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1. METODICKÉ PORADNY
Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance ZŠ zřizovaných obcemi v MSK
Téma:

Aktualizace právních předpisů 2017/2018 vztahujících se k činnosti základních škol

Určeno pro MŠ
okresu

Číslo akce

Termín

Doba konání

Místo konání

ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Bruntál

4323001803

31. 05. 2018

8:30 - 12:00

Frýdek -Místek

2323001804

06. 06. 2018

8:30 - 12:00

Karviná

3323001802

30. 05. 2018

8:30 - 12:00

Nový Jičín

1323001804
naplněno

07. 06. 2018

8:30 - 12:00

Opava

5323001806

04. 06. 2018

8:30 - 12:00

Ostrava

6323001807

28. 05. 2018

8:30 - 12:00

Rozsah
Cena
Lektor

KVIC Frýdek-Místek,
28. října 1639, Frýdek-Místek
ZŠ, třída Einsteinova 2871/8, Karviná Hranice
KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7
KVIC Opava,
Hany Kvapilové 20
KVIC Ostrava,
Na Hradbách 27

4h
640 Kč
Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC

2. ŠABLONY I A ŠABLONY II
Pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ připravujeme semináře ke zpracování projektové žádosti do nové výzvy „Šablony II“.
Určeno pro
žadatele
dokončující
Šablony I

Číslo akce

Termín

Doba
konání

Registrace (max. 12 osob)

Ostrava, KVIC

1052601811

30.05.2018

8:30-14:00

http://www.kvic.cz/kurz/1052601811/Seminar_ke_zpracovani_projektove_zadosti_do_Sablon_II__urceno_pro_zadatele_kteri_maji_zpracovano_Dotaznikove_setreni

Nový Jičín, KVIC

1052601812

19.06.2018

8:30-14:00

http://www.kvic.cz/kurz/1052601812/Seminar_ke_zpracovani_projektove_zadosti_do_Sablon_II__urceno_pro_zadatele_kteri_maji_zpracovano_Dotaznikove_setreni

Opava, OA

1052601813

20.06.2018

8:30-14:00

http://www.kvic.cz/kurz/1052601813/Seminar_ke_zpracovani_projektove_zadosti_do_Sablon_II__urceno_pro_zadatele_kteri_maji_zpracovano_Dotaznikove_setreni

Nabídku DVPP pro Šablony zveřejňujeme ve zvláštních zpravodajích, které rozesíláme na školy. Najdete je také na titulní stránce
našeho webu www.kvic.cz. Aktualizujeme vždy jednou měsíčně.
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3. STUDIUM PEDAGOGIKY – TZV. DOPLŇKOVÉ PED. STUDIUM/PED. MINIMUM
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Absolvent studia získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné
kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný
výkon pedagogické praxe. Jedná se o tzv. pedagogické minimum/doplňkové pedagogické studium.
Je určeno:




učitelům odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy
učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři
učitelům jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Struktura studia:




Základy pedagogiky a didaktiky - 59 h (obecná pedagogika, základy didaktiky, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky)
Základy psychologie pro pedagogy - 72 h (vybraná témata z obecné, vývojové a pedagogické psychologie, z psychologie
osobnosti; sociální interakce ve škole, sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga)
Závěrečný seminář - 8 h (obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška před komisí)

Studium je prezenční.
Datum
22. 10. 2018
23. 10. 2018
05. 11. 2018
06. 11. 2018
11. 12. 2018
12. 12. 2018

Od
09:00
08:30
09:00
08:30
08:30
08:30

Do
16:30
16:00
17:15
16:00
16:00
14:30

Lektor
Mgr. Jakub Švec
Mgr. Jakub Švec
Mgr. Jakub Švec
Mgr. Jakub Švec
Mgr. Monika Fojtáchová
Mgr. Monika Fojtáchová

Datum
04. 01. 2019
17. 01. 2019
30. 01. 2019
08. 02. 2019

Od
08:30
08:30
08:30
08:30

Do
15:15
16:00
15:15
15:15

Lektor
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.

Termíny se mohou změnit ze závažných organizačních důvodů.
Termíny dalších setkání budou postupně doplňovány podle možností lektorů. Jde vždy o 2 až 3 dny v měsících únor až květen
2019. Závěrečný seminář bude v červnu 2019.
Lektorský tým
zkušení lektoři se školskou praxí
Organ. garantka studia Ing. Václava Brusová, 777 723 432, vaclava.brusova@kvic.cz
Místo konání
KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20
Cena
10 490 Kč
Speciální přihlášku na toto studium Vám zašleme, prosím kontaktujte paní Bronislavu Raníkovou bronislava.ranikova@kvic.cz.
Aktuální informace na webu KVIC zde.

4. STUDIUM PRO ICT KOORDINÁTORY ZE ŠABLON SŠ
Studium je možné hradit ze šablony III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu
80 hodin, varianta k) ICT
Studium je možné hradit z „nových šablon“ jako 10x šablonu II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ –
DVPP v rozsahu 8 hodin varianta h) ICT
Kvalifikace na pozici ICT koordinátora
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského
studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky. Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání je:
 Minimálně dvouletá pedagogická praxe;
 ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce. Zájemce doloží kopie těchto
dokladů (nejpozději do zahájení studia):
 Přihláška DVPP ke studiu.
 Diplom o dosaženém magisterském studiu, popř. doplnění studia pedagogiky.
 Pracovní smlouva či jiný doklad, který dokládá dvouletou pedagogickou praxi.
 Zkouška na VŠ z Informatiky (doložit indexem nebo jiným dokumentem) nebo Osvědčení, Certifikáty s ICT tématikou
za posledních 10 let (semináře, kurzy, webináře, konference, stáže apod.)
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Program je vhodný také pro školní metodiky ICT a koordinátory ICT, kteří si chtějí doplnit či aktualizovat poznatky a dovednosti
v této dynamické oblasti.
Studium je akreditováno MŠMT a splňuje podmínky § 9 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků;
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v současné právní úpravě. Vzdělávání je zaměřeno
na prohloubení a rozšíření kompetencí absolventa k metodickému vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti účelného
využití ICT ve vzdělávacím procesu a vedoucích pracovníků školy v oblasti kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu
ICT služeb. Absolvent si doplní také základní komplementární kompetence pro jiné odbornosti, než vyučuje.
Prezenční část (110 h) bude probíhat v pracovních dnech v odpoledních hodinách na školách v MSK, zpravidla 1x v měsíci.
E-learning (140 h) je realizován v prostředí LMS Moodle, webináře jsou vedeny ve Skype a Hangouts Google.
Studium odpovídá standardu MŠMT a navíc nabízí zejména praktické ukázky ve školách, seznámení s tématy cloud (Google,
Office 365), Internet věcí (IoT), robotika a programování, digitální měřící soupravy pro výuku, nástroje pro web vhodné pro školu,
bezpečnost, základy grafiky a multimédia.
Lektoři
Lektorský tým ICeMSK a KVIC
Podmínky
V rámci studia je každý rok zakončen testem, celé studium obhajobou závěrečné práce a zkouškou.
Zahájení červen 2019
Ukončení prosinec 2020
Odborná garantka studia Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz, 595 538 023, 777 136 410
Kontakt pro přihlášky
Kateřina Vyhlídalová, katerina.vyhlidalova@kvic.cz, 595 538 034
Místo konání
školy ve spádové oblasti Ostrava, Opava a Frýdek-Místek
Cena
13 640 Kč
Číslo akce
Speciální přihlášku na toto studium Vám zašleme na vyžádání mailem.
Podmínka
S přihláškou zašlete kopii dokladů dle výčtu v úvodu článku.

