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ŠABLONY I A ŠABLONY II
Pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ zpracujeme projektovou žádost do výzvy „Šablony II“. V rámci služby s Vámi detailně
prodiskutujeme volbu šablon vč. jejich specifik a omezení, doporučíme Vám vhodné postupy pro sestavení rozpočtu a zahájení
realizace projektu. Cena je 3 200 Kč/projekt. Pro tuto individuální službu se prosím obracejte na paní Blanku Kozákovou,
blanka.kozakova@kvic.cz; popř. 595 538 023.
Pro SŠ a VOŠ zpracujeme projektovou žádost do výzvy „Šablony II“. V rámci služby s Vámi detailně prodiskutujeme volbu šablon
vč. jejich specifik a omezení, doporučíme Vám vhodné postupy pro sestavení rozpočtu a zahájení realizace projektu. Cena je 3 200
Kč/projekt. Pro tuto individuální službu se prosím obracejte na paní Blanku Kozákovou, blanka.kozakova@kvic.cz; popř.
595 538 023.
Administraci projektu Šalbony II nabízíme primárně těm školám, kterým jsme pomáhali s jeho přípravou. Individuálně se můžete
dotázat na dostupnost této služby (kapacitně omezeno).

NABÍDKA DVPP PRO VŠECHNY ŠABLONY
Nabídku DVPP pro Šablony MŠ a ZŠ, Šablony II a Šablony pro SŠ a VOŠ zveřejňujeme ve zvláštních zpravodajích, které rozesíláme
na školy. Najdete je také na titulní stránce našeho webu www.kvic.cz. Aktualizujeme vždy jednou měsíčně.

METODICKÉ PORADNY
METODICKÉ PORADNY PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE MŠ A ZŠ ZŘIZOVANÝCH OBCEMI V MSK
Téma
VYBRANÉ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA I.
Metodická poradna se zaměří jednak na východiska pracovního práva s důrazem na zákoník práce jako jeden z jeho pramenů.
Současně popíše i nejnovější a aktuální vývoj v pracovním právu s ohledem na přijetí nového občanského zákona, což právní praxe
musí reflektovat vzhledem k tomu, že občanský zákon nově a přímo řeší i určité pracovněprávní problémy a situace. V aplikované
části budeme věnovat pozornost rozboru frekventovaných ustanovení zákoníku práce a konkrétní kazuistice. Lektor v diskusi
rovněž zodpoví konkrétní dotazy z této oblasti práva.
Nebojte se zeptat …
Své případné dotazy k pracovněprávní problematice adresujte na alexander.meese@kvic.cz, a to nejpozději 4 dny před konáním
konkrétní akce.
DATUM

ČÍSLO AKCE

OD

DO

MÍSTO KONÁNÍ
KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7

06. 02. 2019

1323001900

08:30

12:00

12. 02. 2019

5323001900

08:30

12:00

12. 02. 2019

5323001902

13:00

16:30

KVIC Opava, Hany Kvapilové 20

19. 02. 2019

6323001900

08:30

12:00

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27

22. 02. 2019

5323001901

08:00

12:00

ZŠ Bruntál, Jesenická 10

25. 02. 2019

6323001901

08:30

12:00

ZŠ a MŠ Mendelova, Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice

06. 03. 2019

2323001900

08:30

12:00

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

Lektor
Rozsah
Cena

Naplněno!

KVIC Opava, Hany Kvapilové 20

JUDr. Alexander Meese, Ph.D., právník a konzultant pro metodiku a řízení škol a školských zařízení
4h
640 Kč
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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 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.
Číslo kurzu
Místo konání

5317051900
KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20

DATUM

OD

DO

LEKTOR

DATUM

OD

DO

LEKTOR

úterý 19. 03. 2019

08:30

11:30

Mgr. Petra Poláčková

čtvrtek 06. 06. 2019

08:30

13:30

PhDr. Miloň Potměšil

úterý 19. 03. 2019

12:30

15:45

PaedDr. Karla Vítková

pátek 07. 06. 2019

08:30

13:30

PhDr. Petra Potměšilová

středa 20. 03. 2019

08:30

17:00

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

středa 12. 06. 2019

12:15

17:15

PhDr. Ivana Rádková

sobota 30. 03. 2019

08:00

15:30

PaedDr. Karla Vítková

úterý 27. 08. 2019

08:30

15:15

Mgr. Karin Kopřivová

středa 10. 04. 2019

08:30

16:00

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

středa 28. 08. 2019

12:00

18:00

PhDr. Ivana Rádková

pondělí 29. 04. 2019

08:30

11:45

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

středa 11. 09. 2019

08:30

12:00

Ĺubomír Franer

pondělí 29. 04. 2019

12:45

15:15

PaedDr. Karla Vítková

středa 11. 09. 2019

13:00

16:15

Mgr. Jana Barvíková

úterý 30. 04. 2019

08:30

11:45

PaedDr. Karla Vítková

pátek 27. 09. 2019

08:30

15:00

obhajoba a ústní zkouška

úterý 30. 04. 2019

12:45

16:00

PhDr. Nora Gavendová

Číslo kurzu
Místo konání

5317051901
KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, 28. října 1639

DATUM

OD

DO

LEKTOR

DATUM

OD

DO

LEKTOR

úterý 05. 03. 2019

09:00

12:00

Mgr. Petra Poláčková

pondělí 13. 05. 2019

08:30

15:15

Mgr. Karin Kopřivová

úterý 05. 03. 2019

12:45

16:00

PaedDr. Karla Vítková

středa 22. 05. 2019

13:30

19:30

PhDr. Ivana Rádková

středa 06. 03. 2019

08:30

17:00

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

čtvrtek 06. 06. 2019

08:30

13:30

PhDr. Petra Potměšilová

sobota 23. 03. 2019

08:30

16:00

PaedDr. Karla Vítková

pátek 07. 06. 2019

08:30

13:30

PhDr. Miloň Potměšil

středa 27. 03. 2019

08:30

16:00

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

středa 12. 06. 2019

08:30

11:45

Ĺubomír Franer

středa 03. 04. 2019

08:30

16:00

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

středa 12. 06. 2019

13:00

16:15

Mgr. Jana Barvíková

sobota 13. 04. 2019

08:30

15:15

PaedDr. Karla Vítková

pátek 30. 08. 2019

08:30

15:00

obhajoba a ústní zkouška

čtvrtek 25. 04. 2019

13:30

18:30

PhDr. Ivana Rádková

Lektorský tým
Garantka studia
Termín přihlášek
Kontakt pro přihlášky
Cena

zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Mgr. Eva Krzywoňová
průběžně
Mgr. Eva Krzywoňová, 595 538 062, 777 723 442, eva.krzywonova@kvic.cz
7 990 Kč
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STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem v budoucnu
vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství,
které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb. Je vhodný také pro zástupce
ředitele či další vedoucí pracovníky ve školství.
Studium je organizováno ve 4 modulech v souladu se standardy MŠMT ČR:
Modul 1
Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
Modul 2
Pracovní právo
Modul 3
Financování školy
Modul 4
Organizace školy a pedagogického procesu
Vzdělávací program zahrnuje 92 hodin přímé výuky (11 setkání), 8 hodin závěrečného semináře a odbornou stáž v rozsahu
15 hodin. Každý účastník obdrží studijní materiály. Podmínkou pro získání osvědčení je 80 % aktivní účasti ve výuce, absolvování
stáže v plném rozsahu, zpracování závěrečné práce a její úspěšná obhajoba, úspěšné vykonání závěrečné zkoušky.
Ukončení studia
Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu
jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.
Připravujeme nabídku.
Zahájení plánujeme v říjnu 2019, ukončení v červnu 2020. Místo konání a termíny budou upřesněny na konci února 2019.
Organizační garantka
Ing. Václava Brusová, vaclava.brusova@kvic.cz, 595 538 013; 777 723 432
Cena
9 200 Kč
Speciální přihláška na toto studium bude k dispozici na našem webu

STUDIUM PEDAGOGIKY – TZV. DPS/PEDAGOGICKÉ 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 (studium je prezenční)
• 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)
DATUM

OD

DO

LEKTOR

DATUM

OD

DO

LEKTOR

24. 10. 2019

08:30

16:30

Mgr. Jakub Švec

05. 12. 2019

08:30

16:00

Mgr. Jakub Švec

25. 10. 2019

08:30

16:00

Mgr. Jakub Švec

06. 12. 2019

08:30

16:00

Mgr. Jakub Švec

21. 11. 2019

08:30

16:00

Mgr. Jakub Švec

22. 11. 2019

08:30

16:00

Mgr. Jakub Švec

Další termíny budou upřesněny!

Termíny dalších setkání budou postupně doplňovány podle možností lektorů. Jde vždy o 2 až 3 dny v každém měsíci.
Závěrečný seminář bude v červnu 2020.
Lektorský tým
zkušení lektoři se školskou praxí
Organ. garantka studia Mgr. Zuzana Nevřelová, 777 723 441, zuzana.nevrelova@kvic.cz
Místo konání
KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27
Číslo kurzu
6318811950
Cena
10 490 Kč
Speciální přihlášku na toto studium Vám zašleme, prosím kontaktujte paní Barboru Juřenovou barbora.jurenova@kvic.cz.
Aktuální informace na našem webu https://www.kvic.cz/kurz/6318811950
Zpravodaj KVIC – únor 2019

5

STUDIUM PEDAGOGIKY – PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
STUDIUM PEDAGOGIKY PODLE § 22 ODST. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 563/2004 SB. A § 3 VYHLÁŠKY Č. 317/2005 SB.
Cíle studia
Cílem Studia pedagogiky je, aby absolvent získal potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou
předpokladem pro výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém
vzdělávání.
Kritéria výběru účastníků
Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením
vzdělávacího programu středního vzdělávání.
Struktura studia
Základy pedagogiky a didaktiky (základy obecné pedagogiky, základy pedagogiky volného času a zážitková pedagogika, základy
sociální pedagogiky, teorie výchovy, základy didaktiky).
Základy psychologie pro pedagogy (základy pedagogické psychologie a psychologie osobnosti, základy sociální psychologie,
sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga).
Osobnostní a sociální výchova (teorie a historie osobnostní a sociální výchovy, sociální rozvoj, osobní a kvalifikační předpoklady
pedagoga, pedagogická reflexe).
Právní předpisy.
Studium s hodinovou dotací 136 hodin bude realizováno v roce 2018/2019. Kromě přímé výuky v rozsahu 120 vyučovacích hodin
učební plán zahrnuje odbornou stáž v rozsahu 8 h a obhajobu závěrečné práce a ústní zkoušku – 8 h.
Ukončení studia
Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá
absolvent osvědčení.
DATUM

