému tématu.

Počet účastníků min. 10, max. 20

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena 1. kurzu 1 810 Kč 
Cena 2. kurzu 910 Kč
Cena 3. kurzu 1 810 Kč

Cena za cyklus kurzů 3 940 Kč

 pokračování: Cyklus kurzů: Rétorika
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Moderní československé a české dějiny 1918–1992

Pracoviště garantující studium odborně Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci 

odborný garant Doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Manager studia Mgr. Pavel Krákora

Studium určeno pro Pedagogy na 2. stupni ZŠ a na SŠ a pro zájemce o danou problematiku s maturitní 
zkouškou.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 20 hodin – prezenčních, pátek nebo sobota

Cíl studia, kvalifikační efekt

Rozšíření kompetencí a znalostí v oblasti moderních českoslo¬venských a českých dějin 
20. století v mezinárodním kontextu. Zkvalitnění výuky společenskovědních předmětů 
na středních a základních školách.
Kurz je zaměřen na výklad a rozbor československých a českých dějin 20. století s důra-
zem na klíčové mezníky československé a české státnosti sledovaného období. Pozornost 
je věnována rovněž významným osobnostem, které se rozhodující měrou podílely na 
utváření podoby naší moderní historie. V průběhu kurzu jsou analyzovány dobové doku-
menty vztahující se ke stěžejním událostem novodobé československé a české historie.

Formy práce při studiu použité Přednáška s diskusí, on-line a off-line aktivity, samostudium. 

1. kurz – 8 hodin

Vznik Československa. 
I. ČSF (1918–1938). 
II. ČSF (1938–1939).

• Vznik Československa: T. G. Masaryk, domácí a zahr. odboj, československé legie, 
28. říjen 1918.

• Československo 1918–1938: Národnostní problémy, ústava, zahraniční politika, hos-
podářská situace, politický vývoj, kultura a školství.

• Československo 1938–1939: Krize československé státnosti, zánik ČSR.

2. kurz – 6 hodin

období nacistické okupace. 
ČSR 1945–1947. 
Československo v letech 1948–1967

• Protektorát Čechy a Morava 1939–1945: Okupační politika nacistů, domácí a zahra-
niční odboj, každodenní život obyvatel protektorátu, obnovení ČSR.

• Československo v letech 1945–1948: Košický vládní program, národní fronta, promě-
ny československé společnosti po 2. světové válce, únorové události 1948.

• Československo 1948–1967: Budování totalitního režimu, politické procesy v 50. le-
tech, proces uvolňování v 60. letech.

3. kurz - 6 hodin

Pražské jaro. 
období normalizace. 
ČSFR 1990–1992.

• Pražské jaro 1968: A. Dubček, Akční program KSČ, 2 000 slov, intervence Varšavské 
smlouvy.

• Období normalizace 1969–1989: Poučení z krizového vývoje, období „reálného socia-
lismu“, Charta 77, proces tzv. přestavby, zhroucení normalizačního režimu.

• ČSFR 1990–1992: Svobodné volby – červen 1990, politická a ekonomická transfor-
mace, hledání podoby česko-slovenského soužití, rozpad ČSFR.

• Česká republika po roce 1993: Politický a ekonomický vývoj, vstup do evropských 
struktur a NATO.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího. 

Poznámka Je možné absolvovat jak celý cyklus kurzů, tak i samostatné dílčí kurzy.
Požadavky k ukončení Závěrečné kolokvium.

Vzdělávejte se 
společně s námi.                     

Centrum 
celoživotního 
vzdělávání 
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Materiály
Účastník kurzu získá odkazy na literaturu k danému tématu, několikastránkový materiál 
s dobovými dokumenty a přístup na e-mail s podklady a materiály k danému kurzu a 
problematice.

Počet účastníků min. 10, max. 40

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena 1. kurzu 930 Kč 
Cena 2. kurzu 690 Kč
Cena 3. kurzu 690 Kč

Cena za cyklus kurzů 2 170 Kč 

 pokračování: Moderní československé a české dějiny 1918–1992
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: etická výchova pro učitele na 2. stupni ZŠ a na SŠ

Pracoviště garantující studium odborně Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci 

odborný garant Doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Manager studia Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Studium určeno pro Plně kvalifikované učitele na 2. stupni ZŠ a na SŠ následujících vyučovacích předmětů: občan-
ská výchova, občanská nauka, základy společenských věd, dějepis, český jazyk a literatura.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 20 hodin (8 hodin prezenční výuka + 12 hodin on-line a off-line). Prezenční výuka (jedno 
setkání) v pátek nebo v sobotu.

Cíl studia, kvalifikační efekt Doplnění znalostí a kompetencí učitele pro etickou výchovu zejména z pohledu obsahového a 
metodického. Absolventa opravňuje k výuce etické výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ.