5. STUDIUM PEDAGOGIKY – ASISTENT PEDAGOGA
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky
č. 17/2005 Sb. (asistent pedagoga)
Cíle studia
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.
Kritéria výběru účastníků
Studium pedagogiky v souladu s § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. je
určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. b), d), f) a § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k
výkonu činnosti asistenta pedagoga.
Struktura studia
Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)
Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální
interakce a sociálně-psychologické dovednosti pedagoga)
Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)
Studium s hodinovou dotací 103 hodin bude realizováno v roce 2018/2019 včetně osmihodinové stáže na vytipovaném školském
pracovišti.
Ukončení studia
Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá
absolvent osvědčení.
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Číslo kurzu

5317051850

Místo konání

KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20
Od

Do

Od

Do

úterý 2. 10. 2018

Datum

8:30

11:30

Mgr. Petra Poláčková

Lektor

středa 28. 11. 2018

Datum

12:15

17:15

PhDr. Ivana Rádková

úterý 2. 10.2018

12:30

15:45

PaedDr. Karla Vítková

čtvrtek 6. 12. 2018

8:30

13:30

PhDr. Miloň Potměšil

středa 3. 10. 2018

8:30

17:00

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

pátek 7. 12. 2018

8:30

13:30

PhDr. Petra Potměšilová

sobota 13. 10. 2018

8:30

16:00

PaedDr. Karla Vítková

středa 2. 1. 2019

8:30

15:15

Mgr. Karin Kopřivová

středa 31. 10. 2018

8:30

16:00

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

středa 9. 1. 2019

12:00

18:00

PhDr. Ivana Rádková

pondělí 19. 11. 2018

8:30

11:45

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

středa 16. 1. 2019

8:30

12:00

Ĺubomír Franer

pondělí 19. 11. 2018

12:45

15:15

PaedDr. Karla Vítková

středa 16. 1. 2019

13:00

16:15

Mgr. Jana Barvíková

úterý 20. 11. 2018

8:30

11:45

PaedDr. Karla Vítková

středa 18. 2. 2019

8:30

15:00

obhajoba a ústní zkouška

úterý 20. 11. 2018

12:45

16:00

PhDr. Nora Gavendová

Od

Do

Lektor

Číslo kurzu

5317051851

Místo konání:

KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, 28. října 1639

Datum

Od

Do

úterý 16. 10. 2018

8:30

11:30

Mgr. Petra Poláčková

pátek 7. 12. 2018

8:30

13:30

PhDr. Petra Potměšilová

úterý 16. 10.2018

12:30

15:45

PaedDr. Karla Vítková

středa 2. 1. 2019

8:30

15:15

PhDr. Ivana Rádková

středa 17. 10. 2018

8:30

17:00

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

středa 9. 1. 2019

8:30

15:15

Mgr. Karin Kopřivová

sobota 10. 11. 2018

8:30

16:00

PaedDr. Karla Vítková

středa 23. 1. 2019

13:00

18:00

PhDr. Ivana Rádková

středa 26. 11. 2018

8:30

16:00

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

středa 30. 1. 2019

8:30

11:45

Ĺubomír Franer

sobota 1. 12. 2018

8:30

15:15

PaedDr. Karla Vítková

středa 30. 1. 2019

12:45

16:00

Mgr. Jana Barvíková

středa 5. 12. 2018

8:30

16:00

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

středa 4. 3. 2019

8:30

15:00

obhajoba a ústní zkouška

čtvrtek 6. 12. 2018

8:30

13:30

PhDr. Miloň Potměšil

Lektorský tým
Garant studia
Úč. poplatek
Termín přihlášek

Lektor

Datum

Lektor

zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Mgr. Eva Krzywoňová
7 990 Kč
průběžně

Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Eva Krzywoňová, 595 538 062, 777 723 442, eva.krzywonova@kvic.cz

6. STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE PRO ZÁKLADNÍ I STŘEDNÍ
ŠKOLY
Základní školy mohou hradit z nových Šablon II, tj. šablona 2.II/6 e) Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta e) inkluze (10 x zvolit tuto šablonu)
Kvalifikace na pozici školního metodika prevence
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského
studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh
aprobace není rozhodující.
Studium odpovídá standardu MŠMT a nabízí také témata navíc.
Přehled témat (celkem 250 h)
1. Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence
2. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
3. Poradenské systémy a primární prevence ve školství
4. Monitorování a evaluace primární prevence
5. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
6. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
7. Systém primární prevence ve školství
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Školní třída, její vedení a diagnostika
Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
Sociálně nežádoucí jevy
Krizová intervence ve škole
Konzultace k ročníkové a závěrečné práci
Stáže a praxe skupinové a individuální

Lektoři
PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Martin Hofman, Mgr. Andrea Matějková, Mgr. Monika Fojtáchová, Mgr. Alexandra Dobrovolná,
Mgr. Iva Burešová
Podmínky
V rámci prvního roku studia vypracují účastníci studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního
programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ve druhém roce studia zpracovávají závěrečnou práci. Účastník musí absolvovat
praxi v celém rozsahu, 80 % přímé výuky a konzultace k ročníkové a závěrečné práci. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné
práce.
Studium bude realizováno v roce 2019 a 2020. Přímá výuka bude probíhat zhruba 2 dny v měsíci (dle možností lektorů),
ve všedních dnech, výjimečně o sobotách. Termíny budou postupně upřesňovány
Zahájení únor 2019
Ukončení červen 2020
Odborná garantka studia PhDr. Lenka Skácelová, psycholog, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti v Brně
Organizační garantka
Ing. Václava Brusová, vaclava.brusova@kvic.cz, 595 538 013, 777 723 432
Místo konání
KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27
Cena
19 900 Kč
Speciální přihláška na toto studium bude k dispozici od června 2018, prosím kontaktujte organizační garantku.
Podmínka
S přihláškou zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání.
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7. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍCH JÍDELEN
Pro vedoucí pracovníky školních jídelen máme připraveny vzdělávací programy, které probíhají formou odpoledního workshopu.
Akce vedou zkušené pracovnice v oboru školního stravování resp. zdravé výživy. Další pomůckou pro Vaši práci je stránka
http://www.kvic.cz/aktuality/441/1/Poradenstvi/Poradna_pro_skolni_jidelny_a_vydejny/Pod_poklickou (nebo na www.kvic.cz
přejděte na záložku „Poradenství“ a zde zvolte „Poradna pro školní jídelny a výdejny“), na které průběžně publikujeme nové
informace, které s tematikou školního stravování souvisí. Zde také naleznete aktuální nabídku kurzů vč. plánovaných termínů.