OD

DO

LEKTOR

DATUM

OD

DO

LEKTOR

14. 03. 2019

09:00

16:30

Mgr. Lubomír Pelech

06. 05. 2019

09:00

16:30

MgA. Martin Hak

15. 03. 2019

09:00

16:30

Mgr. Lubomír Pelech

07. 05. 2019

08:00

15:30

MgA. Martin Hak

11. 04. 2019

09:00

16:30

Mgr. Lubomír Pelech

03. 06.2019

09:00

16:30

Mgr. Dana Forýtková

12. 04. 2019

08:00

15:30

Mgr. Lubomír Pelech

04. 06.2019

09:00

16:30

Mgr. Dana Forýtková

Další termíny budou upřesněny!
Organ. garantka
Mgr. Zuzana Nevřelová, 777 723 441, zuzana.nevrelova@kvic.cz
Kontakt pro přihlášky
Barbora Juřenová, DiS., 595 538 073, barbora.jurenova@kvic.cz
Místo konání
KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27
Obhajoby
podzim 2019
Číslo kurzu
6318301900
Cena
9 500 Kč
Podmínka
s přihláškou prosím zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
Aktuální informace na webu KVIC https://www.kvic.cz/kurz/6318301900

STUDIUM PEDAGOGIKY – PEDAGOG VOLNÉHO ČASU, KTERÝ
VYKONÁVÁ DÍLČÍ PEDAGOGICKU ČINNOST
STUDIUM PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU, KTERÝ VYKONÁVÁ DÍLČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST
Cíle studia
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času
vykonávajícího dílčí pedagogickou činnost.
Kritéria výběru účastníků
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením
vzdělávacího programu středního vzdělávání.
Struktura studia
Základy pedagogiky pro pedagogy volného času
Základy psychologie pro pedagogy volného času
Vybraná témata pedagogiky volného času
Studium s hodinovou dotací 46 hodin bude realizováno v roce 2019.
Zpravodaj KVIC – únor 2019
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Kromě přímé výuky v rozsahu 41 vyučovacích hodin učební plán zahrnuje i obhajobu závěrečné práce a ústní zkoušku před komisí
v rozsahu 5 h.
Ukončení studia
Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá
absolvent osvědčení.
DATUM

OD

DO

LEKTOR

17. 04. 2019

08:30

15:30

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

20. 05. 2019

08:30

15:30

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

DATUM

OD

DO

LEKTOR

Další termíny budou upřesněny!
Organ. garantka
Kontakt pro přihlášky
Místo konání
Obhajoby
Číslo kurzu
Cena

Mgr. Zuzana Nevřelová, 777 723 441, zuzana.nevrelova@kvic.cz
Barbora Juřenová, DiS., 595 538 073, barbora.jurenova@kvic.cz
KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27
podzim 2019
6318821900
3 680 Kč

Aktuální informace na našem webu https://www.kvic.cz/kurz/6318821900

STUDIUM PRO ICT KOORDINÁTORY ZE ŠABLON SŠ
Studium je možné hradit z „Šablony II“ jako 10x šablonu 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v
rozsahu 8 hodin varianta j) ICT
Studium je možné hradit z „Šablony II“ 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.)
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 většinou v odpoledních hodinách ve 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.
Lektorský tým
Odb. garantka studia
Podmínky
Místo konání
Číslo kurzu
Zahájení
Ukončení
Kontakt pro přihlášky

Lektorský tým ICeMSK a KVIC
Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz, 595 538 023, 777 136 410
V rámci studia je každý rok zakončen testem, celé studium obhajobou závěrečné práce a zkouškou.
školy ve spádové oblasti Ostrava, Opava a Frýdek-Místek
1321061900
září 2019
prosinec 2020
Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz, 595 538 023
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Cena
Registrace
Podmínka

13 640 Kč
https://www.kvic.cz/kurz/1321061900/
(na jejím základě zašleme speciální přihlášku na toto studium mailem).
S přihláškou zašlete kopii dokladů dle výčtu v úvodu článku.

PILOTNÍ PROJEKT YES, I DO
Pět zapojených středních škol z MSK se v roční pilotáži zaměří na zlepšení angličtiny učitelů jazykových a nejazykových
předmětů, zavedení moderních vyučovacích metod do výuky angličtiny u strojírenských oborů a celkového posílení motivace
žáků o výuky cizího jazyka.
Tvorba materiálů pro vzdělávání pedagogů i žáků vznikla ve spolupráci se strojírenskými firmami.

Pro nově zapojené školy schůzka 7. 2. 2019 od 13:00, Krajský úřad, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
Pilotáže se účastní:
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
Školy absolvují moduly:
Modul A
Kurz všeobecné angličtiny s důrazem na konverzaci pro pedagogy odborných strojírenských předmětů.
Modul B
Kurz odborné angličtiny
Výuka odborné terminologie strojírenské technologie zaměřeno na potřeby strojírenských podniků. Práce s učebnicí Engineering
Technology včetně využití online technoligií.
Modul C
Výuka odborné anličtiny ve třídě
Tandemová výuka učitele anglického jazyka a učitele odborného předmětu.
Modul D
Vzájemné návštěvy v zápojených školách.
Modul E
Workshopy k trendům v jazykovém vzdělávání.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)
Pro pedagogické pracovníky středních škol, základních škol a částečně mateřských škol zajišťujeme v rámci projektu OKAP
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 jak aktivity DVPP, tak významnou konzultační a metodickou pomoc. Hlavními tématy
jsou rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti ve výuce odborných předmětů, didaktika odborných předmětů, specifické
vzdělávání vedoucích pracovníků škol a podpora polytechnické výuky.
V nejbližším období připravujeme pro ZŠ:
pro Vaše přírodovědce na 2. stupni „Environmentální vzdělávání v prostředí zoologické zahrady“
Datum 19.2.2019 od 9:00 h | Místo Zoologická zahrada Ostrava, Michálkovická 197
Registrace https://www.kvic.cz/kurz/1030201901/
pro Vaše učitelky 1. stupně „Environmentální vzdělávání v prostředí zoologické zahrady“
Datum 26.02.2019 od 9:00 h | Místo Zoologická zahrada Ostrava, Michálkovická 197
Registrace https://www.kvic.cz/kurz/1030201902/
pro Vaše přírodovědce a příznivce techniky „Návštěva Science centra“
Datum 04.03.-05.03.2019 od 9:00 h| Místo Olomouc, Pevnost poznání
Registrace https://www.kvic.cz/kurz/1030311900/
nebo „Návštěva Science centra“
Datum 29.04.-30.04.2019 od 8:00 h| Místo Brno, VIDA! science centrum
Registrace https://www.kvic.cz/kurz/1030311902/
pro Vaše učitele M „Nakoukněme na využití ICT ve výuce matematiky“
Datum 27.02.2019 od 8:00 h | Místo Frýdek-Místek, ZŠ P. Bezruče
Registrace http://www.kvic.cz/kurz/1030221900/
nebo
Datum 20.03.2019 od 8:00 h | Místo Frýdek-Místek, ZŠ P.Bezruče
Registrace http://www.kvic.cz/kurz/1030221901/
Můžete vybírat z aktuální nabídky kurzů na http://www.kvic.cz/aktuality/448/1/Projekty/Aktualni/OKAP/Aktuality

Vzdělávání pro vedoucí pracovníky SOŠ
Vedoucím pracovníkem je nejen ředitel školy, ale i zástupce, vedoucí předmětové komise apod., tj. všichni, kteří ve škole
řídí/vedou nějaké zaměstnance. Nabídku akcí pro ně najdete v následujícím odkazu tak, že pro vyhledávání vyberete Prioritu
Efektivní řízení škol https://www.kvic.cz/kp/63/Projekty/Aktualni/OKAP/Kurzy
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Kompetence pro život
V rámci udržitelnosti projektu Kompetence pro život (CZ.1.07/1.1.00/14.0200) Vám nabízíme
možnost zúčastnit se vzdělávacího programu zaměřeného k rozvoji kompetencí žáků ZŠ a SŠ.

ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO ŽIVOT NA ZŠ A SŠ
Jak oživit a zpestřit výuku a zároveň u žáků rozvíjet podnikavost, komunikaci, týmovou spolupráci a další kompetence pro
21. století? Naučíme vás, jak je v rámci vyučovací hodiny možné spojit rozvoj měkkých kompetencí
a konkrétního předmětu! Předáme vám soubor cvičení, které je možné ihned aplikovat do výuky! A navíc si odnesete program,
který velmi kladně ocenilo již 650 učitelů a 19.000 žáků v ČR a další tisíce učitelů i žáků v mnoha zemích Evropské unie.
Určeno
Termín
Lektor
Rozsah
Cena
Kontakt
Cíl
Obsah

Pro pedagogický sbor jedné školy (skupina 8–20 účastníků), i jednotlivce
Dle dohody se školou
Jeden ze zkušených trenérů kompetencí: Hana Kučová, Ondřej Peterka, Marek Prorok,
Marcela Vondráková
2 dny
3 000 Kč bez DPH za 1 účastníka (možnost využití šablon k financování)
Bc. Kateřina Ledvoňová, ledvonova@rpic-vip.cz, 725 404 661
Cílem dvoudenního akreditovaného kurzu (možno zařadit do DVPP) je příprava pedagogů k rozvoji
podnikavosti a dalších měkkých kompetencí u žáků ZŠ a SŠ v běžných předmětech.
První den (8 hodin) - seznámení s programy, didaktika rozvoje kompetencí, seznámení se strukturou
a obsahem cvičení. Druhý den (8 hodin) - praktický nácvik vybraných cvičení ze strany pedagogů, zpětná
vazba, certifikace.

Výukové materiály rozvíjí následující kompetence:
• efektivní komunikace
• kooperace (týmová spolupráce)
• podnikavost
• řešení problémů
• celoživotní učení
• objevování a orientace v informacích

Po absolvování kurzu každý účastník obdrží vlastní CD se sadou výukových materiálů pro rozvoj 6 kompetencí u žáků ZŠ, resp. SŠ
včetně videoprogramů ke každé kompetenci. A zároveň bude mít umožněn přístup do Databáze cvičení na webovém portále
projektu, která má nyní k dispozici přes cca 550 cvičení.
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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 září 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 ze Šablon II pro SŠ
a nových Šablon II pro ZŠ. 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 ZŠ či SŠ - 10x DVPP 8 h varianta ICT (září 2019-prosinec 2020).
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, robotika, Arduino
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
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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)

Hledáte kurz z některé IT oblasti?