Formy práce při studiu použité Přednáška s diskusí, on-line a off-line aktivity, samostudium.

obsah kurzu 

• Základy etiky a etické výchovy: Pojem etika, význam a úloha etiky v dějinách. Persona-
listický náhled na etiku, dimenze personální antropologie etiky. Osobnost a její růst. Svě-
domí, dobro a zlo jako skutečnost. Odpovědnost ve svědomí. Svoboda jako projev lidského 
skutku. Morální princip a svobodná vůle. Ctnosti, schopnosti k uskutečňování, víra, naděje a 
láska. Zákon jako dárce mravních norem, Boží zákony. Ideál a jeho uskutečňování v dějinách 
a dnes. Motivace lidského jednání, norma, mravnost. Cíl etiky, pojetí etiky hodnot. Základní 
etické postoje.

• etická výchova v kurikulárních dokumentech: Národní program rozvoje vzdělávání, 
rámcové vzdělávací programy a etická výchova jako doplňující obor v RVP ZV.

• aplikovaná etika, mravní hodnoty a prosociální chování: Etický přístup v rozlišení 
etiky smýšlení a etiky odpovědnosti, vztah etiky a morálky, možnosti mravního poznání 
a  morálních soudů. Utváření prosoc. chování u mladých lidí.

• Didaktika etické výchovy: Odborné obsahy etiky a religionistiky ve vzdělávacích oblas-
tech Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ, etické problémy součas-
nosti – život a jeho hodnota, náboženství v životě člověka, možné pojetí vyučovacího před-
mětu etická výchova. Kritická analýza učiva, jeho strukturování s ohledem na cíle výuky. 
Pochopení významu přizpůsobení učiva žákům s ohledem na jejich dosavadní představy 
o  učivu. Učitelova práce s učivem, pedag. uvažování a jednání – transformace.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího.

Požadavky k ukončení Závěrečné kolokvium.

Materiály
Účastník kurzu získá studijní oporu k danému tématu, odkazy na literaturu, několikastrán-
kový materiál ke kurzu a přístup na portál, prostřednictvím kterého bude vykonávat zadané 
úkoly.

Počet účastníků min. 10, max. 30

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 1 380 Kč www.ccv.upol.cz
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OSTATNÍ
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Finanční gramotnost pro učitele základních škol

Pracoviště garantující studium odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

odborný garant Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

Manager studia Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Studium určeno pro Kvalifikované učitele 2. stupně ZŠ pověřených výukou problematiky finanční gramot-
nosti a pro zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 24 hodin / přibližně 1krát za měsíc (pátek nebo sobota) 
1 kurz = 4 vyučovací hodiny 

Cíl studia, kvalifikační efekt

Po absolvování kurzu by měli být účastníci schopni: orientovat se v problematice finanč-
ní gramotnosti vyučované na ZŠ a SŠ. Pochopit význam výuky finanční gramotnosti 
na ZŠ a SŠ. Pracovat se standardy finanční gramotnosti v praxi. Umět aplikovat v praxi 
jednotlivá témata.

Formy práce při studiu použité Přednáška, diskuse, samostatné studium, konzultace, praktická cvičení.

1. kurz
hospodaření domácnosti

hospodaření domácnosti (osobní rozpočet, rozpočet domácnosti, osobní akti-
va a pasiva, majetek a závazky).

2. kurz: Ceny Ceny (cenové praktiky, v pojetí marketingu, v pojetí nákladů, odlišné ceny téhož zboží).
3. kurz: Peníze, placení Peníze, placení (podstata a funkce peněz, hotovostní a bezhotovostní placení).
4. kurz: Finanční trh Finanční trh (stanovení úrokových sazeb, výpočet úroků, bankovní poplatky).

5. kurz: Finanční produkty Finanční produkty (bankovní vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, 
životní pojištění, splátkový prodej, úvěry, leasing, splátkový prodej).

6. kurz: Finanční plánování Finanční plánování (zajištění rizik, práva spotřebitele, reklamační řízení, zdroje 
informací).

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího.

Požadavky k ukončení Aktivní účast v přímé výuce. 

Materiály Účastník získá pracovní listy a přístupové údaje k e-mailu (portálu), na kterém budou 
materiály ke kurzu a danému tématu.

Počet účastníků min. 10, max. 25

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena dílčích kurzů 410 Kč 
Cena za cyklus kurzů 2 190 Kč

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě

Pracoviště garantující studium odborně Katedra primární pedagogiky PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Manager studia Mgr. Daniela Smékalová

Studium určeno pro
Učitelky elementaristky základních škol, které učí v 1. třídě, nebo se učit chystají 
a mají zájem učit výše zmíněnou metodou, absolventky oboru U1ST bez praxe a pro 
zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.
Rozsah / celková délka kurzu 4 – 5 hodin (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Příprava pedagogických pracovníků (učitelek elementaristek) na práci s dětmi 
prostřednictvím genetické a globální metody v elementárním čtení a psaní, video-
prezentace. Získání kompetence učit v 1. třídě základní školy globální a genetickou 
metodou.

Formy práce při studiu použité Konzultace bude probíhat formou workshopu pod vedením lektora a na závěr bude 
diskuse na dané téma.

obsah kurzu 

• Úkoly počátečního čtení.
• Základní systém metod.
• Genetická metoda – metoda jedné obtížnosti.
• Metodické návody, hry, materiály.
• Učebnice, písanky, odkazy.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího.