Vedoucí školní jídelny/výdejny – praktické vaření a ohlédnutí po roce praxe
Určeno
Obsah

Rozsah
Cena
Číslo akce
1099901807
přihláška

vedoucím ŠJ/V
V dalším z řady workshopů zapojíme účastníky do interaktivní ukázky přípravy několika pokrmů, které mohou
zatraktivnit například konzumaci zeleniny u strávníků ve školních jídelnách. A to jak žáků, tak dětí v MŠ. Společně
si připravíme pro děti dvě zajímavé pomazánky z netradičních surovin. Pokračovat budeme slaným koláčem,
který může zpestřit jídelníček žáků. Neméně inspirativní bude vaření zeleninové polévky, kterou zahustíme
luštěninou. Na ledovém salátu si vyzkoušíme různé druhy zálivek, budeme degustovat a hledat dobrou chuťovou
kombinaci pro naše strávníky. Naši společnou práci završíme sladkou tečkou – flameri s ovocem. V průběhu akce
nám bude představen projekt „Regionální potravina“ a také si již tradičně projdeme aktuality ze ŠJ/V a novinky
v platné legislativě tak, jak je přinesl tento školní rok.
3h
690 Kč
Termín

Místo konání
Opava, Zařízení školního stravování Matiční dům

23. května 2018 od 14:00 h do 17:30 h
http://www.kvic.cz/kurz/1099901807/Vedouci_skolni_jidelnyvydejny_-_ohlednuti_po_roce_praxe

Koncem ledna byl publikován zajímavý článek „Školní jídelny mohou vařit skvěle“ autorky Margit Slimákové, specialistky na
zdravotní prevenci a výživu. Zde informuje o programu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Zdravá školní jídelna, který pomáhá
kuchařkám a kuchařům co nejlépe vařit v mezích platné vyhlášky. Článkem na https://www.margit.cz/skolni-jidelny-mohou-varitskvele/ jsme se inspirovali a připravili pro Vás nový kurz, který vede garantka programu Mgr. Alexandra Košťálová ze SZÚ:

Zdravá školní jídelna - jak na to
Určeno
Obsah

Rozsah
Cena
Číslo akce
1099901809
přihláška

vedoucím ŠJ/V
Zveme Vás na další workshop, tentokrát věnovaný tématu zdravé školní jídelny a obecně i dalších zjištění SZÚ
v této tématice. V průběhu našeho setkání budeme diskutovat a hledat rozumné řešení zdravého a chutného
stravování v limitech spotřebního koše. Jednou s institucí, která může školnímu stravování v této oblasti pomoci
konkrétním řešením, je SZÚ a jeho program "Zdravá školní jídelna". Již dnes jsou v MSK školní zařízení, které se
do programu zapojily a případně již mají i certifikát. Také jejich zástupců se zeptáme na konkrétní zkušenosti,
dobrou praxi, popř. obtíže, které musí při tomto způsobu přípravy stravování řešit. A budeme společně hledat
cestu "jak na to".
3h
640 Kč
Termín

Místo konání
KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava

7. 6. 2018 od 13:30 h do 17:00 h
http://www.kvic.cz/kurz/1099901809/Zdrava_skolni_jidelna_-_jak_na_to

Kontaktní osoba Kateřina Vyhlídalová, katerina.vyhlidalova@kvic.cz; tel. 595 538 034
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KVIC červen 2018

8. METODICKÁ A PORADENSKÁ POMOC V OBLASTI ICT – TECHNOLOGIE
NA VAŠÍ STRANĚ
Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti
informačních a komunikačních technologií podle § 9 vyhl. 317/2005 Sb.
Od června 2019 zahajujeme studium. Jeho prezenční část (110 h) bude probíhat od pondělí do pátku
v odpoledních hodinách na školách v MSK. E-learning (140 h) probíhá v prostředí LMS Moodle, webináře jsou vedeny ve Skype
a Hangouts Google. Z témat vybíráme – cloud (GSuite, Office 365), IoT a programování, digitální měřící soupravy pro výuku,
nástroje pro web vhodné pro školu, bezpečnost, základy grafiky a ICT v jednotlivých oblastech RVP. Vzdělávací program je vhodný
také pro školní metodiky ICT a koordinátory ICT, kteří si chtějí doplnit či aktualizovat poznatky a dovednosti v této dynamické
oblasti. Studium lze uhradit z nových Šablon II.
S dotazy a přihláškou se můžete obracet na blanka.kozakova@kvic.cz

Bezplatná konzultační pomoc školám MSK
Školy se často potýkají s otázkou posouzení vhodnosti jednotlivých řešení pro potřeby své školy. Zde Vám můžeme nabídnout
pomoc našeho týmu konzultantů ze sítě ICeMSK. Kompletní přehled referenčních škol poradenské sítě ICeMSK publikujeme
na http://www.kvic.cz/clanky/157/1/Poradenstvi/ICT_podpora_skolam/Konzultacni_mista_pro_vas
Vy položíte dotaz, specifikujete problém (omezeno na ICT ve školách), dotaz bude předán konzultantovi, který se tématu věnuje,
ten si s Vámi dohodne termín a čas online schůzky nebo schůzky ve svém ICeMSK, na které vše prodiskutujete. KVIC si vyhrazuje
právo konzultaci nerealizovat, pokud na dané téma nemá v síti ICeMSK odborníka. Bezplatnou konzultaci si můžete sjednat
na blanka.kozakova@kvic.cz

Výuka s podporou ICT a Šablony
V naší nabídce je cca 100 akreditovaných vzdělávacích programů, průběžně připravujeme nová témata tak, abychom pokryli
měnící se potřeby škol v této oblasti.
Rovněž nabízíme kurzy do Šablon ZŠ resp. SŠ (akreditované prezenční kurzy v rozsahu 8, 16 a 24 h). Pro informatiky a metodiky
ICT ve školách aktuálně nabízíme k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních
technologií s možností úhrady ze šablony SŠ - DVPP 80 h-ICT (leden 2018 - srpen 2019).
Aktuálně Vám můžeme nabídnout tyto oblasti:
Google ve škole
Microsoft ve škole
Interaktivní výuka (dotyková zařízení, interaktivní tabule
a projektory)
ICT ve výuce (M, ČJL, AJ, NJ, F, Ch, Bi, Z)