Chcete konkrétní IT kurz?

Sborovna - kurzy přímo ve Vaší škole
(uzavřené)

Průběžně publikujeme na
http://www.kvic.cz/icemsk
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.)
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.
A to včetně zvýhodněné kalkulace ceny, popř. přivezeme mobilní NTB učebnu. Pro
objednání kurzů kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky paní Blanku
Kozákovou, blanka.kozakova@kvic.cz, tel: 595 538 023.

Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky paní Mgr. Blanku Kozákovou,
blanka.kozakova@kvic.cz, tel: 595 538 023 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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NABÍDKA AKCÍ KVIC FRÝDEK-MÍSTEK
ÚNOR – ČERVEN 2019
24.1.2019
25.1.2019
30.1.2019
31.1.2019
19.2.2019
20.2.2019
08:30 - 15:30
učebna č. 2
(Obchodní
akademie - blok
A), Hany
Kvapilové 20,
Opava - Město
Mgr. Kateřina
Kunzová
Mgr. Milena
Dvořáková
5.2.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Jarmila
Karnovská

Primární logopedická prevence ve školství
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své
profese věnují primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Je určen zejména
pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy.
Získáte základní znalosti a praktické dovednosti v oblasti podpory a stimulace rozvoje
dětské řeči, budete připraveni působit na rozvoj všech dovedností a předpokladů,
které jsou potřebné pro budoucí osvojování čtení a psaní dětí ve školním věku.
Seznámíte se se základní charakteristikou, s projevy, příčinami vzniku, s důsledky i
prevencí u jednotlivých kategorií narušené komunikační schopnosti (NKS), se
způsoby jejich vyšetřování a zásadami pedagogického přístupu k dětem s NSK.
Prakticky si vyzkoušíte metody a postupy v logopedické prevenci a seznámíte se s
pomůckami pro stimulaci přirozeného rozvoje komunikačních schopností u dětí.
Získáte kompetence poskytovat poradenské služby rodičům dětí a budete schopni
využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními.
Prezenční část v rozsahu 48 h doplní praxe účastníka v rozsahu 20 h. Program bude
ukončen závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracuje na
základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické
prevence.
Dítě mladší tří let v mateřské škole
Seminář se zabývá problematikou vzdělávání dětí mladších tří let v mateřské škole.
Rozšiřuje poznatky účastníků o psychomotorickém vývoji a specificích práce s dětmi
raného věku, možnostmi jejich začlenění do MŠ, úpravě prostředí MŠ. Poskytuje
informace, jaké vzdělávací aktivity, formy a metody práce volit, aby byly zohledněny
individuální potřeby dětí. Předkládá náměty na hry a aktivity pro děti raného věku.

2318361900
učitelům
MŠ
I. st. ZŠ
Rozsah: 68 h
Cena: 6290 Kč
Naplněno: 15/30
Poznámka:

2323131850
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 860 Kč
Naplněno: 15/20
Poznámka:

6.2.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Ing. Hana
Havlová

Rozvíjíme emoční inteligenci
Mnozí odborníci říkají, že emoční inteligence je pro úspěch a štěstí v životě důležitější
než inteligence „tradiční“, logicko-matematická. Ať už je to pravda či nikoli, na tomto
kurzu si ujasníme, co to jsou emoce, proč je cítíme a jakou roli hrají v našem životě.
Zaměříme se na to, jak definovat emoční inteligenci a jaká témata do ní patří.
Ukážeme si jednotlivé oblasti, které je dobré rozvíjet, chceme-li skutečně být pány
svých emocí. Ujasníme si, co dělat a co nedělat ve vztahu (nejen) k žákům. Těžištěm
semináře jsou ukázky aktivit a postupů, které lze použít pro kultivaci emoční
inteligence ve škole. Na semináři vždy věnujeme prostor řešení problémů z praxe.

2315911850
učitelům
MŠ
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
spec. školy
gymnázia
střední školy
ŠD
Rozsah: 8 h
Cena: 1400 Kč
Naplněno: 12/16
Poznámka:

13.2.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Jana
Bártová

Metoda Jolly Phonics ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ
Seznámíte se se zábavnou (Jolly), interaktivní, hravou, tvořivou a jasnou formou
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.
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Poznámka:
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13.2.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Jana
Macečková

Začlenění dítěte do kolektivu pomocí hry
V každém kolektivu najdeme dítě, které se obtížně zapojuje mezi ostatní. Hra je
nejpřirozenějším prostředkem, jak takové dítě i skupinu podpořit. Ukážeme si
konkrétní příklady her, možnosti jejich využití ve velkém i malém kolektivu s různou
cílovou skupinou dětí. Zaměříme se také na práci s motivací. V rámci semináře bude
prostor probrat konkrétní situace z praxe.

2326241900
učitelům
vychovatelům
asistentům
pedagoga
speciálním
pedagogům
pedagogům
volného času
MŠ
I. st. ZŠ
spec. školy
školských
zařízení
Rozsah: 8 h
Cena: 1120 Kč
Naplněno: 2/18
Poznámka:

1.3.2019
09:00 - 14:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Bc. Veronika
Trnčáková
Kuželová

Mateřská škola – netradičně, alternativně, inovativně…

2325041900
učitelům

Na tomto vzdělávacím programu se seznámíte s vybranými alternativními/inovativními
přístupy a metodami výchovy a vzdělávání a získáte nové inspirace a náměty,
MŠ
prostřednictvím nichž lze rozvíjet osobnost dítěte. Obohatíte své portfolio možností
výchovy a vzdělávání dětí v MŠ o náměty z programu Začít spolu, Hejného metody, Rozsah: 6 h
Montessori pedagogiky a ekoher lesních mateřských škol.
Cena: 860 Kč
Naplněno: 3/25
Poznámka:

5.3.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Sylvie
Doláková

6.3.2019
08:30 - 12:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
JUDr. Alexander
Meese, Ph.D.

Pronunciation aneb výuka anglické výslovnosti
Budeme se zabývat problematikou vlastního používání, vysvětlování i nácviku, co
nejlepší výslovnosti. Pomůže i bezradným učitelům, jak zakomponovat procvičení
výslovnosti do každé lekce.
Projdeme si seznam chronicky chybně vyslovovaných slov v angličtině.
Naučíme se připravovat zábavné hry, které žákům umožní procvičit typické jevy
správné výslovnosti (sluchové hry, zvukové labyrinty, obrázkové symboly, manipulace
s kartičkami, výslovnostní rozcvička, hry v prostoru i ve skupinách, nácvik rytmu a
intonace s říkankami, zábavné rýmování apod.).
Budeme se zabývat otázkou používání fonetické transkripce a jak ji dětem přiblížit
způsobem adekvátním jejich schopnostem.
Na základě praktického vyzkoušení nabízených aktivit se naučíte připravovat hry i
pracovní listy samostatně podle potřeby vašich žáků.
Metodická poradna
Téma: Vybrané otázky pracovního práva
Metodická poradna se zaměří jednak na východiska pracovního práva s důrazem na
zákoník práce jako jeden z jeho pramenů. Současně popíše i nejnovější a aktuální
vývoj v pracovním právu s ohledem na přijetí nového občanského zákona, což právní
praxe musí reflektovat vzhledem k tomu, že občanský zákon nově a přímo řeší i určité
pracovněprávní problémy a situace. V aplikované části budeme věnovat pozornost
rozboru frekventovaných ustanovení zákoníku práce a konkrétní kazuistice. Lektor
JUDr. Alexander Meese, Ph.D., právník a konzultant pro metodiku a řízení škol a
školských zařízenív diskusi rovněž zodpoví konkrétní dotazy z této oblasti práva.
Nebojte se zeptat …
Své případné dotazy k pracovněprávní problematice adresujte na
alexander.meese@kvic.cz, a to nejpozději 4 dny před konáním konkrétní akce.

6.3.2019
09:00 - 16:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek

Jak vyučovat přírodovědné předměty jinak
Učíte chemii či jiné přírodovědné předměty na ZŠ či SŠ a chcete se seznámit s
moderními, interaktivními metodami výuky? Obsah semináře je volen tak, aby byla
naplněna rozmanitost výuky v souladu s jednotlivými styly učení žáků a požadavky
rozvoje klíčových kompetencí. Důraz bude kladen především na ty metody, které
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2325661900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1090 Kč
Naplněno: 3/24
Poznámka:

2323001900
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
MŠ
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
ŠD
Rozsah: 4 h
Cena: 640 Kč
Naplněno: 0/25
Poznámka:
2323401900
učitelům
II. st. ZŠ
gymnázia
SOŠ, SOU
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Mgr. Dana
Forýtková

podporují u žáků sebeučení, učení se navzájem, dále na týmovou spolupráci a na
motivační metody.

Rozsah: 8 h
Cena: 1070 Kč
Naplněno: 4/20
Poznámka:

11.3.2019
13:00 - 16:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
PaedDr. Alena
Zupková

Batikovaný papír aneb jak vést děti k tvořivosti

2326731900
učitelům
Pracovní dílna Vám nabídne seznámení se s technikami batikování (batika papírová – vychovatelům
skládaná a vosková), budete mít možnost objevovat zákonitosti techniky batiky, a to
rezervy voskové a rezervy skládané, vyzkoušíte si aplikaci principů voskové a
MŠ
skládané batiky na papír, získáte inspiraci pro práci se žáky k různým příležitostem.
I. st. ZŠ
Účastníci si přinesou pracovní oblečení, flash disk.
II. st. ZŠ
školských
zařízení
Rozsah: 4 h
Cena: 820 Kč
Naplněno: 0/15
Poznámka:

12.3.2019
08:30 - 11:45
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
PaedDr. Alena
Zupková

Papírové hrátky

2316401900
učitelům
vychovatelům

Přijďte načerpat náměty na výtvarné činnosti vycházející z papíru jako takového, z
jeho typických vlastností, výtvarného jazyka a rozmanitosti. Budeme skládat, stříhat,
I. st. ZŠ
lepit, perforovat, balit, vrstvit, kašírovat, vytvářet inchové obrázky, reliéfy, objekty,
II. st. ZŠ
prostorové práce a kirigami.
spec. školy
ŠD

Rozsah: 4 h
Cena: 630 Kč
Naplněno: 0/15
Poznámka:
13.3.2019
14:00 - 17:15
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Radim
Juchelka

Rozumíme si? Komunikace užitečně.
Rozumíte si? Sami se sebou? S kolegy? S žáky? S nadřízenými? S podřízenými?
S partnerem? S přáteli? S …?
Každá komunikace je nedorozumění. Prakticky se přesvědčíte, že to z podstaty
nemůže být jinak. A společně vymyslíme, co s tím. Jak to udělat, aby to
nedorozumění bylo co nejvíce užitečné? A to, co vymyslíme si i prožijeme. Prakticky.
Sami na sobě. Rozumíme si? „Zodpovídám za všechno, co jsem řekl a za nic z toho,
co vy jste slyšeli“.