Požadavky k ukončení Účast na kurzu a vytvoření portfolia pomůcek pro vyučování výše zmíněnými me-
todami.

Materiály Účastníci obdrží seznam literatury s odkazy a materiály, které využijí ve výuce.
Počet účastníků min. 10, max. 25

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 640 Kč 

CCV PdF UP  je na

Vzdělávejte se 
společně s námi.                     

Centrum 
celoživotního 
vzdělávání 
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OSTATNÍ
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Grafomotorický kurz

Pracoviště garantující studium odborně Katedra primární pedagogiky PdF UP v Olomouci

odborný garant Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Manager studia PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

Studium určeno pro
Učitelky mateřských škol, dále učitelky elementaristky základních škol, které pracují 
s dětmi 5–7letými, připravující se na vstup do školy, matkám i matkám s dětmi a pro 
zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 5 – 6 hodin (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Příprava pedagogických pracovníků na práci s dětmi, u kterých se objevují grafomoto-
rické obtíže, ale také preventivní rozvoj grafomotorických dovedností u běžné populace 
dětí předškolního a mladšího školního věku, ale také široké veřejnosti – rodičům dětí 
s grafomotorickými obtížemi, videoprezentace. Účastník kurzu získá kompetence v ob-
lasti rozvoje grafomotorických dovedností u běžné populace dětí předškolního a mlad-
šího školního věku.

Formy práce při studiu použité Konzultace bude probíhat formou workshopu pod vedením lektora v rozsahu 5 – 6 ho-
din se závěrečnou diskusí na dané téma.

obsah kurzu 

• Náměty pro rozvoj a zdokonalení hrubé motoriky.
• Náměty pro cvičení jemné motoriky a pohybu prstů.
• Grafomotorická cvičení, konkrétní metodické postupy a cviky, které lze realizo-

vat ve škole, ale i doma s rodiči jako prevence i při zaznamenaných grafomoto-
rických obtížích.

• Seznámení se s hygienickými a zdravotními zásadami při kreslení a prvopočá-
tečním psaní.

• Metodika psaní levou rukou.
• Seznámení s posledními aktuálními trendy v oblasti grafomotoriky i doporuče-

ní literatury pro další vzdělávání či nápady pro práci s dětmi.
ostatní Možnost dojezdu přednášejícího.

Poznámka
Účastníkům kurzu bude zapůjčen potřebný materiál (štětce, barvy, pastelky, papír, ar-
chy, aj.). Rovněž získají přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou materiály ke kurzu 
a danému tématu. 

Požadavky k ukončení Vytvoření portfolia grafomotorických cviků v průběhu kurzu.

Materiály Účastník si odnese vytvořené vlastní portfolio.

Počet účastníků min. 10, max. 15

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 730 Kč 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Kompetence žáků a učitelů

Pracoviště garantující studium odborně Katedra primární pedagogiky PdF UP v Olomouci

odborný garant Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Manager studia Mgr. Dominika Stolinská, Ph.D.

Studium určeno pro Učitele MŠ a 1. stupně ZŠ a pro zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 5 – 6 hodin (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Kurz vede účastníka k zpřehlednění vlastních poznatků o klíčových kompetencích žáka a 
profesních kompetencích učitele. Je zaměřen jednak na praktickou aplikaci teoretických 
východisek o klíčových kompetencích žáka, která poskytuje RVP ZV, dále pak na interi-
orizaci náplně kompetencí vztahujících se k profesi učitele. Rozvoj dovedností učitele 
umožňujících záměrné a efektivní naplňování klíčových kompetencí žáka v edukačním 
procesu.

Formy práce při studiu použité Konzultace bude probíhat formou workshopu pod vedením lektora v rozsahu 
5 – 6 hodin.

obsah kurzu 

•	Kompetence a jejich pojetí.
• Kompetence v edukačním procesu.
• Evropská dimenze v českém vzdělávacím kontextu.
• Profesní kompetence učitele - klasifikace a aplikace. 
• Hladiny klíčových kompetencí žáka v RVP ZV - rozvíjení v edukačním procesu a 

teoretické ukotvení ve výchovně-vzdělávacích cílech.
ostatní Možnost dojezdu přednášejícího.

Poznámka Praktická aplikace do teoretických východisek. 

Požadavky k ukončení Zpracování učitelovy přípravy na hodinu se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí 
žáků.

Materiály Účastník získá přístup na portál věnovaný danému tématu, power pointovou prezen-
taci a několikastránkový materiál ke kurzu.

Počet účastníků min. 10, max. 20

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 640 Kč 

www.ccv.upol.cz

/50/ /51/



OS
TA

TN
Í

OS
TA

TN
Í

OSTATNÍ OSTATNÍ
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Konflikty a jejich řešení

Pracoviště garantující studium odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci
odborný garant Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Manager studia PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Studium určeno pro Pracovníky veřejného i soukromého sektoru na všech úrovních, kteří chtějí získat 
informace a praktické dovednosti ve zvládání konfliktních situací.  