Počítačová grafika a video
3D tisk
Programování
Tvorba webových stránek
Nástroje pro řízení výuky

Kurzy publikujeme průběžně na http://www.kvic.cz/icemsk Vaše požadavky a dotazy ke kurzům vhodných pro Šablony zasílejte
na blanka.kozakova@kvic.cz
Svůj zájem o kurz můžete avizovat pomocí poptávkového formuláře, kde si volíte vhodné místo konání a den v týdnu, který Vám
vyhovuje. Formulář je dostupný na http://www.kvic.cz/sp/25/Vzdelavani/Jak_se_prihlasit/Poptavky Jakmile máme alespoň
6 zájemců, kurz připravíme ke spuštění a zájemce informujeme v dostatečném časovém předstihu.
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Pro aktivní učitele
Letní ICT campování
Připravujeme pro Vás na konec léta speciální akci „Letní ICT campování“. 1-3 dny (dle Vašich možností)
pobytu plného IT vychytávek v pohodovém prostředí rekreačního zařízení. Akce je akreditována
MŠMT. Termín akce je 29. - 31. 8. 018 a pro SŠ informace, že budeme program připravovat tak, abyste
jej mohli hradit (i částečně) jako 8h, 16h nebo 24h šablonu. Kapacita je omezena do 30 účastníků.
Co v programu můžete očekávat? Z témat – robotiku a IoT, programování, práci v aplikací Google či Office 365, vychytávky do
výuky informatiky, sdílnu nápadů a inspirace, ukázky hw a sw novinek, videokonferenční večerní potlach s experty na ICT v ČR
a mnoho dalších překvapení.
Cena akce je 2 150 Kč (24 h), ubytování a stravu předpokládáme cca 2 000 Kč. Registraci (na jejím základě zasíláme přihlášku do
programu) prosím vyplňte do konce dubna na https://goo.gl/FFwYsy

ORIGIN 2018
Vyhlašujeme další ročník soutěže autorské fotografie pro učitele. Pro učitele pořádáme soutěž ORIGIN
– autorská fotografie ve výuce. Podělte se o své zkušenosti s využíváním fotografií ve škole s ostatními,
podívejte se na záznam webináře k práci s fotografiemi.
Fotografujete a využíváte své digitální fotografie ve výuce? Není důležité, zda vlastníte profesionální
zrcadlovku, obyčejný kompakt nebo fotíte mobilem či tabletem. Podělte se o své zkušenosti s využíváním fotografií ve škole
s ostatními. Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Zaregistrujte se v krátkém formuláři (5 otázek) na https://goo.gl/xXvNan
Zašlete sérii 5-10 fotografií (vlastních), které jste již použili nebo hodláte použít ve výuce v jedné z oblastí „příroda a technika“;
„společenské vědy“; „umění a kultura“. Nejde o soutěž fotografů-profesionálů, ale fotografujících učitelů. Cenné jsou právě vaše
zkušenosti s využitím digitálních fotografií ve výuce. Proto je součástí přihlášky kromě samotných fotografií i krátký metodický
popis, jak je ve výuce použít. Je jedno, zda jste pořídili fotodokumentaci technického zařízení, chemického pokusu, stavebních
památek, květin nebo ptáků u krmítka. Budete inspirovat ostatní kolegy k aktivnímu využívání také vlastní tvorby ve výuce.
Co Vám nabízíme?
Prezentaci zajímavého přístupu k výuce. Příjemný den strávený mezi učiteli, kteří ICT využívají ve výuce efektivně – finále soutěže
se koná 13. 6. 2018 v rámci krajské konference. Pěkné ceny od našich sponzorů, a to včetně finančních pro 1. - 3. místo v soutěži
(5 tis., 3 tis. a 2 tis. Kč). Můžete se také podívat na záznam webináře pro práci s digitální fotografií a inspirovat se pro svou práci
na https://youtu.be/Ilq07zAlJgc
Další informace Vám poskytne Jiří Sumbal na j.sumbal@gmail.com, který Vám také může odborně poradit. Přihlášky do soutěže
adresujte přímo jemu. Uzávěrka přihlášek je do 31. 5. 2018, ale svůj záměr prosím avizujte co nejdříve.

Konference Digitální vzdělávání v české škole
Zveme Vás 13. 6. 2018 na další z krajských konferencí do Ostravy. Tentokrát opět cílíme na rozvoj
informatického myšlení a témata se budou věnovat netradičnímu (z běžného pohledu) využívání
digitálních nástrojů. Také workshopy budou zaměřeny na programování, algoritmizaci, robotiku
a další. Další informace o konferenci Vám přinášíme a postupně aktualizujeme v článku na
http://www.kvic.cz/aktualita/9375/Zveme_Vas_na_krajskou_ICT_konferenci_orientovanou_na_rozvoj_algoritmizace_programo
vani_a_digitalnich_technologii_ve_skolach_MSK
Účast na konferenci je pro registrované účastníky zdarma.

Letní škola 2018 (iPad)
Již popáté se letos koná oblíbená letní akce pro učitele, kteří se zajímají o využití iPadů a dalších moderních technologií ve škole.
Letní škola s názvem „Tvoříme s iPadem a pro iPad“ proběhne opět v krásném prostředí Jeseníku v obci Malá Morávka. Pro
účastníky je letos připraven lehce netradiční program, kdy se s iPadem vydáme i mimo učebny hotelu a z dosahu všudypřítomné
wifi. Chybět však nebudou klasické workshopy vedené zkušenými lektory a učiteli z praxe a program celé Letní školy si tak každý
účastník sestaví podle svých preferencí. Letní škola je akce akreditovaná v systému DVPP a letošní termín je stanoven na 13. až
16. srpna 2018. Více informací a přihlášku najdete na stránkách http://letniskola.ucimemoderne.cz
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Microsoft řešení a podpora škol
Kurzy zdarma ve vaší škole
Nabízíme Vám od září 2018 3h kurzy realizované zdarma přímo ve Vaší škole na témata úvod
do Office 365 nebo jednotlivých aplikací, obdobně Office 2016, práce ve Windows 10. Microsoft
poskytuje toto vzdělávání školám zdarma. Pro přihlášení na akci je zapotřebí min. 10 účastníků.
Pro svůj kurz si napište na katerina.vyhlidalova@kvic.cz a uveďte do mailu, že se jedná o kurz
zdarma (pokud je zapotřebí, přivezeme mobilní NTB učebnu).