2325491900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
nižší stupeň
vícelet. G
spec. školy
gymnázia
ZUŠ
SVČ
SOŠ, SOU
VOŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1930 Kč
Naplněno: 2/10
Poznámka:

14.3.2019
09:00 - 16:00
120, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Jovanka
Rybová

15.3.2019
08:00 - 15:00

Matematika je zábava aneb „Kdo chce být milionářem?“
Na tomto prožitkovém interaktivním semináři si ukážeme, že i matematika může být
zábavou pro děti i pro učitele. Poskytneme Vám náměty a metody práce, které
aktivizují žáky, podporují jejich tvořivost, představivost. Na příkladech si ukážeme, jak
je možné k matematice přistupovat, jak cíleně rozvíjet matematickou i finanční
gramotnost. Jak děti vést co nejdříve k tomu, aby porozuměly základnímu plánování
při správě rodinných financí a orientovaly se ve finančním prostředí. Seminář Vám
nabídne metodické materiály, které se ve výuce osvědčily.
Čeština nás baví
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2325811900
učitelům
I. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1320 Kč
Naplněno: 5/25
Poznámka:
2325801900
učitelům
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učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Jovanka
Rybová

Na semináři se dozvíte, jak zvýšit informační a čtenářskou gramotnost dětí, jak
vytvořit návyky potřebné k samostatnému studiu. Bude Vám předložen zásobník
výukových her, metod a forem práce tak, aby učení nebylo nuda, aby žáky i učitele
bavilo. Všechny předkládané informace vychází z praktických zkušeností učitelů, kteří
se čtenářské gramotnosti dlouhodobě věnují ve své školní praxi.

15.3.2019
08:30 - 11:45
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Monika
Olšáková

Pokus a pozorování ve výuce

I. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1320 Kč
Naplněno: 3/25
Poznámka:

Pokus a pozorování je jeden z účinných nástrojů pro práci s žáky u učitele
v přírodovědných předmětech. Na semináři se dozvíme mnoho konkrétních a
zajímavých zkušeností pro využití těchto forem práce v hodinách. Dozvíte se základní
informace o nové metodě práce v přírodních vědách v rámci badatelsky
orientovaného vyučování. Účastníci budou sdílet zkušenosti z vlastní pedagogické
praxe.

2321901900
učitelům
II. st. ZŠ
gymnázia
SOŠ, SOU
Rozsah: 4 h
Cena: 530 Kč
Naplněno: 0/24
Poznámka:

15.3.2019
13:00 - 19:45
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
PhDr. Ivana
Rádková

Matematické dovednosti předškolních dětí s použitím prvků pedagogiky
Montessori

2320711900
učitelům
vychovatelům
asistentům
pedagoga

Seminář rozdělený na teoretickou a praktickou část dává nahlédnout do oblasti
matematiky a geometrie inspirované pedagogikou Marie Montessori. Úvod je
zaměřený na utváření matematických schopností v souvislosti s vývojovými stadii dětí
MŠ
a dále se postupuje popisem senzitivního období pro matematiku a geometrii.
I. st. ZŠ
Vše je doplňováno vhodnými jednouchými pomůckami, které lze vyrobit z vlastních
ŠD
zdrojů, což bude následovat v praktické části semináře.

Rozsah: 16 h
Cena: 1340 Kč
Naplněno: 3/20
Poznámka:
16.3.2019
08:00 - 15:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
PhDr. Ivana
Rádková
2. sezení

Matematické dovednosti předškolních dětí s použitím prvků pedagogiky
Montessori

2320711900
učitelům
vychovatelům
asistentům
pedagoga

Seminář rozdělený na teoretickou a praktickou část dává nahlédnout do oblasti
matematiky a geometrie inspirované pedagogikou Marie Montessori. Úvod je
zaměřený na utváření matematických schopností v souvislosti s vývojovými stadii dětí
MŠ
a dále se postupuje popisem senzitivního období pro matematiku a geometrii.
I. st. ZŠ
Vše je doplňováno vhodnými jednouchými pomůckami, které lze vyrobit z vlastních
ŠD
zdrojů, což bude následovat v praktické části semináře.

Rozsah: 16 h
Cena: 1340 Kč
Naplněno: 3/20
Poznámka:
18.3.2019
09:00 - 16:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Martin
Hofman

Práce s emočními, akutními a krizovými stavy u žáků
Jak zvládat emoce své i klientů? Jak vhodně reagovat na akutní a šokové stavy? Jak
poznat traumatické a posttraumatické příznaky? Co je krizová intervence a jaké jsou
její základní principy?
Seminář zaměřený na témata, která můžete potkat i ve své praxi učitele, vychovatele,
speciálního pedagoga.

2321891900
vychovatelům
SVČ
dětských domovů
ŠD
domovy mládeže
Rozsah: 8 h
Cena: 1200 Kč
Naplněno: 4/18
Poznámka:

19.3.2019
Psychologie šikany, včasná a krizová intervence ve škole
08:30 - 15:30
učebna, 28. října Je vyčlenění žáka na okraj třídy šikanou? Co je šikana a co jenom škádlení? Co
1639,
vidíme a jak nahlédnout pod povrch? Jak správně a účinně reagovat?
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2324191900
učitelům
metodikům
prevence
vedoucím
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Frýdek-Místek Místek
Mgr. Martin
Hofman

Představíme vám prakticky využitelné teoretické modely, ale především vám
nabídneme metody a techniky pro vaši každodenní práci se žáky.

pedagogickým
pracovníkům
vychovatelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
gymnázia
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1480 Kč
Naplněno: 5/24
Poznámka:

20.3.2019
Primární logopedická prevence ve školství
08:30 - 15:30
Učebna č. 302, 3.
ZRUŠENO – OTEVÍRÁMĚ POUZE KURZ V OPAVĚ (LEDEN 2019)
patro, Na
Hradbách 27,
Ostrava Moravská
Ostrava
Mgr. Kateřina
Kunzová

2318361901
učitelům
MŠ
I. st. ZŠ
Rozsah: 68 h
Cena: 6290 Kč
Naplněno: 5/30
Poznámka:

20.3.2019
14:00 - 17:15
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Radim
Juchelka
2. sezení

Rozumíme si? Komunikace užitečně.
Rozumíte si? Sami se sebou? S kolegy? S žáky? S nadřízenými? S podřízenými?
S partnerem? S přáteli? S …?
Každá komunikace je nedorozumění. Prakticky se přesvědčíte, že to z podstaty
nemůže být jinak. A společně vymyslíme, co s tím. Jak to udělat, aby to
nedorozumění bylo co nejvíce užitečné? A to, co vymyslíme si i prožijeme. Prakticky.
Sami na sobě. Rozumíme si? „Zodpovídám za všechno, co jsem řekl a za nic z toho,
co vy jste slyšeli“.

2325491900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
nižší stupeň
vícelet. G
spec. školy
gymnázia
ZUŠ
SVČ
SOŠ, SOU
VOŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1930 Kč
Naplněno: 2/10
Poznámka:

21.3.2019
09:00 - 16:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Barbora
Krpcová

Seznamte se. Project Pack.
Přijďte objevit tajemství, která skrývá Project Pack! Představíme si tohoto nového
přítele z Oxfordu, kterého můžete kdykoliv pozvat do svých hodin angličtiny pro
zpestření běžné výuky. S důvěrou mu můžete svěřit i kroužky anglického jazyka.
Project Pack toto vše zvládá ve třech úrovních za pomocí 18 tematických plakátů.
Nechybí mu žádná z jazykových dovedností ani klíčových kompetencí a bude na nás,
abychom mu podali ruku a prakticky vyzkoušeli mnohé z aktivit, které Project Pack
nabízí.
Gramatika? Učebnice, cvičení… A co kdyby to šlo i jinak? Co třeba animovaná
gramatika? I to jde! Stejně jako další netradiční aktivity pro procvičení gramatiky. Ať
už potřebujete gramatická pravidla upevnit, či zopakovat, ať je to hlavní náplň lekce,
nebo vám jen zbylo pár minut na konci hodiny... Gramatika (a ani její drillování)
zkrátka nemusí být nuda!
Poslech trochu jinak aneb Listening: Trick or treat? Pro někoho je poslech odměnou,
jiní se poslechu děsí. Jak se dají poslechové aktivity modifikovat, aby si je užili všichni
a všichni se aktivně zapojili? A nešly by poslechové aktivity propojit s dalšími
dovednostmi, které do výuky jazyků patří? Přijďte se inspirovat. V semináři se
podělíme o zkušenosti i praktické tipy.
Číst či nečíst? Otázka, snad na první pohled s jasnou odpovědí. Možná! Tento
seminář vám dá návod kdy, jak a proč číst se žáky. Psané slovo je příliš vzácné na to,
abychom jej jen tak přečetli. Proto se zaměříme na způsoby, jak z textu určeného pro
čtení získat maximum pro rozvoj jazykových dovedností. Vyzkoušíme si hned několik
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2326401900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1150 Kč
Naplněno: 1/25
Poznámka:
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aktivit, které lze snadno přizpůsobit různým stylům výuky i úrovním jazyka, a to vše
za pomocí snadno dostupných materiálů.
Psaní – Popelka mezi jazykovými dovednostmi. Taky máte ten pocit? Je na čase to
společně změnit a pohlédnout na psaní jako novou příležitost pro žáky i pro nás
učitele. Čekají nás zkouškové i tvůrčí psací aktivity, jejich kritéria a smysluplné
hodnocení.
Jak na rozdíly mezi žáky? Máme řešení! Dozvíte se o metodách a materiálech, které
využijete nejen při procvičování učiva, ale i při testování žáků s rozdílnými úrovněmi
jazyka a schopnostmi.
Stále vám něco chybí? Ať je to čas nebo nápady, pomoc je nablízku. Podělíme se o
praktické zdroje a materiály pro vytížené učitele.
22.3.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Petra
Poláčková

Asistent pedagoga a jeho postavení ve vzdělávacím procesu

2324821900
učitelům
asistentům
pedagoga

Vzdělávací program poskytne pedagogům a asistentům pedagoga ujasnit si role,
kompetence a spolupráci při vzdělávacím procesu ve třídě. Poskytne přehledné
informace o aktuální legislativě, předpokladech a požadavcích na výkon asistenta
pedagoga, náplni práce a jeho odpovědnost. Seminář se zaměří na ukázky různých MŠ
metod, forem práce asistenta pedagoga, jak pracovat se žáky s různými specifickými I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
vzdělávacími potřebami. Účastníci získají řadu námětů do své praxe.