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.
Rozsah / celková délka kurzu 6 tematických bloků, každý v délce 6 výukových hodin.
Cíl studia, kvalifikační efekt Získání znalostí o konfliktech mezi lidmi a praktických dovedností je efektivně řešit.

Formy práce při studiu použité

Kurz bude členěn do tematických bloků, kdy první tři přináší základní poznatky 
o  konfliktech a jejich zvládání, další bloky se zabývají řešením konfliktů v jednot-
livých oblastech praxe. Účastník si po absolvování základního stupně volí počet a 
zaměření dalších kurzů dle svého zájmu. Výuka kombinuje výklad s interaktivním 
nácvikem. Každý blok je zakončen volnou diskusí a možností osobní konzultace. 

obsah kurzu – základní blok kurzů

3 x 6 hodin

1. Konflikty
• druhy konfliktů,
• vnitřní a vnější faktory vzniku konfliktů,
• prožívání a chování lidí v konfliktních situacích,
• změna soupeření na spolupráci. 

2. Strategie a taktiky při řešení konfliktů  
• pozice, potřeby a zájmy,
• volba cíle řešení,
• odhad strategických záměrů partnera,
• strategické přístupy.

3. Metody řešení konfliktů  
• řešení účastníky konfliktu a za pomoci jiné osoby,
• vyjednávání,
• mediace a konciliace,
• využití jednotlivých metod v praxi. 

1. navazující kurz

nutno mít absolvovaný základní blok 
kurzů

4. Řešení konfliktů ve školním prostředí
• konflikty ve škole,
• možnosti a metody řešení,
• diskuse a praktická cvičení.

 pokračování: Cyklus kurzů: Konflikty a jejich řešení

2. navazující kurz

nutno mít absolvovaný základní blok 
kurzů

5. Řešení rodinných konfliktů 
• konflikty v rodině,
• možnosti a metody řešení,
• diskuse a praktická cvičení.

3. navazující kurz

nutno mít absolvovaný základní blok 
kurzů

6. Řešení obchodních konfliktů
• obchodní a spotřebitelské konflikty,
• možnosti a metody řešení,
• diskuse a praktická cvičení.

ostatní Každý účastník si připraví příklad konfliktní situace, kterou řešil ve svém osobním, nebo 
pracovním životě.  

Studijní materiál V ceně je zahrnut i výukový materiál a prezentační pomůcky.

Požadavky k ukončení Aktivní účast ve výuce, zpracování jednoho modelového případu.

Počet účastníků min. 10, max. 15

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Základní blok kurzů 1 960 Kč 

navazující kurz 750 Kč 

Vzdělávejte se 
společně s námi.                     

Centrum 
celoživotního 
vzdělávání 
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Kurz k sexuální výchově v mateřské a primární škole

Pracoviště garantující studium odborně Katedra primární pedagogiky PdF UP v Olomouci

odborný garant Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Manager studia Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.

Studium určeno pro Pedagogické pracovníky mateřských škol a 1. stupně ZŠ, dále pro další zájemce z řad 
učitelů, rodičů i širší veřejnosti.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu Jednorázový kurz v rozsahu 6 hodin (pátek)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Zkvalitnění přípravy pedagogických pracovníků v oblasti implementace sexuální vý-
chovy do edukačního procesu dětí předškolního a mladšího školního věku.  Absolvent 
si rozšíří základní teoretické znalosti z problematiky sexuální výchovy. Ve spojení s prak-
tickými dovednostmi a činnostmi, které lze uplatnit v MŠ nebo na 1. stupni ZŠ, si osvojí 
specifické principy, metody, formy a prostředky.

Formy práce při studiu použité Workshop doplněný krátkou přednáškou.

obsah kurzu 
Seznámení s teoretickými východisky sexuální výchovy – definování, cíle, obsah, 
principy, humanizační kritéria, metody, formy a prostředky v pedagogické čin-
nosti v MŠ a ZŠ.  Nácvik vybraných dovedností dle zvoleného tématu.

ostatní Možnost dojezdu - region Olomouc, Přerov, Zlín.

Poznámka
Účastníkům kurzu bude zapůjčen potřebný materiál (texty, obrázky, publikace aj.). Rov-
něž získají přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou materiály ke kurzu a danému 
tématu. 

Požadavky k ukončení Absolutorium kurzu v plném rozsahu délky studia.

Materiály Účastník kurzu si odnese doprovodné materiály z přednášky a workshopu.

Počet účastníků min. 10, max. 20

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 680 Kč 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Práce se skupinou

Pracoviště garantující studium odborně Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci

odborný garant doc. PhDr. Alena Petrová, CSc.

Manager studia Mgr. Lucie Křeménková, Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

Studium určeno pro Učitelé MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, třídní učitelé, asistenti učitelů, ředitelé a vedoucí 
pracovníci (i nepedagogové) a vychovatelé.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 1 kurz = 5 hodin. Celý cyklus má 15 hodin (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt Cílem kurzu je poskytnout účastníkům soubor teoretických vědomost a praktic-
kých dovedností, … 

Formy práce při studiu použité
Kurz bude členěn do tematických bloků. Výuka kombinuje výklad s interak-
tivním nácvikem. Každý blok je zakončen volnou diskusí a možností osobní 
konzultace. 