9. AKREDITOVANÉ DVPP KURZY A KURZY DV V OBLASTI ICT PRO VÁS
Jak zjistit, který z cca 100 akreditovaných IT kurzů je pro Vás vhodný?
Aktuálně vyhlášené IT kurzy (otevřené)

Průběžně publikujeme na
http://www.kvic.cz/icemsk

Hledáte kurz z některé IT oblasti?

Na stránce
http://www.kvic.cz/sp/255/Poradenstvi/ICT_podpora_skolam/Hledate_IT_kurz
je odpovědní formulář, na základě kterého Vám zašleme nabídku několika
kurzů ze zvolené oblasti (Google, Microsoft, IoT a programování atd.)

Chcete konkrétní IT kurz?

Můžete avizovat svůj zájem pomocí poptávkového formuláře, kde si ke kurzu
zvolíte vhodné místo konání a den v týdnu, který Vám vyhovuje. Formulář je
dostupný na http://www.kvic.cz/sp/25/Vzdelavani/Jak_se_prihlasit/Poptavky
Jakmile se sejde 6 shodných požadavků, oslovíme zájemce a spustíme kurz.

Sborovna - kurzy přímo ve Vaší škole
(uzavřené)

A to včetně zvýhodněné kalkulace ceny, popř. přivezeme mobilní NTB učebnu.
Pro objednání kurzů kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky paní Kateřinu
Vyhlídalovou, e-mail: katerina.vyhlidalova@kvic.cz, tel: 595 538 034.

Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky paní Kateřinu Vyhlídalovou,
e-mail: katerina.vyhlidalova@kvic.cz, tel: 595 538 034 nebo položte dotaz mailem icemsk@kvic.cz Vzdělávací programy jsou
akreditovány v systému DVPP v databázi MŠMT. Toto ověření lze provést na adrese http://dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp
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10. OP NOVÝ JIČÍN – NABÍDKA AKCÍ DVPP – ČERVEN 2018
23.5.2018 1. část
24.5.2018. 2. část
28.5.2018 3. část
29.5.2018 4. část
04.6.2018 5. část

Jak na individualizaci v mateřské škole

VOLNÁ MÍSTA 1319401800
učitelům
Kurz je koncipován tak, abyste po jeho absolvování získali ucelený, teoretický i praktický vedoucím
přehled o individualizovaném vzdělávání v předškolním věku, zlepšili si co nejvíce
pedagogickým
dovedností nezbytných pro kvalitní zvládnutí tématu.
pracovníkům
Seznámíte se s principy tvorby podnětného prostředí tak, aby podpořily individualitu dětí.
vždy 8:30 - 15:30 Pomocí prožitkových aktivit budete rozvíjet schopnost empatie, která je základem
MŠ
individualizované respektující komunikace mezi dospělou osobou a dítětem předškolního
Učebna č. 104
věku. Vyzkoušíte si jak plánovat a organizovat činnosti dětí na základě teorie multičetných Rozsah: 40 h
Štefánikova
inteligencí H. Gardnera a stylů učení. Vyzkoušíte si techniku pozorování a vedení
826/7,
Cena: 3990 Kč:
pravidelných záznamů a dokumentace z pozorování jako metody získávání objektivních
Nový Jičín
informací o dítěti.
Mgr. Juliana
Teoretická i praktická část bude zaměřená na osobnostně orientovanou výchovu a
Gardošová
vzdělávání, metody/programy zaměřené na vnější i vnitřní diferenciaci a individualizaci ve
Mgr. Natália
vzdělávání v MŠ, vedení dětského portfolia, zapojení rodiny.
Toflová
Kurz bude obohacen o mnoho zkušeností a příkladů z praxe. Bude veden zejména
interaktivní formou, prožitkově.
30.5.2018
a 31.5.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
PaedDr. Hana
Mühlhauserová

Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem - pro 1. stupeň ZŠ

5.6.2018
13:00 - 18:00
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Doc. PaedDr. Olga
Zelinková, CSc.

SPU – dyspraxie

6.6.2018
08:30 - 13:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Doc. PaedDr. Olga
Zelinková, CSc.

Neučí se a ještě zlobí

7.6.2018
08:30 - 12:00
Učebna č. 104,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Jarka
Grosmanová

Metodická poradna

VOLNÁ MÍSTA 1322501800
učitelům
Pojďme společně projít cestu čtenářské gramotnosti na 1.stupní základních škol. Jedná se začínajícím
o ucelený šestnáctihodinový cyklus volně navazujících témat. Postupně projdeme celou učitelům
problematiku od porozumění pojmu čtenářská gramotnost, propojení s požadavky osnov
až po ukázky konkrétních metod, aktivit a činností, které vedou k tomu, aby byl žák
I. st. ZŠ
čtenářsky gramotný. Budeme se zabývat metodami práce s odborným textem, naučíme
se posoudit odborný text z hlediska přiměřenosti a vhodnosti pro žáky daného časového Rozsah: 16 h
období, seznámíme se s vhodnými dětskými tituly pro děti od 6 do 10 let. Získáte zásobník Cena: 2390 Kč
efektivních metod a postupů a zažijete si čtenářskou dílnu v praxi. Doneste si s sebou 1 - 2
dětské knihy, které využíváte při práci se svými žáky.
ZRUŠENO pro nízký počet přihlášených zájemců 1321281800
učitelům
Seznámíte se s vývojovou poruchou postihující osvojování pohybových dovedností,
speciálním
diagnostikou ve věku předškolním a školním a možnostmi práce s dítětem. Co je
pedagogům
dyspraxie? Jak se projevuje v předškolním a školním věku? Přetrvává nešikovnost do
dospělosti? Příčiny, diagnostika v různých věkových obdobích, možnosti práce
I. st. ZŠ
s nešikovnými dětmi.
II. st. ZŠ
Rozsah: 6 h
Cena: 990 Kč
VOLNÁ MÍSTA 1321761800
učitelům
V průběhu semináře si účastníci osvojí komplexní přístup k řešení dané problematiky.
Společně budeme hledat příčiny neúspěchu ve škole popř. v celém vzdělávacím systému, I. st. ZŠ
ve způsobu rodinné výchovy, ve společnosti (vliv médií, hierarchie hodnot).
II. st. ZŠ
Nekázeň a neprospěch se u žáků často vyskytují ve vzájemné závislosti.
Rozsah: 6 h
Cena: 990 Kč
OBSAZENO 1323001804
vedoucím
II. Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance ZŠ zřizovaných obcemi v MSK
pedagogickým
Téma: Aktualizace právních předpisů 2017/2018 vztahujících se k činnosti základních pracovníkům
škol
ZŠ
Rozsah: 4 h
Cena: 640 Kč
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11.6.2018
08:30 - 11:45
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Jarmila Karnovská

Balanční míče a jejich využití v praxi MŠ

VOLNÁ MÍSTA 1315571800
učitelům
Přijďte si protáhnout tělo a načerpat nové inspirace pro netradiční cvičení s dětmi.
Účastník se naučí využívat balančních míčů k podpoře správného držení těla dětí, získá
MŠ
inspiraci k rozvoji pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé
I. st. ZŠ
motoriky dětí a obdrží zásobník cviků a motivačních cvičení. Nezapomeňte na pohodlné
oblečení, ve kterém si budete moci sednout na zem a míč.
Rozsah: 4 h
Cena: 570 Kč

11.6.2018
12.6.2018
08:30 - 15:00
Učebna č. 203, 2.
patro, Na
Hradbách 27,
Ostrava Moravská
Ostrava
Mgr. Anna
Štěpánová
Vendula
Wrožynová, DiS.