Rozsah: 8 h
Cena: 940 Kč
Naplněno: 1/25
Poznámka:
25.3.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
PhDr. Jitka
Kendíková

Dítě s SVP ve třídě

2019471850
učitelům
vedoucím
V úvodu semináře budou probrány základní pojmy spojené s problematikou
pedagogickým
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, definice pojmu speciálních
vzdělávacích potřeb a jejich klasifikace. Účastníci se seznámí s legislativním rámcem pracovníkům
dané problematiky, budou probrána základní legislativní pravidla a předpisy, jimiž se asistentům
vzdělávání žáků se SVP řídí. Podrobně budou probrány individuální vzdělávací plány pedagoga
(IVP) a plány pedagogické podpory (PLPP), jejich vytváření, vyhodnocování a revize.
I. st. ZŠ
Účastníci se seznámí s nástroji (konkrétními metodami a způsoby práce), kterými
II. st. ZŠ
pedagogové disponují při práci s žáky se SVP. Pozornost bude věnována tématu
gymnázia
hodnocení výsledků vzdělávání žáků se SVP.
Rozsah: 8 h
Cena: 1530 Kč
Naplněno: 6/20
Poznámka:
přeloženo na
25.3.2019

26.3.2019
08:30 - 13:15
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Renata
Abrahamová

Rozvíjení smyslového vnímání u dětí předškolního věku jako prevence SPU

26.3.2019
13:30 - 17:45
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Renata
Abrahamová

Otázka laterality v předškolním věku. Leváctví.

2319461900
učitelům

Seminář seznamuje pedagogické pracovníky MŠ a I. ročníku ZŠ s preventivními
opatřeními minimalizujícími rozvoj specifických poruch učení a tím zvyšující možnost MŠ
úspěšného zvládnutí školního učiva. Je zaměřen na rozšíření kompetencí
I. st. ZŠ
pedagogických pracovníků v oblasti prevence a reedukace specifických poruch učení.
Rozsah: 6 h
Cena: 850 Kč
Naplněno: 2/24
Poznámka:

Zajímá Vás, jak lateralita a jeho vyhraněnost či naopak nevyhraněnost významně
ovlivňuje školní i pracovní úspěšnost jedince?
Na tomto semináři Vám zprostředkujeme různé pohledy na lateralitu zejména ruky,
oka, nohy, jejich vliv na výukové problémy. Předáme Vám náměty na aktivity
podporující rozvoj laterality a prostorové orientace.

2319441900
učitelům
MŠ
Rozsah: 5 h
Cena: 730 Kč
Naplněno: 3/24
Poznámka:

Zpravodaj KVIC – únor 2019

18

27.3.2019
08:30 - 15:30
pro 2. st. ZŠ
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Blanka
Rozehnalová,
Ph.D.

Čtenářské dílny jako prostředek zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

28.3.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Bc., Lic. Dagmar
Pleva

Zábavná angličtina - metodika, říkanky, malování

V semináři se seznámíte s aktivitami čtenářských dílen, přičemž důležitou zásadou
výchovy ke čtenářství je respekt k rozličné čtenářské zkušenosti a intelektuální
schopnosti jednotlivého žáka. Projekt Čtenářské dílny systematicky a důsledně
pracuje s náměty, které zajišťují čtenářskou efektivitu a spontánnost pomocí
didaktické interpretace.

2326441900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1100 Kč
Naplněno: 0/18
Poznámka:

29.3.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Šárka
Sohrová

Poskytneme vám metodické rady, obrázky, básničky a říkanky vztahující se k
jednotlivým tematickým okruhům. Každý tematický okruh obsahuje také základní
slovní zásobu. Obrázky mají formu omalovánek, které si děti v průběhu hodiny
vybarvují.
Spojení říkanek, které mají hravou formu, a vybarvování obrázků přispívá ke
zkvalitnění výuky a značně usnadňuje zafixování slovní zásoby, ustálených vazeb,
fonetických jevů a gramatických struktur.
Takto vedené hodiny napomáhají vytvářet klidnou atmosféru, plnou pohody, nejsou
pro děti pouze povinností, ale stávají se oblíbenou zábavou.
Účastníci si mohou zakoupit knihu v kroužkové vazbě s metodickými pokyny,
kopírovatelnými obrázky k jednotlivým tematickým okruhům, které lze použít jako
pracovní listy a texty básniček a říkanek a CD v ceně 380,- Kč.
Jak pracovat ve výuce s žáky s SPU
Tématu kurzu se budeme věnovat komplexně, tak, aby informace byly v praxi
použitelné ve výuce, i při sestavování individuálního vzdělávacího plánu žáka.
Zaměříme se tedy na teoretická východiska zmíněných vývojových poruch učení, jak
zjistit aktuální míru potíží, co vlastně dítě s SPU prožívá - jak se cítí, a také co
potřebuje, aby negativní prožívání potíží bylo minimální, tzn. efektivní realizace
doporučených podpůrných opatření.

2316541900
učitelům
MŠ
I. st. ZŠ
ŠD
Rozsah: 8 h
Cena: 960 Kč
Naplněno: 2/25
Poznámka:

2325431900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1070 Kč
Naplněno: 0/24
Poznámka:

1.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Zdena
Čížková

1.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. et Mgr.
Petra Mařádková

Jak dělat matematiku zábavně
Na semináři se seznámíte se základními principy pedagogiky Marie Montessori a
zjistíte jejich uplatnění v jednotlivých oblastech matematiky. Seznámíte se, jak se
předkládají 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 takto nabytých vědomostí.
Marie Montessori mluví o matematice jako o nástroji k poznání světa, jako o
smyslovém zážitku.

2321591900
učitelům
I. st. ZŠ
Rozsah: 16 h
Cena: 1810 Kč
Naplněno: 3/20
Poznámka:

Koučovací přístup k žákům prvního stupně ZŠ

2326191900
učitelům
Děti jsou v prvních letech školní docházky konfrontovány s řadou vývojových úkolů a vychovatelům
kompetencí, jejichž zvládnutí mohou doprovázet obtíže. Koučovací přístup nabízí
asistentům
učitelům cestu, jak mohou být dětem průvodci při osvojování kompetencí k řešení
pedagoga
problémů, komunikativních kompetencí a především kompetencí sociálních a
speciálním
personálních. V rámci společného koučovacího projektu totiž mohou dětem umožnit pedagogům
zažívat úspěch a radost ze spolupráce a z překonávání překážek. Významným
školním
benefitem je také, že žáci takto rozvíjí svou tvořivost a schopnost aktivně pracovat na psychologům
svých nových dovednostech, čímž se významně posiluje sebevědomí žáka.
pedagogům
volného času
I. st. ZŠ
ZUŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1180 Kč
Naplněno: 0/20
Poznámka:
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2.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Zdena
Čížková
2. sezení
3.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Svatava
Vyhlídalová

Jak dělat matematiku zábavně
Na semináři se seznámíte se základními principy pedagogiky Marie Montessori a
zjistíte jejich uplatnění v jednotlivých oblastech matematiky. Seznámíte se, jak se
předkládají 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 takto nabytých vědomostí.
Marie Montessori mluví o matematice jako o nástroji k poznání světa, jako o
smyslovém zážitku.
Specifika a úskalí práce s méně než tříletými dětmi v MŠ
Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení znalostí a principů individuálního
přístupu učitele k osobnosti dítěte s ohledem na jeho věkové zvláštnosti. Na
principech psychického vývoje dětí předškolního věku si ukážeme možnosti, postupy
a specifika mateřských škol k zařazení dětí batolecího věku do MŠ. Seznámíte se s
možnými úskalími a riziky zařazení dětí méně než tříletých do MŠ a možnostmi, jak
jim předcházet.

2321591900
učitelům
I. st. ZŠ
Rozsah: 16 h
Cena: 1810 Kč
Naplněno: 3/20
Poznámka:
2324411900
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
MŠ
Rozsah: 24 h
Cena: 2320 Kč
Naplněno: 1/25
Poznámka:

4.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Svatava
Vyhlídalová
2. sezení

Specifika a úskalí práce s méně než tříletými dětmi v MŠ
Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení znalostí a principů individuálního
přístupu učitele k osobnosti dítěte s ohledem na jeho věkové zvláštnosti. Na
principech psychického vývoje dětí předškolního věku si ukážeme možnosti, postupy
a specifika mateřských škol k zařazení dětí batolecího věku do MŠ. Seznámíte se s
možnými úskalími a riziky zařazení dětí méně než tříletých do MŠ a možnostmi, jak
jim předcházet.

2324411900
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
MŠ
Rozsah: 24 h
Cena: 2320 Kč
Naplněno: 1/25
Poznámka:

4.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
doc. PhDr. Zora
Syslová, Ph.D.

4.4.2019
08:30 - 17:15
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Lenka
Bínová

Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj
Seminář je určen učitelkám mateřských škol, aby jim pomohl lépe poznat svěřené děti
a tak efektivněji plánovat osobnostní rozvoj každého z nich.
Nástroj „RoK (rozvoj kompetencí) v mateřské škole“, který na semináři získají, mohou
využít ke sledování a hodnocení vzdělávacích pokroků jednotlivých dětí a k plánování
jejich rozvoje, ale i k plánování třídního vzdělávacího programu.
Současně by měly učitelky získat představu o propojenosti hodnocení a plánování
předškolního vzdělávání s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí, zejména v
posledním roce docházky do mateřské školy.
Rozvoj a stimulace percepčně-motorických schopností a dovedností dětí

2323991900
učitelům
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 990 Kč
Naplněno: 2/25
Poznámka:
2318341900
učitelům
speciálním
pedagogům

Rozšíříte si kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku –
zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované
oblasti. Získáte konkrétní metodické postupy v oblastech grafomotorických dovedností
MŠ
a schopností, smyslového vnímání, matematických představ, jejichž základy jsou
velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ I. st. ZŠ
spec. školy
v rozvoji předškolního dítěte.