1. kurz
Seznamovací techniky, praktický úvod 
do práce se skupinou.

Úvod do tématu (seznámení s teoretickým pozadím, základními pojmy 
apod.)
•  Seznamovací techniky, praktický úvod do práce se skupinou.

2. kurz
Průřez technikami využívanými při sku-
pinové práci s klienty.

• Průřez technikami / metodami využívanými při skupinové práci s klienty, 
zaměřené na řešení problémových situací.

• Rozvoj klíčových dovedností a sebepoznání.

3. kurz
Vybrané aplikované techniky.

• Vybrané aplikované techniky/metody zaměřené na cílovou skupinu pří-
jemců.

• Závěr – práce ve skupině na zvolené téma – výběrová hodina

ostatní Je možné absolvovat jak celý cyklus kurzů, tak i samostatné dílčí kurzy.

Poznámka Účastníci kurzů si s sebou přinesou pastelky k realizaci vybraných metod a technik.

Požadavky k ukončení Účast na přímé výuce a úspěšné absolvování testu.

Materiály Účastníci kurzu získají pracovní listy a přístupové údaje k e-mailu, na kterém 
budou materiály ke kurzům a danému tématu.

Počet účastníků min. 10, max. 20

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena za dílčí kurzy 680 Kč 
Cena za cyklus kurzů 1 850 Kč

CCV PdF UP  je na

Přihláška ke kurzům: ccv.upol.cz/prihlasky/
bližší informace: PhDr. Jana Vítková 
tel.: +420 585 635 146, e-mail: jana.vitkova@upol.cz
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OSTATNÍ
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Cyklus kurzů: Předlékařská první pomoc nejen pro pedagogy

Pracoviště garantující studium odborně Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

odborný garant doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Manager studia PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

Studium určeno pro Pedagogické i nepedagogické pracovníci působící v mateřských školách, základních 
a  středních školách. Určeno i pro zájemce o danou problematiku.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 1 kurz - 6 hod., celý cyklus - 18 hod. (pátek nebo sobota)

Cíl studia, kvalifikační efekt
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům soubor teoretických vědomost a praktických do-
vedností, které je nutné znát při poskytování předlékařské první pomoci a s využitím 
moderních dostupných pomůcek. 

Formy práce při studiu použité
Kurz bude členěn do tematických bloků. Výuka kombinuje výklad s interaktivním 
nácvikem. Každý blok je zakončen volnou diskusí a možností osobní konzultace. 
Jedná se o prezenční formu výuku. 

1. Kurz

Postup při poskytování první pomoci. Krvá-
cení. bezvědomí a šok. Křeče

• Jednotný postup při poskytování první pomoci – laická a technická první po-
moc, odborná přednemocniční pomoc, vyšetření postiženého, integrovaný zá-
chranný systém (teoretické poznatky a praktický nácvik přivolání Zdravotnické 
záchranné služby – 8:00 – 9:30 hod.).

• Krvácení – dělení krvácení, diagnostika a způsoby ošetření krvácení (teoretické 
poznatky a praktický nácvik zástavy krvácení – 9:30 – 11:00 hod.).

• Bezvědomí a šok – dělení poruch vědomí, vyšetření stavu vědomí, druhy a fáze 
šoku, protišoková opatření (teoretické poznatky a praktický nácvik polohování 
raněných – 11:00 – 12:30 hod.).

• Křeče a křečové stavy – epilepsie, tetanus, tetanie a febrilní křeče (teoretické 
poznatky a videoprojekce – 12:30 – 14:00 hod.) .

2. Kurz

neodkladná resuscitace. Zlomeniny kostí. 
Poškození teplem, chladem, ....

• Neodkladná resuscitace – dělení, diagnostika, kardiopulmonální resuscitace 
u  novorozence, u dětí nad 1 rok, u dospělých, využití pomůcek při neodkladné 
resuscitaci, ukončení resuscitace (teoretické poznatky a praktický nácvik zá-
kladní neodkladné resuscitace – 8:00 – 11:00 hod.).

• Zlomeniny kostí – rozdělení zlomenin, zásady první pomoci u zlomenin, pora-
nění kloubů (teoretické poznatky a praktický nácvik ošetření zlomenin – 11:00 
– 12:30 hod.).

• Poškození teplem, chladem, elektrickým proudem a chemickými látkami – 
popáleniny, úžeh, úpal, podchlazení, omrzliny, úraz elektrickým proudem, 
zasažení bleskem, poleptání (teoretické poznatky a praktický nácvik ošetření 
postižených 12:30 – 14:00 hod.).

3. Kurz

Rány - dělení a druhy ran. Vybrané interní 
stavy.

• Rány – dělení a druhy ran, ošetření ran, poranění zvířaty (teoretické poznatky 
a praktický nácvik ošetření ran – 8:00 – 9:30 hod.). 