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v mateřské škole

13.6.2018
08:30 - 15:20
Učebna č. 106,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. PhDr. Zora
Syslová, Ph.D.

Jak inovovat školní vzdělávací program v MŠ

1319151800
učitelům
Seminář je určen všem, kteří chtějí rozvíjet kritické myšlení a čtenářskou gramotnost už u asistentům
dětí v předškolním věku. Seznámíte se s několika metodami ověřenými při práci s dětmi a pedagoga
některé z nich si sami vyzkoušíte. Do praxe si odnesete zajímavé nápady, postupy a tipy
na konkrétní činnosti.
MŠ
Příklady témat:
1. Sdílení zkušeností z vlastní praxe
Rozsah: 16 h
2. Jak zařídit, aby děti knihy bavily
Cena: 1650 Kč
3. Fáze konstruktivistického pojetí učení
Naplněno: 4/24
4. Výběr literatury
5. Metoda řízeného čtení
Možno hradit ze
6. Prezentace čtenářských lekcí z praxe
šablon!
7. Využití internetu k rozvoji kritického myšlení
8. Využití statistik, tabulek, grafů a diagramů
Klub v mateřské škole
VOLNÁ MÍSTA 1318201800
učitelům
Seminář přinese účastníkům informace o krocích potřebných pro inovaci ŠVP. Umožní
vedoucím
reflektovat vlastní ŠVP s ukázkami několika dalších mateřských škol.
pedagogickým
pracovníkům
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 930 Kč

11. OP NOVÝ JIČÍN PŘIPRAVUJE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
5.9.2018
a 6.9.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Lenka
Bínová

Matematická pregramotnost

14.9.2018
08:30 – 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Šárka
Sohrová

Jak pracovat ve výuce s žáky s SPU

Seminář zaměřený na objevování matematiky hravou formou a budování kladného
vztahu k matematice na ZŠ již u předškoláků. Na semináři se seznámíte s metodami
rozvíjení myšlení a také vnímání základních pojmů. Vyzkoušíte si různé názorné
pomůcky a získáte informace o nových metodických materiálech.

1320591850
učitelům
MŠ
Rozsah: 16 h
Cena: 1900 Kč
Poznámka:
ŠABLONY
1325431850
učitelům

Tématu kurzu se budeme věnovat komplexně, tak, aby informace byly v praxi
použitelné ve výuce, i při sestavování individuálního vzdělávacího plánu žáka. Zaměříme I. a II. st. ZŠ
se tedy na teoretická východiska zmíněných vývojových poruch učení, jak zjistit aktuální Rozsah: 8 h
míru potíží, co vlastně dítě s SPU prožívá - jak se cítí, a také co potřebuje, aby negativní Cena: 1070 Kč
prožívání potíží bylo minimální, tzn. efektivní realizace doporučených podpůrných
opatření.
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Od 24.9.2018
13:30 - 15:00
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Renáta
Klementová
Od 25.9.2018
15:15 - 16:45
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Renáta
Klementová

Kurz anglického jazyka A2 – 1. část
Kurz anglického jazyka je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům ve školství bez
odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni
A2 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování
výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Po úspěšném absolvování
kurzu mohou absolventi postoupit do 2. části Kurzu anglického jazyka A2.

1317761800
učitelům
MŠ
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
střední školy
Rozsah: 80 h
Cena: 5750 Kč

Kurz anglického jazyka B1 – 2. část
Kurz anglického jazyka je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům ve školství bez
odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni
B1 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování
výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Po úspěšném absolvování
kurzu budou výstupní znalosti účastníků na úrovni B2 podle SERR.

1317791800
učitelům
MŠ
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
střední školy
Rozsah: 80 h
Cena: 5750 Kč

19.9.2018
a 20.8.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Zdena
Čížková

Jak dělat matematiku zábavně

20.9.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Marie
Komárová

ADHD – metody práce s dětmi a žáky

1321591850
učitelům

Na semináři se seznámíte se základními principy pedagogiky Marie Montessori a zjistíte
jejich uplatnění v jednotlivých oblastech matematiky. Seznámíte se, jak se předkládají I. st. ZŠ
pomůcky po krocích, podle postupu dítěte, jak se úkoly dělí na jednotlivé dílčí postupy,
jak necháváme dítě přijít si na poznatky samy. Jejich „aha“ je vede k pochopení a trvalosti Rozsah: 16 h
takto nabytých vědomostí.
Cena: 1810 Kč
Marie Montessori mluví o matematice jako o nástroji k poznání světa, jako o smyslovém
zážitku.
1321371850
učitelům
Ujasníme si rozdíly mezi temperamentním dítětem (žákem) a dítětem (žákem)
vychovatelům
s diagnózou, naučíme se metody práce vedoucí ke zmírňování projevů ADHD přiměřené asistentům
věku dítěte.
pedagoga
I. st, II. st. ZŠ
gymnázia
dětských domovů
ŠD
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1060 Kč

3.102018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Dana
Svobodová

1319131800
učitelům
Na semináři se zaměříme na problematiku klasifikace a slovního hodnocení, vychovatelům
tvorbu objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k asistentům
žákovi, hodnocení jako způsob pozitivní motivace, hodnocení jako jeden z faktorů pedagoga
ovlivňujících kvalitu vzdělávání, problematiku sebehodnocení a portfolia žáků. Budeme
se věnovat formám a metodám hodnocení v souvislosti se školským zákonem, který I. st. ZŠ
zrovnoprávňuje klasifikaci a slovní hodnocení. Seznámíme se se zásadami, které jsou II. st. ZŠ
společné pro všechny typy hodnocení a dále s postupem, jak psát slovní hodnocení.
ŠD
SOŠ, SOU
Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace – žák se SVP v inkluzivní třídě

Rozsah: 8 h
Cena: 1190 Kč

14

13:30 - 16:00
Termíny budou
upřesněny
Učebna č. 106,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Jana
Bártová

Jolly Phonics – hravá a interaktivní metoda ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ

2.10.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Doc. PaedDr.
Olga Zelinková,
CSc.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

3.10.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Doc. PaedDr.
Olga Zelinková,
CSc.