Rozsah: 20 h
Cena: 2240 Kč
Naplněno: 6/23
Poznámka:
5.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek

Specifika a úskalí práce s méně než tříletými dětmi v MŠ
Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení znalostí a principů individuálního
přístupu učitele k osobnosti dítěte s ohledem na jeho věkové zvláštnosti. Na
principech psychického vývoje dětí předškolního věku si ukážeme možnosti, postupy
a specifika mateřských škol k zařazení dětí batolecího věku do MŠ. Seznámíte se s

2324411900
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
MŠ
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Mgr. Svatava
Vyhlídalová
3. sezení

možnými úskalími a riziky zařazení dětí méně než tříletých do MŠ a možnostmi, jak
jim předcházet.

Rozsah: 24 h
Cena: 2320 Kč
Naplněno: 1/25
Poznámka:

8.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
RNDr. Jitka
Houfková, Ph.D.

Polytechnická výchova pro nejmenší. Zvuk a jednoduché hudební nástroje.
Praktický seminář s dílnou pro pedagogické pracovníky MŠ, I. st. ZŠ, SVČ,
vychovatele v ŠD, ve kterém se seznámíte s jednoduchými pokusy zaměřenými na
zvuk, jeho vznik, vlastnosti a způsob šíření, jejich aplikaci při prožitkovém učení a
propojení se STEAM aktivitami, vše si vyzkoušíte a vyrobíte si některé jednoduché
hudební nástroje. Prostor bude věnován i vysvětlení všech pokusů a vzájemnému
sdílení zkušeností.
Na seminář si každý účastník přinese: papírovou roličku (střed z papírových
utěrek), různé pevné plastové krabičky (od sýrů, zmrzlin…), velký kelímek od
jogurtu, 2 kelímky od jogurtu libovolné velikosti.

2325671900
učitelům
vychovatelům
pedagogům
volného času
MŠ
I. st. ZŠ
školských
zařízení
Rozsah: 8 h
Cena: 1820 Kč
Naplněno: 4/16
Poznámka:

9.4.2019
08:30 - 15:30
120, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Renata
Abrahamová

Modely problémového chování žáků a možnosti řešení

9.4.2019
09:00 - 16:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Dana
Forýtková

Úvod do problematiky školního mentoringu. Jak se připravit na roli mentora.

Lektorka představí různé pohledy na problémové chování žáků v ZŠ – pohled
psychologa a speciálního pedagoga. Budou zopakovány v krátkosti nejčastější formy
poruch chování školního věku /emoční poruchy, rodinně podmíněné poruchy chování,
neurotické rysy, záškoláctví, lhaní, nekázeň, vulgarismy, podvody, agrese/. Formou
workshopu si vyzkoušíte řešit modelové situace problémového chování. Obsahem
budou i náměty na skupinovou i individuální reedukační činnost u dětí se specifickými
poruchami chování.

2323621900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1060 Kč
Naplněno: 0/16
Poznámka:

2324441900
učitelům
Cílem vzdělávacího programu je seznámit zájemce o roli mentora v prostředí školy se vedoucím
základními požadavky na tuto funkci jak po stránce procesní, tak po stránce
pedagogickým
kompetentní a s potřebou osvojení si základních mentorských dovedností potřebných pracovníkům
pro efektivní interní a externí mentoring. Účastníci vzdělávacího programu se seznámí
s principy mentoringu a budou jim představeny oblasti, v nichž mentor spolupracuje
MŠ
se svým svěřencem a příklady, jak lze aplikovat nové poznatky o mentoringu do
I. st. ZŠ
školního pedagogického prostředí.
II. st. ZŠ
gymnázia
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1140 Kč
Naplněno: 1/20
Poznámka:

10.4.2019
08:30 - 17:15
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Lenka
Bínová
2. sezení

Rozvoj a stimulace percepčně-motorických schopností a dovedností dětí

2318341900
učitelům
speciálním
pedagogům

Rozšíříte si kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku –
zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované
oblasti. Získáte konkrétní metodické postupy v oblastech grafomotorických dovedností
MŠ
a schopností, smyslového vnímání, matematických představ, jejichž základy jsou
velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ I. st. ZŠ
spec. školy
v rozvoji předškolního dítěte.

Rozsah: 20 h
Cena: 2240 Kč
Naplněno: 6/23
Poznámka:
10.4.2019
09:00 - 16:00

Podpora mentora při uvádění začínajících učitelů do praxe
Cílem vzdělávacího programu je podpora začínajícím mentorům v jejich roli, tj.
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učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Dana
Forýtková

odborné rady, doporučení a informace, jak správně postupovat v roli mentora při
uvádění začínajících učitelů do praxe v jednotlivých fázích poradenského procesu.
Jak si vytvořit správný vztah s menteem, čemu se vyhnout a na co klást důraz. Jak
provést ověření úspěšnosti dosažení stanovených cílů.

pedagogickým
pracovníkům
MŠ
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
gymnázia
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1140 Kč
Naplněno: 1/20
Poznámka:

11.4.2019
08:30 - 17:45
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
PaedDr. Hana
Mühlhauserová

Metodický průvodce první třídou
V průběhu celodenního semináře postupně projdeme každý měsíc první třídy od září
do června a to přímo v nových učebnicích Dr. Hany Mühlhauserové. Získáme
potřebné informace o problematice výuky čtení, psaní a prvouky v 1. třídě od časově
tematického plánu, přes metody a způsoby výuky i hodnocení žáků. Prakticky si
vyzkoušíme mnoho osvědčených metodických postupů a shlédneme ukázky prací i
videa z výuky v 1. třídě.

2323881900
učitelům
I. st. ZŠ
Rozsah: 10 h
Cena: 1370 Kč
Naplněno: 3/24
Poznámka:

11.4.2019
09:00 - 16:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Miloslav
Hubatka

Řízení pedagogické evaluace
Naučíte se pracovat s různými evaluačními metodami, rozlišovat jejich silné a slabé
stránky a podle svého cíle a záměru je aktivně a úspěšně využívat v evaluaci
pedagogického procesu. Současně poznáte nové trendy a význam evaluace
v kontextu neustálého zlepšování výsledků školy.

2324991900
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
všech typů škol
Rozsah: 8 h
Cena: 1400 Kč
Naplněno: 3/24
Poznámka:

12.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Miloslav
Hubatka

Efektivní komunikace pro vedoucí pedagogické pracovníky

12.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Jana
Podzemná

Výtvarný nápadník na celý rok

2324961900
vedoucím
Zaměříte na společný trénink komunikačních nástrojů a mentorského rozhovoru ve
pedagogickým
třech klíčových oblastech – modelování reálných situací, tvorba potřebných materiálů, pracovníkům
výstupů pro každodenní praxi učitelů a poskytování zpětné vazby, evaluace. Seminář
slouží jako základní průprava a minimální základ pro kvalitativní růst učitelského
všech typů škol
sboru – motivační a podporující rozhovor s pedagogickými pracovníky, sdílení vize
školy, akceptace cíle, participace a podpory v učitelském týmu.
Rozsah: 8 h
Cena: 1400 Kč
Naplněno: 1/24
Poznámka:
2325221900
učitelům
Připravíme si pomocí tradičních i netradičních výtvarných technik a postupů barevné učitelům
podklady, které využijeme dále na výrobu praktických výtvarných drobností, dárečků a zájmových a
volnočasových
výtvarných prací.
Vyzkoušíme si tvorbu z kartonu a dalších recyklovatelných materiálů, které využijeme aktivit
vychovatelům
na tvorbu menších reliéfních objektů a asamblážových obrázků.
Seznámíme se s nejrůznějšími druhy razítek, způsobů otisků a základních grafických
technik. Vyzkoušíme si jejich využití při práci na jednotlivých výtvarných projektech dle MŠ
I. st. ZŠ
ročních období.
SVČ
S sebou je potřeba si donést: tužku, psací potřeby, ostré nůžky, plochý štětec střední školských
zařízení
vel.
Rozsah: 8 h
Cena: 1560 Kč
Naplněno: 0/20
Poznámka:
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15.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Jiří Halda

Jak předcházet poruchám řeči u dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Přijďte se seznámit s vývojem řeči v klíčových obdobích, s nutnými podmínkami
pro harmonický vývoj a vztahovými vlivy, které samotný vývoj řeči ovlivňují.
Poznejte základní řečové vady a možnosti jejich korekce. Poslechněte si příklady
z praxe a využijte možnosti diskuse.

2321311900
učitelům
vychovatelům
speciálním
pedagogům
MŠ
I. st. ZŠ
Rozsah: 16 h
Cena: 1450 Kč
Naplněno: 1/25
Poznámka:

17.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Jiří Halda
2. sezení

Jak předcházet poruchám řeči u dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Přijďte se seznámit s vývojem řeči v klíčových obdobích, s nutnými podmínkami
pro harmonický vývoj a vztahovými vlivy, které samotný vývoj řeči ovlivňují.
Poznejte základní řečové vady a možnosti jejich korekce. Poslechněte si příklady
z praxe a využijte možnosti diskuse.

2321311900
učitelům
vychovatelům
speciálním
pedagogům
MŠ
I. st. ZŠ
Rozsah: 16 h
Cena: 1450 Kč
Naplněno: 1/25
Poznámka:

17.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. et Mgr.
Dagmar
Vilášková

Asistent pedagoga ve školní praxi
Vzdělávací program seznamuje s legislativními změnami vyplývajícími z novely
školského zákona, které ovlivňují využití podpůrného opatření formou asistenta
pedagoga. Předkládá podrobný přehled kompetencí a náplně práce asistenta
pedagoga. Seznamuje s podpůrnými opatřeními, možnostmi spolupráce třídního
učitele s asistentem pedagoga a jejich podílu na tvorbě individuálních vzdělávacích
plánů.

2321331900
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
asistentům
pedagoga
speciálním
pedagogům
školním
psychologům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
nižší stupeň
vícelet. G
Rozsah: 8 h
Cena: 870 Kč
Naplněno: 0/25
Poznámka:

23.4.2019
09:00 - 16:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Jiřina
Bednářová

Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku
Mgr. Jiřina Bednářová – pedagožka, autorka řady metodických a didaktických
materiálů pro práci s předškoláky, Vás provede diagnostikou v MŠ. Předkládaná
diagnostika chápe posouzení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech jako
výchozí podklad podpory a výchozí bod stimulace oslabených funkcí, zejména ve
vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

2326081900
učitelům
speciálním
pedagogům
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1150 Kč
Naplněno: 0/20
Poznámka:

24.4.2019
Konflikty a jejich zvládání
08:30 - 15:30
učebna, 28. října Ocitáte se často v konfliktních situacích? Chcete je řešit snáz a efektivněji? Chcete
1639,
mít možnost prodiskutovat své zkušenosti a konkrétní příklady z praxe s kolegy a
lektorem? Náš seminář Vám tuto možnost nabízí.
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Frýdek-Místek Místek
Mgr. Andrea
Harazinová, DiS.