• Vybrané interní stavy – diabetes mellitus, alergické reakce, náhlé příhody 
břišní – akutní apendicitida, krvácení do zažívacího traktu, úrazy dutiny břišní 
(teoretické poznatky a videoprojekce – 9:30 – 14:00 hod.).

ostatní Je možné absolvovat jak celý cyklus kurzů, tak i samostatné dílčí kurzy.

Poznámka Účastníci druhého kurzu si do výuky přinesou resuscitační roušku k nácviku umělého 
dýchání.

Požadavky k ukončení Účast na přímé výuce a úspěšné absolvování testu.

Materiály Účastníci kurzu získají pracovní listy a přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou 
materiály ke kurzům a danému tématu.

Počet účastníků min. 10, max. 20

Doklad o absolvování studia osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena 1. kurzu 850 Kč 
Cena 2. kurzu 850 Kč
Cena 3. kurzu 850 Kč

Cena za cyklus kurzů 2 270 Kč

 pokračování: Cyklus kurzů: Předlékařská první pomoc nejen pro pedagogy

www.ccv.upol.cz
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OSTATNÍ
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníků

Pracoviště garantující studium odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
odborný garant Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Manager studia Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.

Studium určeno pro Učitelky/učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, vychovatele a ostatní zájemce o problematiku gra-
fomotoriky.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu 14 hodin, které budou rozděleny na dvě části po 7 hodinách  

Cíl studia, kvalifikační efekt
Absolventi programu si rozšíří znalosti a dovednosti k podpoře příznivého rozvoje grafomoto-
riky u dětí předškolního a mladšího školního věku, seznámí se s diagnostikou grafomotoric-
kých obtíží, jejich včasnou úpravou, resp. prevencí obtíží v psaní u školních začátečníků.   

Formy práce při studiu použité Přednáška, rozbor výsledků grafomotorické činnosti dětí, diskuse, samostatné studi-
um, konzultace, praktická cvičení, příprava pracovních listů k rozvoji grafomotoriky.

obsah kurzu 

1. Grafomotorika, složky psaní, grafomotorické obtíže – modelové ukázky a 
jejich rozbor, důsledky grafomotorických obtíží – ukázky. 

2. Metodická část - tvarové prvky písmen a číslic, jejich posloupnost v rozvoji gra-
fomotoriky, analýza psacího pohybu, grafomotorický vývoj a vývoj fyziologických 
úchopů, základní poznatky o lateralitě, směrovosti a školní připravenosti v oblasti 
grafomotoriky, hygiena kreslení a psaní, psací potřeby a jiné pomůcky k psaní, me-
todika psaní pravou a levou rukou. 

3. Praktická část – vyšetření grafomotoriky, diagnostika grafomotorických obtíží 
– modelové ukázky; získat dovednost vyšetřit, popsat a zhodnotit grafomotorický 
projev dětí, zvolit vhodnou intervenci; rozbor grafomotorického výkonu dětí, jejichž 
práce si účastníci kurzu přinesou, relaxační grafomotorická cvičení (tradiční i netra-
diční) formou workshopu, prevence grafomotorických obtíží v psaní.

4. Diskuse na téma: „Co se dětem pod vedením učitelů v grafomotorice a počátečním 
psaní daří, s čím mají naopak problémy a jak potíže řeší?“  

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího.

Požadavky k ukončení
1. Aktivní účast v přímé výuce. 
2. Seminární práce – písemně zpracovat vyšetření grafomotoriky u konkrétního dítěte (popis 

a zhodnocení grafomotorického projevu dítěte, závěr a doporučení).

Materiály
Účastník získá pracovní listy, prezentaci a budou mu zapůjčeny materiály pro tvorbu a ná-
cvik grafomotorických cviků.  Rovněž získají přístupové údaje k e-mailu, na kterém budou 
materiály ke kurzu a danému tématu.

Počet účastníků min. 10, max. 20

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu  v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková
Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena kurzu 1 400 Kč 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Kurz: Dějiny státní správy a samosprávy od roku 1848

Pracoviště garantující studium odborně Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci 
odborný garant Doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Manager studia Mgr. Gabriela Medveďová

Studium určeno pro Pedagogy na 2. stupni ZŠ a na SŠ a pro zájemce o danou problematiku s maturitní 
zkouškou.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.
Rozsah / celková délka kurzu 2 x 6 vyučovacích hodin – prezenčních, pátek nebo sobota

Cíl studia, kvalifikační efekt

Rozšíření kompetencí a znalostí týkajících se vývoje a fungování státní správy a samo-
správy v českých zemích, Československu a ČR od roku 1848 po současnost. Zkvalitnění 
výuky společenskovědních předmětů na středních a základních školách.
 
Kurz je věnován problematice týkající se fungování a proměn státní správy a samosprávy 
v českých zemích, Československu a České republice od roku 1848 s přesahem do sou-
časnosti. 

Formy práce při studiu použité Přednáška s diskusí, on-line a off-line aktivity, samostudium. 