Číst se naučí každý

8.10.201
a 18.10.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Sylvie
Doláková

Začínám učit angličtinu

8.10.2018
a 9.10.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Karin
Kopřivová
Mgr. Silvie
Gengelová

Vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra v ZŠ

1322871750
učitelům

Kurz anglické fonetiky pro začátečníky. Přestaňme dětem říkat, že v angličtině se slova
jinak čtou a jinak píší. Není to pravda. Anglický pravopis má své zákonitosti – pojďme je I. st. ZŠ
děti učit a zábavnou formou jim ukázat, že v anglickém jazyce je potřeba myslet
anglicky a ne česky.
Rozsah: 80 h
Učitelé se seznámí se zábavnou (Jolly), interaktivní, hravou, tvořivou a jasnou formou Cena: 8100 Kč
výuky anglické fonetiky (Phonics), která pomáhá pochopit anglický pravopis. Žáci se učí
angličtinu opravdu poslouchat. Slyšené pak převádět v písemné. Začínají pracovat
s hláskou, hlásky spojují a vytvářejí slova a postupně zjišťují, že anglický pravopis má
systém a je možno pochopit zákonitosti psaného projevu. Metoda, která učitelům
otevírá možnost tvůrčí práce s žáky. Už není nutné sedět jen nad pracovním sešitem, je
možno aktivně pracovat. Výborná metoda pro dyslektické žáky.
1324291850
učitelům
Vzdělávací program vede k prohloubení a utřídění poznatků o žácích se speciálními
vedoucím
vzdělávacími potřebami (LMP, SPU, dysfázie). Poznáte vhodné metody podpory žáků
pedagogickým
pro osvojování základních školních dovedností, způsob organizace výuky v běžné třídě, pracovníkům
hodnocení a klasifikaci.
asistentům
pedagoga
I. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1360 Kč
1324321850
učitelům
Cílem semináře je seznámení účastníků s obtížemi ve výuce čtení u žáků s lehkou
vedoucím
mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení, upozornit na
pedagogickým
shodné i rozdílné momenty ve výuce. Kromě informací o různých metodách výuky čtení pracovníkům
se budeme zabývat různými postupy při osvojování počátečního čtení i metodách při
práci s textem. Východiskem je skutečnost, že každé dítě je schopno osvojit si základy I. st. ZŠ
čtení za předpokladu respektování individuálního tempa a potřeb.
Rozsah: 8 h
Cena: 1360 Kč
1322491850
učitelům
začínajícím učitelům

Kurz pomáhá učitelům, kteří jsou postaveni před úkol začít učit anglický jazyk bez
předchozích zkušeností.
Ukážeme vám, jak vést hodinu, jak naplánovat aktivity a jak je kombinovat tak, abyste I. st. ZŠ
dosáhli co nejlepších výsledků, vzbudili zájem o cizí jazyk.
Naučíme vás vést žáky k pochopení obsahu jazyka na základě poslechu, k
Rozsah: 16 h
samostatnému, plynulému projevu, seznamovat je se základy čtení s porozuměním a
Cena: 1670 Kč
psaní v cizím jazyce. Ukážeme vám, jak pracovat s méně tradičními, ale efektivními
metodami, jak procvičit náročné jazykové úkoly, jak organizovat lekci.
Z kurzu si odnesete celou řadu námětů i praktických materiálů, které ihned využijete ve
svých třídách.
1322051850
učitelům
Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům základních škol. Přibližuje
speciálním
problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – konkrétně žáků s poruchou pedagogům
autistického spektra. Důraz je kladen na porozumění prožitkům a potřebám těchto
žáků.
I. st. ZŠ
Na semináři se seznámíte s konkrétními projevy poruch autistického spektra, s platnou II. st. ZŠ
legislativou, kompetencemi ŠPZ jako partnera v inkluzivním vzdělávání. Získáte přehled
o možnostech vzdělávání těchto žáků dle metodiky strukturovaného učení. Nahlédne Rozsah: 16 h
do specifik výchovy dítěte s PAS a role rodiny jako stěžejního partnera úspěšné inkluze. Cena: 2070 Kč
Snáze pak budete ve třídě řešit konfliktní situace. Získáte zvýšené sebevědomí při práci
s těmito žáky, rozšíříte si své pracovní kompetence.
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Časový rozsah semináře (dvoudenní setkání) umožňuje podrobnější práci s konkrétními
příklady z praxe jednotlivých účastníků. Nabízí prostor pro vzájemnou výměnu
zkušeností, pohledů, námětů. Lektorům pak poskytuje možnost s dotazy ze strany
frekventantů kazuisticky pracovat a uvádět příklady dobré praxe.
29.10.2018
a 30.10.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. et Mgr.
Jakub Švec

Vedení třídnické hodiny

1317471800
učitelům
Seznámíme se s tím, na jaké nejčastější cíle v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje vychovatelům
žáků můžeme zaměřit třídnické hodiny. Vybereme takové cíle, se kterými chceme
aktuálně pracovat ve svých třídách (s ohledem na situaci v dané škole). Zažijeme ukázku I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
práce v třídnických hodinách. Dáme dohromady obtížné situace, na které v souvislosti spec. školy
se třídnickými hodinami nejčastěji narážíme a ukážeme/vyzkoušíme si jejich řešení.
gymnázia
Budeme sdílet konkrétní inspirace do praxe. Kurz pomůže nastavit ve škole třídnické
ŠD
hodiny smysluplným a systémovým způsobem.
SOŠ, SOU
Rozsah: 16 h
Cena: 2190 Kč

1.11.2018
10:00 - 18:00
2.11.2018
09:00 - 17:00
3.11.2018
09:00 - 17:00
4.11.2018
09:00 - 16:00
Učebna č. 106,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
PhDr. Hana
Petráková

Mluvím Mluvíš Mluvíme aneb trénink efektivní komunikace

1322711800
učitelům
Tréninkový program je zaměřený na získání efektivních způsobů komunikace, ve kterém vychovatelům
získáte sebevědomí a naučíte se zdravě a přiměřeně prosadit tak, abyste byli úspěšní v asistentům
dosahování svých cílů. Naučíte se účinně bránit manipulaci - takže nebudete jednat na pedagoga
úkor druhých, ale také nedovolíte jiným jednat na Váš účet, čímž se Vám otevře cesta k
lepším vztahům s druhými lidmi. Pokud jste spíše pasivnější, naučíte se, jak lépe obhájit MŠ
svá práva a dosahovat cílů, získáte pocit vlastní sebeúcty a druzí lidé Vás budou více
I. st. ZŠ
respektovat. Pokud jednáte spíše agresivněji, naučíte se, jak se stát příjemnějšími v
II. st. ZŠ
přesvědčování druhých o svých názorech a jak dosahovat svých cílů bez zbytečné
střední školy
agrese. Budete umět obhájit svá práva, budete si sami sebe více vážit, proto budete
ŠD
lépe zvládat kritiku (ať již pravdivou, či nepravdivou, nebo dokonce i útočnou a
domovy mládeže
nevhodně podanou); budete umět říkat „Ne“ bez pocitů viny a budete umět přijímat i
vyjadřovat své kladné pocity bez pocitů trapnosti a studu. Budete vědět, jak s druhými Rozsah: 25 h
vyjít a ne "vyběhnout" a jak se vyhnout "schodišťovému efektu" (ta pravá slova mě
Cena: 3380 Kč
napadají až na schodech, když odcházím).