MŠ
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
gymnázia
SOŠ, SOU
školských
zařízení
Rozsah: 8 h
Cena: 1120 Kč
Naplněno: 0/20
Poznámka:

24.4.2019
09:00 - 16:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Lukáš
Javorek

Aktivní učitel v matematice
Chcete si odnést praktické tipy a inspirace do své hodiny matematiky? Přijďte si sami
vyzkoušet, jak konkrétní aktivity moderovat. Nejdříve lektor předvede výukovou
metodu, následuje zpětná vazba od účastníků a moderování samotnými účastníky.
Sami si ihned vyhodnotíte použitelnost pro svou praxi a tvoříte si seznam toho, co
využijete ve své každodenní praxi. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování
nové dovednosti již v průběhu školení. Všechny praktické dovednosti jsou založeny
na konkrétních situacích školního prostředí.

2325761900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1430 Kč
Naplněno: 0/24
Poznámka:

25.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Marie
Komárová

Jak připravit a vést obtížný rozhovor
Na vzdělávacím programu se dovíte, jak a čím můžete zajistit bezpečné prostředí
sobě i druhé straně jednání, jak si stanovit dosažitelný cíl jednání a jak respektujícím
způsobem sdělovat i závažné informace. Získáte fungující scénář jednání
(rozhovoru).

2316891900
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
vychovatelům
MŠ
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
spec. školy
gymnázia
ZUŠ
ŠD
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1100 Kč
Naplněno: 0/22
Poznámka:

29.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Karel
Opravil

Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil

2314721900
učitelům

Dvoudenní vzdělávací program je založený na teoreticko-praktických základech, které
I. st. ZŠ
jsou v průběhu zapracovány do práce s konkrétními třídami dané školy. Každý
II. st. ZŠ
seminář je tedy přizpůsoben konkrétním požadavkům učitelského týmu dané školy.
střední školy
Rozsah: 16 h
Cena: 1500 Kč
Naplněno: 0/35
Poznámka:

30.4.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Karel
Opravil
2. sezení

Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil

2314721900
učitelům

Dvoudenní vzdělávací program je založený na teoreticko-praktických základech, které
I. st. ZŠ
jsou v průběhu zapracovány do práce s konkrétními třídami dané školy. Každý
II. st. ZŠ
seminář je tedy přizpůsoben konkrétním požadavkům učitelského týmu dané školy.
střední školy

Zpravodaj KVIC – únor 2019

Rozsah: 16 h
Cena: 1500 Kč

24

Naplněno: 0/35
Poznámka:
3.5.2019
09:00 - 16:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Bc. Veronika
Trnčáková
Kuželová
6.5.2019
08:30 - 15:30
původní termín
9.4.2019
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Ing. Martin Kříž

Polytechnická výchova v MŠ a její využití v přípravě dítěte na vstup do ZŠ
Tento vzdělávací program se zaměřuje na téma polytechnického vzdělávání v MŠ a
možnosti, jak prostřednictvím něj rozvíjet osobnost dítěte, připravovat jej na vstup do
ZŠ. Přináší inspiraci pro tvorbu konkrétních předškolních aktivit v návaznosti na
polytechnickou oblast – např. využití přírodního a recyklovatelného materiálu k rozvoji
vědomostí, dovedností a návyků dítěte, experimenty vhodné pro děti předškolního
věku, lidová řemesla, věda a technika,… Ukazuje možnosti využití vhodných
didaktických pomůcek, poskytuje pracovní listy k tématu recyklace a ochrany
životního prostředí.
Venkovní učení - přírodopis venku
Na semináři získáte přehled o metodě venkovního učení, jejich cílech a postupech,
vyzkoušíte si jednotlivé fáze metody, poznáte její přínosy a možnosti využití ve své
praxi.

2326501900
učitelům
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1020 Kč
Naplněno: 1/22
Poznámka:
2325061900
učitelům
asistentům
pedagoga
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
nižší stupeň
vícelet. G
Rozsah: 8 h
Cena: 1640 Kč
Naplněno: 0/20

6.5.2019
09:00 - 16:00
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Svatava
Vyhlídalová

Co je a co není šikanování. Signály, projevy a řešení šikany v ZŠ.

2318081900
učitelům
asistentům
pedagoga

Motto: „Má-li lidstvo naději na dobrou budoucnost, pak tato naděje tkví především
v probuzení obecné odpovědnosti.“ (D. Shapiro)
Vzdělávací program upozorňuje na celospolečenský výchovný problém týkající se
stále většího počtu dětí a žáků – šikany. Zabývá se činnostmi pedagoga při prevenci, I. st. ZŠ
zjištění a řešení šikany. Ukazuje vztah projevů šikany k některým typům agresivního II. st. ZŠ
projevu chování a charakteristiku jejího svérázného projevu. Tyrani z dětství,
Rozsah: 8 h
ignorovaní, pokračují v šikanování i jako dospělí.
Cena: 790 Kč
Naplněno: 1/20
Poznámka:

7.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Lucie
Kaločová
Mgr. Natália
Toflová

Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ

9.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Květoslava
Řezáčová

Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce

Účastník si prohloubí a aktualizuje základní předmatematické pojmy a v souvislosti
s tím si vyzkouší různé aktivity, didaktické pomůcky a hry tak, aby byl schopen
připravit adekvátní vzdělávací nabídku pro různé typy činností, k rozvoji základních
předmatematických představ v předškolním věku.

2326481900
učitelům
asistentům
pedagoga
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1310 Kč
Naplněno: 0/18
Poznámka:

Seminář je určen pro učitele anglického jazyka na 1. i 2. stupni základních škol a nižších ročníků
víceletých gymnázií, používané materiály a náměty jsou vhodné pro žáky s úrovní jazykových
dovedností A1 a A2
Témata semináře:
• Diferencovaná třída na základní škole – identifikace jednotlivých typů žáků, jejich potřeby
a projevy při výuce anglického jazyka, specifika práce s jednotlivými typy žáků v hodinách
anglického jazyka
• Diferencovaná výuka jako podpůrné opatření
• Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v
diferencované třídě
• Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou, praktická
ukázka práce s kartičkami s diferencovanými úkoly - příklad dobré praxe
• Osvědčené metody a formy práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce - příklady
dobré praxe
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2020181900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
nižší stupeň
vícelet. G
Rozsah: 8 h
Cena: 1290 Kč
Naplněno: 0/22
Poznámka:
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•
•

Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
Náměty pro tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v anglickém jazyce
Všichni účastníci semináře obdrží zdarma výukový materiál pro práci s diferencovanou třídou v
hodnotě 350 Kč.
Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o.

9.5.2019
Práce s diferencovanou třídou ve fyzice
08:30 - 15:30
učebna, 28. října Seminář je určen učitelům fyziky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.
1639,
Témata semináře:
Frýdek-Místek • Diferencovaná třída na 2. stupni základní školy – identifikace jednotlivých typů
Místek
žáků, jejich potřeby a projevy při výuce fyziky, specifika práce s jednotlivými typy
RNDr. Jarmila
žáků v hodinách fyziky
Ištoková
• Diferencované vyučování jako podpůrné opatření
• Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v
diferencované třídě
• Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou,
praktická ukázka práce s kartičkami s diferencovanými úkoly – příklad dobré
praxe
• Osvědčené metody a formy práce s diferencovanou třídou ve fyzice – příklady
dobré praxe
• Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
• Náměty na tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích
plánů ve fyzice
Všichni účastníci semináře obdrží zdarma výukový materiál pro práci s
diferencovanou třídou v hodnotě 350 Kč.
Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o.
10.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Monika
Olšáková

Metody kritického myšlení v kostce
Čtením se učíme o sobě a o světě kolem nás. Objevujeme souvislosti, třídíme
zkušenosti, tříbíme emoce… Jaké lekce předkládáme našim žákům k učení? Čeho si
v hodinách vedených konstruktivistickým stylem všímat?
Pojďme se společně pokusit hledat odpovědi na tyto otázky… Pojďme se ponořit do
oborových a beletristických textů a pojďme přemýšlet, jak žákům co nejlépe předat
informace.
Pojďme se podívat do hodin, které podněcují chuť žáků zkoumat a učit se, rozvíjet
kritické přemýšlení, do hodin, které podporují dobré vztahy a spolupráci ve třídě,
rozvíjí důležité dovednosti pro život.
Učitel si donese učebnici nebo vlastní text do předmětu, který vyučuje.

14.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Bc. Jana
Bartošová
Mgr. Natália
Toflová

Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ

15.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Karel
Opravil

Psychohygiena učitele

Účastník si prohloubí a aktualizuje znalosti a dovednosti týkající se předčtenářské
gramotnosti a v souvislosti s tím si vyzkouší různé aktivity, didaktické pomůcky a hry
tak, aby byl schopen připravit adekvátní vzdělávací nabídku k podpoře a rozvoji
předčtenářské gramotnosti v předškolním věku.

2024981900
učitelům
II. st. ZŠ
nižší stupeň
vícelet. G
Rozsah: 8 h
Cena: 1290 Kč
Naplněno: 0/22
Poznámka:

2326511900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
gymnázia
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1060 Kč
Naplněno: 0/24
Poznámka:
2326491900
učitelům
asistentům
pedagoga
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1310 Kč
Naplněno: 0/18
Poznámka:

Interaktivní seminář zaměřený na praktická cvičení a modelové situace zaměřené na
regeneraci sil a základy psychohygieny při práci učitele. Dozvíte se, jak reflektovat
únavové procesy a eliminovat jejich následky tak, aby neubližovaly zdraví a vztahům
v pedagogické praxi.

2321471900
učitelům
speciálním
pedagogům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
spec. školy
gymnázia
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1070 Kč
Naplněno: 1/25
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Poznámka:
15.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
doc. PaedDr.
Olga Zelinková,
CSc.

Číst se naučí každý

16.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
doc. PaedDr.
Olga Zelinková,
CSc.