1. kurz – 6 hodin

Státní správa. 
Revoluční léta 1848 - 1849. 
Vývoj státní správy.  

•	 Státní	správa	v	českých	zemích	před	rokem	1848:	počátky české státnosti 
a správa českého státu v období Přemyslovců, Lucemburků, husitství, Jagellon-
ců a Habsburků, soudnictví – zvykové právo, městské, vrchnostenské a církevní 
právo, zemský soud, apelační soud.

•	 Proměny	 správy	 v	 letech	 1848–1849:	 Proměny státní správy v letech 
1848–1849, zánik patrimoniální správy, vznik samosprávy, konstituce, říšská 
rada, zemské sněmy.

•	 Státní	správa	a	samospráva	v	českých	zemích	do	roku	1867:	Období tzv. 
bachovského neoabsolutismu 50. let 19. stol., obnovení konstitučního života 
počátkem 60. let 19. stol. a odraz v oblasti státní správy a samosprávy.

•	 Vývoj	státní	správy	a	samosprávy	v	českých	zemích	1867–1918:	Vznik 
dualismu a systém státní správy a samosprávy v oblasti Předlitavska, tzv. české 
státní právo, justiční správa a soudnictví Předlitavska, systém školství.

CCV PdF UP  je na

Vzdělávejte se 
společně s námi.                     

Centrum 
celoživotního 
vzdělávání 
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2. kurz – 6 hodin

Státní správa a samospráva I. ČSR. 
Státní správa a samospráva II. ČSR. 
Fungování po roce 1989.

•	 Státní	správa	a	samospráva	v	podmínkách	I.	ČSR:	Proměny státní správy 
a samosprávy v podmínkách ČSR, ústava z 29. 2. 1920, role parlamentu, vlá-
dy, institut tzv. Pětky, župní zřízení, systém soudnictví, školství ČSR období let 
1918–38.

• Státní správa a samospráva období II. ČSR a Protektorátu Čechy 
a Morava: Územní ztráty ČSR po akceptování mnichovské dohody, situace na 
Slovensku a Podkarpatské Rusi, vznik Protektorátu Čechy a Morava a systém 
správy a samosprávy, role protektorátní vlády, systém správy a samosprávy 
v Říšské župě Sudety.

• Státní správa a samospráva ČSR let 1945–1960: Obnovení ČSR v roce 
1945, květnová ústava 1948, krajské zřízení z roku 1949, národní výbory a je-
jich kompetence, parlament, vláda a pozice KSČ v rámci systému státní správy 
a samosprávy, postavení Slovenska a Zbor povereníkov, systém soudnictví.

• Státní správa a samospráva po roce 1960 a 1968: Ústava z roku 1960 – 
vznik ČSSR, modifikace krajského zřízení, příprava federalizace státu v roce 
1968, Ústavní zákon o československé federaci z 1. ledna 1969, vymezení kom-
petencí republikových vlád a vlády federální.

• Státní správa a samospráva po roce 1989 a 1993: Proměny státní správy 
a samosprávy v letech 1990 – 1992, vznik ČSFR v dubnu 1990, vztah Čechů 
a Slováků, snaha o vymezení kompetencí národních vlád, Ústava ČR z 16. pro-
since 1992, vznik ČR, krajské zřízení, systém soudnictví, školství a kompetence 
samosprávných orgánů v oblasti školství.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího. 

Poznámka Je možné absolvovat jak celý cyklus kurzů, tak i samostatné dílčí kurzy.

Požadavky k ukončení Závěrečné kolokvium.

Materiály
Účastník kurzu získá odkazy na literaturu k danému tématu, několikastránkový 
materiál s dobovými dokumenty a přístup na e-mail s podklady a materiály k da-
nému kurzu a problematice.

Počet účastníků min. 10, max. 40

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se zákonem č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena 1. kurzu 710 Kč 
Cena 2. kurzu 710 Kč

Cena za cyklus kurzů 1 330 Kč

 pokračování: Dějiny státní správy a samosprávy od roku 1848
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OSTATNÍ
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Metodický seminář k problematice výživy

Pracoviště garantující studium odborně Centrum výzkumu zdravého životního stylu PdF UP v Olomouci

odborný garant Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Manager studia Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Studium určeno pro Primární cílovou skupinou jsou učitelé ZŠ, případně i MŠ a SŠ.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz. 

Rozsah / celková délka kurzu 8 hod. (4 + 4) přímé výuky a 4 h on-line/of line aktivit

Cíl studia, kvalifikační efekt

Cílem metodického semináře je zvýšení klíčových kompetencí pedagogických 
pracovníků v oblasti výživy, zejména výživy dětí, s ohledem na aktuální poznatky 
v této oblasti, prioritně pak na jejich metodické zpracování a didaktické využití 
v praxi. Po absolvování semináře a splnění zadaných požadavků získá absolvent 
osvědčení.