5.11.2018
a 6.11.2018
11:30 - 18:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
PaedDr. Yveta
Heyrovská

Grafomotorika a vše, co k ní patří

1319511850
učitelům
Seznámíte se s novými poznatky výzkumu a praxe ve vztahu k inkluzi, s pomůckami speciálním
používanými v oblasti grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku, pedagogům
poznáte metody využitelné pro prevenci a řešení poruch psaní. Seznámíte se s metodou
zaměřenou na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího MŠ
školního věku, koordinaci laterální ruky dítěte, jako prevenci poruch psaní.
I. st. ZŠ
V praktické části si osvojíte metodiku tréninkového programu na odstranění
grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku tak, abyste mohli při práci s Rozsah: 16 h
dětmi/žáky samostatně tréninkový program aplikovat. Seznámíte se s možností
Cena: 1990 Kč
aplikace programu i při práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

16.11.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. et Mgr.
Jakub Švec

Sociální dovednosti a efektivní komunikace

19.11.2018
a 21.11.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga

1319311850
učitelům

Vzdělávací program seznamuje účastníky se způsoby pojetí tématu osobnostně
sociálního rozvoje a s praktickými metodami. Prostřednictvím OSR mohou získat
orientaci v sobě samém a rozvíjet kompetence sociální (schopnost spolupracovat,
prosazovat své zájmy, komunikovat apod.). Program je veden interaktivně, součástí
každého modulu je rozbor modelových situací, nabízených aktivit a následná diskuse o

MŠ
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
spec. školy
gymnázia

Práce pedagoga je přímo třecí plochou mezi ním a prostředím. Kolektivy kolegů i dětí
jsou rozmanité a v důsledku toho je i rozmanitá interakce. Největší nároky jsou kladeny
na kvalitu sociálních dovedností pedagoga. Nároky na sociální kontakt jsou zároveň
energeticky nejnáročnější oblastí práce pedagoga, proto je důležitá kvalita a vzrůstající
kultivace sociálních návyků pedagogických pracovníků.

1323241850
učitelům
I. st., II. st. ZŠ
gymnázia
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 960 Kč
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Mgr. Jiří Halda

možných reálných situacích. Jednotlivé tematické bloky jsou vedeny interaktivní formou
tréninku s přednáškovými vstupy s aktivním zapojením účastníků. Každý blok zahrnuje
teoretickou i praktickou část. Přehled témat:
1. Seznámení účastníků, pravidla, očekávání
2. Hlavní východiska pro OSR - evoluční principy a jejich vliv na náš život
3. Sebepoznání, sebeřízení, sebevýchova, seberozvoj
4. Mozek a jeho funkce, základní lidské potřeby, shody a odlišnosti v potřebách lidí.
Schopnost spolupracovat, potřeba pravidel.
5. Emoční vývoj člověka, emotivita a její dynamika
6. Rodina a její fungování
7. Prevence vyhoření
8. Sebereflexe, vhled do kritického myšlení
9. Komunikace, asertivita
10. Kooperace

22.11.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. PhDr. Zora
Syslová, Ph.D.

Profesní rozvoj učitele MŠ

5.12.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. et Mgr.
Jakub Švec

Jak na formativní hodnocení

7.12.2018
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova
826/7,
Nový Jičín
Mgr. Petra
Korbelová

SOŠ, SOU
Rozsah: 16 h
Cena: 1550 Kč
Naplněno: 10/24

1318211850
učitelům
Seminář přináší informace o potřebě a možnostech profesního rozvoje. Účastníci získají vedoucím
elektronickou knihu Rámec kvality profese učitele mateřské školy, jejíž součástí jsou
pedagogickým
také výuková videa.
pracovníkům
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 930 Kč

Vzdělávací program je zaměřen na problematiku (nejen) formativního hodnocení.
Zamyslíme se nad tím, co je hodnocení a k čemu slouží. Ujasníme si, kdy i my učitelé
jsme hodnoceni a co je nám na hodnocení příjemné a nepříjemné a kdy považujeme
hodnocení za užitečné. Prozkoumáme různé způsoby hodnocení a upřesníme si, co
přesně je formativní hodnocení a jak k němu lze přistupovat. Jaké podmínky jsou na
škole nutné, aby mohlo formativní hodnocení fungovat. Vybrané postupy formativního
hodnocení si i vyzkoušíme. Budeme řešit i problémové situace, které souvisí
s hodnocením a vnímáme je jako obtížné k řešení. Vzdělávací program je prakticky
zaměřen, odnesete si konkrétní inspirace do své každodenní praxe.

1324471850
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
nižší st. vícelet. G
Rozsah: 8 h
Cena: 1320 Kč
1322011800
učitelům

Společné předškolní vzdělávání
Potřebujete získat informace, jak a kdy zpracovat plán pedagogické podpory a
individuální vzdělávací plán pro dítě v mateřské škole, jak a kdy poskytovat podpůrná
opatření 1. - 5. stupně v mateřské škole, jak komunikovat s rodiči dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, jak spolupracovat se SPC a PPP?
Seminář přináší odpovědi na tyto otázky a nabízí praktické postupy pro vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ v souladu s platnou legislativou (novelizace
§ 16 školského zákona, vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). Seznamuje i s možnostmi vzdělávání dětí
nadaných a dětí cizinců.

MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 810 Kč
Naplněno: 2/25

Na všechny kurzy se již můžete přihlašovat elektronicky na www.kvic.cz – odkaz Aktuální nabídka vzdělávání.

Děkujeme za vyvěšení tohoto zpravodaje ve sborovnách škol
Kontaktní osoby KVIC OP Nový Jičín:
Mgr. Ilona Fiurášková, odborná pracovnice DVPP

ilona.fiuraskova@kvic.cz, tel. 595 538 014, 777 723 443
- příprava a realizace vzdělávacích programů

Bronislava Raníková, samostatná referentka DVPP

bronislava.ranikova@kvic.cz, tel. 595 538 029
- evidence přihlášek
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