Od teorie k diagnostice a účinné intervenci při práci s dětmi se SVP v MŠ

Cílem semináře je seznámení účastníků s obtížemi ve výuce čtení u žáků s lehkou
mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení, upozornit na
shodné i rozdílné momenty ve výuce. Kromě informací o různých metodách výuky
čtení 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 čtení za předpokladu respektování individuálního tempa a potřeb.

2324321900
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
I. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1360 Kč
Naplněno: 5/25
Poznámka:

Vzdělávací program vychází z hlavní myšlenky, že každé dítě může realizovat svůj
potenciál, každé dítě může být šťastné bez ohledu na své kvality i obtíže.
V předškolním věku je mozková kůra dítěte plastická, je dobře ovlivnitelná cíleným
působením. Naším cílem není pouze podpora oblastí, které jsou vývojově opožděné,
ale též rozvoj talentu, zájmů.
Na semináři získáte a prohloubíte své poznatky o dětech se speciálními vzdělávacími
potřebami, o obtížích, s nimiž se můžete u dětí setkat. Osvojíte si základní postupy
pro práci s těmito dětmi a seznámíte se s institucemi, kde pracují specialisté na danou
problematiku, na něž je možné se obrátit.

2324691900
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
MŠ
Rozsah: 16 h
Cena: 2250 Kč
Naplněno: 1/25
Poznámka:

17.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
doc. PaedDr.
Olga Zelinková,
CSc.
2. sezení

Od teorie k diagnostice a účinné intervenci při práci s dětmi se SVP v MŠ
Vzdělávací program vychází z hlavní myšlenky, že každé dítě může realizovat svůj
potenciál, každé dítě může být šťastné bez ohledu na své kvality i obtíže.
V předškolním věku je mozková kůra dítěte plastická, je dobře ovlivnitelná cíleným
působením. Naším cílem není pouze podpora oblastí, které jsou vývojově opožděné,
ale též rozvoj talentu, zájmů.
Na semináři získáte a prohloubíte své poznatky o dětech se speciálními vzdělávacími
potřebami, o obtížích, s nimiž se můžete u dětí setkat. Osvojíte si základní postupy
pro práci s těmito dětmi a seznámíte se s institucemi, kde pracují specialisté na danou
problematiku, na něž je možné se obrátit.

2324691900
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
MŠ
Rozsah: 16 h
Cena: 2250 Kč
Naplněno: 1/25
Poznámka:

17.5.2019
11:00 - 14:15
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Helena
Zitková, Ph.D.
Mgr. Marek Vít

Využití populárních písní v hodinách anglického jazyka

2325651900
učitelům
V tomto interaktivně orientovaném semináři se seznámíte s různými typy aktivit
pedagogům
využívajících populární písně pro rozvoj komunikační kompetence v anglickém jazyce, volného času
vyzkoušíte si je a zároveň budete mít možnost si navrhnout své vlastní ve spolupráci
s ostatními účastníky kurzu.
II. st. ZŠ
gymnázia
ZUŠ
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1990 Kč
Naplněno: 0/18
Poznámka:

20.5.2019
08:30 - 15:30
tělocvična OA,
28. října 1598,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Radek
Ježowicz

Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Hledáte inspiraci k využití krátkých a drobných her k rozvíjení nejrůznějších
schopností a dovedností dětí v rámci výuky nebo volnočasových aktivit? Získáte
náměty pro hry kontaktní, hry s padákem, hry v místnostech a budovách, hry bez
materiálové náročnosti a bez náročnosti přípravy.

2325721900
učitelům
vychovatelům
asistentům
pedagoga
pedagogům
volného času
I. st. ZŠ
školských
zařízení
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Rozsah: 8 h
Cena: 1120 Kč
Naplněno: 1/24
Poznámka:
21.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Dana
Svobodová

Metody a formy práce k rozvoji čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

2319111900
učitelům
V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů vychovatelům
asistentům
z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské
pedagoga
gramotnosti.
Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy
I. st. ZŠ
a metody vyučování. Zaměří se na obecnější principy metodiky a didaktiky (na
II. st. ZŠ
praktických příkladech), na využití inovativních aktivizujících metod, dále pak na
ŠD
ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a
činnosti.
Rozsah: 8 h
Cena: 1130 Kč
Naplněno: 1/20
Poznámka:

22.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
PhDr. Jana
Swierkoszová

23.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
doc. PhDr. Zora
Syslová, Ph.D.

Metoda dobrého startu - Jana Swierkoszová
Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v
součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. Cvičení MDS u dětí s normální
psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují
nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení
a psaní. Je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy nebo po nástupu do 1.
třídy ZŠ. Je vhodná před zahájením výuky čtení, psaní a počtů. Vyhovuje dětem s
odkladem školní docházky. Splňuje nároky na práci s dětmi ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí, s dětmi s diagnózou specifických poruch učení,
specifických poruch chování nebo mentální retardace a to jak v rámci jejich integrace,
tak ve speciálních třídách. MDS reaguje na požadavky Rámcového programu pro
předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Pro absolvování kurzu je nutno si zakoupit „Soubor MDS“ (metodika, pracovní
listy, CD) v ceně 500 Kč, který si zakoupíte u lektorky v den konání semináře.
Bez tohoto materiálu nelze pracovat!

2321931900
učitelům
MŠ
I. st. ZŠ
spec. školy
Rozsah: 8 h
Cena: 1200 Kč
Naplněno: 2/20
Poznámka:

Individualizace práce v MŠ

2325511900
učitelům
Seminář je zaměřen na podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole a na
vedoucím
seznámení se způsoby pedagogické práce, které umožňují naplňovat požadavky RVP pedagogickým
ZV na předškolní vzdělávání. Seznámíme se s trendy a tendencemi současné
pracovníkům
pedagogiky v pohledu na dítě a naplňování jeho potřeb. Ukážeme si možnosti, které
učitelka může využít při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v mateřské
MŠ
škole.
Rozsah: 8 h
Cena: 1270 Kč
Naplněno: 0/24
Poznámka:

23.5.2019
09:00 - 13:15
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Svatava
Vyhlídalová

Výtvarný projev jako možnost poznávání dítěte v pedagogické praxi
Dětský výtvarný projev je v pedagogické praxi jedním z prostředků poznávání
osobnosti dítěte, jeho vývoje, jeho prožitků. Účastníci se seznámí se základními
symbolikami, s významem a řečí výtvarného projevu, s příklady výtvarných projevů
dětí a s termínem laterární dominance.

2321821900
učitelům
speciálním
pedagogům
MŠ
I. st. ZŠ
Rozsah: 5 h
Cena: 700 Kč
Naplněno: 2/25
Poznámka:

24.5.2019
Využití populárních písní v hodinách anglického jazyka
11:00 - 14:15
učebna, 28. října V tomto interaktivně orientovaném semináři se seznámíte s různými typy aktivit
1639,
využívajících populární písně pro rozvoj komunikační kompetence v anglickém jazyce,
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Frýdek-Místek Místek
Mgr. Helena
Zitková, Ph.D.
Mgr. Marek Vít
2. sezení

vyzkoušíte si je a zároveň budete mít možnost si navrhnout své vlastní ve spolupráci
s ostatními účastníky kurzu.

II. st. ZŠ
gymnázia
ZUŠ
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1990 Kč
Naplněno: 0/18
Poznámka:

28.5.2019
08:30 - 15:30
pro 1. st. ZŠ
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Blanka
Rozehnalová,
Ph.D.

Čtenářské dílny jako prostředek zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

29.5.2019
08:30 - 15:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Andrea
Harazinová, DiS.

Stres a techniky zvládání zátěže

V semináři se seznámíte s aktivitami čtenářských dílen, přičemž důležitou zásadou
výchovy ke čtenářství je respekt k rozličné čtenářské zkušenosti a intelektuální
schopnosti jednotlivého žáka. Projekt Čtenářské dílny systematicky a důsledně
pracuje s náměty, které zajišťují čtenářskou efektivitu a spontánnost pomocí
didaktické interpretace.

2326441901
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1100 Kč
Naplněno: 1/18
Poznámka:

Potřebujete se uvolnit, zrelaxovat a zároveň získat užitečné informace, praktickou
zkušenost a jednoduché tipy pro snadnější zvládání zátěžových situací v osobním
životě i pedagogické praxi? Pak přijďte, tento kurz Vám přinese požitek i užitek.

2323191900
učitelům
vychovatelům
asistentům
pedagoga
MŠ
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
gymnázia
ZUŠ
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1120 Kč
Naplněno: 4/17
Poznámka:

30.5.2019
08:30 - 13:30
učebna, 28. října
1639,
Frýdek-Místek Místek
Mgr. Alena
Vlková

Prvky muzikofiletiky při práci v MŠ a na 1. st. ZŠ

2325411900
učitelům
vychovatelům
Přijďte se blíže seznámit s možností využití prvků muzikofiletiky, jako pomocného
asistentům
netradičního způsobu výuky. Seznámíte se s možnostmi, jak můžete pomocí
pedagoga
muzikofiletiky rozvíjet u žáků emoční inteligenci. Získáte další nové způsoby využití
jednoduchých hudebních nástrojů a hlasových technik, seznámíte se s okruhem her a speciálním
pedagogům
činností vhodných pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Seznámíte se s tancem Heja heja a
uděláme si společně ukázkovou lekci Kokoleoko.
MŠ
I. st. ZŠ
Přineste si sebou karimatku a pohodlné oblečení.
školských
zařízení
Rozsah: 6 h
Cena: 1260 Kč
Naplněno: 0/20
Poznámka:

KONTAKTY – DVPP KVIC FRÝDEK-MÍSTEK
AKCE, informace
PŘIHLÁŠKY
Zpravodaj KVIC – únor 2019

Karin Šebestová
Gabriela Zlá

karin.sebestova@kvic.cz
gabriela.zla@kvic.cz

 595 538 048
 595 538 051
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Přihlášky lze doručit:
 On-line přímo z našich www stránek
 osobně nebo poštou na adresu: KVIC, 28. října 1639, 73801 Frýdek-Místek
 e-mailem na adresu:
gabriela.zla@kvic.cz
Nabízíme Vám možnost realizace vzdělávacích programů pro celý pedagogický sbor přímo u Vás ve školách a školských zařízeních
nebo rekreačních zařízeních, které jsou velmi efektivní a cenově výhodnější. Jsme pro Vás schopni připravit vzdělávací programy
v rozsahu již od 4 vyučovacích hodin dle Vašich konkrétních požadavků, vzdělávací programy do šablon včetně jazykového
vzdělávání již od 5 osob. S výběrem témat i lektorů Vám rádi pomůžeme.
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