Formy práce při studiu použité
Kurz bude členěn do dvou tematických bloků ve formě přednášek a inter-
aktivních seminářů. Každý výukový blok je zakončen volnou diskuzí a mož-
ností osobní konzultace.

anotace

• Výživa v kontextu se zdravím.
• Aktuální požadavky na výživu dětí a dospělých.
• Programy podporující zdravou výživu.
• Didaktické využití poznatků výživy ve výchově a vzdělávání.
• Projektovým vyučováním k zásadám optimální výživy.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího - dle lokality.

Poznámka V ceně je zahrnut i výukový materiál a prezentační pomůcky.

Požadavky k ukončení Účast na přímé výuce, splnění zadaného úkolu.

Materiály

Každý účastník dostane výukovou prezentaci a pracovní listy a rovněž přístu-
pové údaje k e-mailu, na kterém budou materiály ke kurzu a danému tématu. 
Pro tento seminář bude zajištěn nákup netypických pomůcek (př. potraviny), 
poplatek je obsažen v ceně za seminář.

Počet účastníků min. 10, max. 15

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena za seminář 830 Kč 

www.ccv.upol.cz
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OSTATNÍ
Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Přípravný kurz k rigorózní práci

Pracoviště garantující kurz odborně katedra či ústav PdF UP v Olomouci, na které se rigorózní práce píše

odborný garant vedoucí katedry či ústavu PdF UP v Olomouci, na které se rigorózní práce píše

Manager kurzu vedoucí dané rigorózní práce 

Studium určeno pro zájemce o rigorózní řízení

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu, uhrazení poplatku za kurz a před-
ložení ověřené kopie magisterského diplomu

Rozsah / celková délka kurzu individuální konzultace (dle domluvy jednotlivých účastníků s vyučujícím)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Odborná konzultace v rámci zpracování rigorózní práce:
• odborná konzultace k formální přípravě, 
• obsahové a metodologické koncepci rigorózní práce,
• připomínky odborných lektorů.

Formy práce při studiu použité konzultace s diskusí

Počet účastníků max. 10 / rok na vyučujícího

Doklad o absolvování studia Ke konzultaci nad 4 hodiny se vydává osvědčení o absolvování kurzu, v souladu se záko-
nem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 8 účastníků.

Cena  kurzu/hodinová konzultace 550 Kč/hod. 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zněním § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví

Pracoviště garantující studium odborně Centrum výzkumu zdravého životního stylu PdF UP v Olomouci

odborný garant Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Manager studia Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Studium určeno pro Primární cílovou skupinou jsou učitelé ZŠ, případně i MŠ a SŠ.

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz. 

Rozsah / celková délka kurzu 8 hod. (4 + 4) přímé výuky a 4 h on-line/of line aktivit

Cíl studia, kvalifikační efekt

Cílem metodického semináře je zvýšení klíčových kompetencí pedagogických pracovní-
ků v oblasti reprodukčního zdraví a sexuální výchovy s ohledem na aktuální poznatky v 
této oblasti, zejména pak na jejich metodické zpracování a didaktické využití v praxi. Po 
absolvování semináře a splnění zadaných požadavků získá absolvent osvědčení.

Formy práce při studiu použité
Kurz bude členěn do dvou tematických bloků ve formě přednášek a interaktiv-
ních seminářů. Každý výukový blok je zakončen volnou diskuzí a možností osobní 
konzultace.

anotace

• Význam reprodukčního zdraví v souvislostech holistického modelu zdraví.
• Aktuální požadavky na intimní a menstruační hygienu.
• Otázky bezpečnějšího sexuálního chování (novinky v antikoncepci, aktuality o 

pohlavně přenosných chorobách).
• Možnosti didaktiky v oblasti reprodukčního zdraví a sexuální výchovy.
• Projektovým vyučováním k ochraně reprodukčního zdraví.

ostatní Možnost dojezdu přednášejícího - dle lokality.

Poznámka V ceně je zahrnut i výukový materiál a prezentační pomůcky.

Požadavky k ukončení Účast na přímé výuce, splnění zadaného úkolu.

Materiály Každý účastník dostane výukovou prezentaci a pracovní listy a rovněž přístupové úda-
je k e-mailu, na kterém budou materiály ke kurzu a danému tématu.

Počet účastníků min. 10, max. 15

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů.

Poskytování informací www.ccv.upol.cz - kurzy celoživotního vzdělávání, PhDr. Jana Vítková

Realizace kurzu Ihned po naplnění minimálně 10 účastníků.

Cena za seminář 790 Kč 

Vzdělávejte se 
společně s námi.                     

Centrum 
celoživotního 
vzdělávání 

/62/ /63/



kaŽdý 100. účastNÍk
krátkodobýCH kUrZů

ZÍská poUkaZ
V HodNotĚ 1.000 Kč

na jiné krátkodobé kurzy nabízené Centrem celoživotního
vzdělávání pdF Up v olomouci v olomouci.

O této skutečnosti bude informován a poukaz mu bude oficiálně
předán pracovníky CCV PdF UP v Olomouci.

krátkodobé kUrZY
CELoŽIVotNÍHo VŽdĚLáVáNÍ

www.ccv.upol.cz


