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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
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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

6

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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PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KVIC OP NOVÝ JIČÍN
OD 1. 2. 2019
KONTAKTY
Akce, informace
Přihlášky

Mgr. Ilona Fiurášková
Bronislava Raníková

ilona.fiuraskova@kvic.cz
bronislava.ranikova@kvic.cz

 595 538 014, 777 723 443
 595 538 029

Možnosti zasílání přihlášek:
✓
✓
✓

On-line www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu
Osobně nebo poštou na adresu KVIC, Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín
E-mailem na adresu bronislava.ranikova@kvic.cz

21.1.2019
přeloženo na
4. 10. 2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. et Mgr.
Dagmar Vilášková

4.2.2019
a 15.2.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. et Mgr.
Dagmar Vilášková
4.2.2019
13:30 - 15:00
Učebna v přízemí,
Štefánikova 26/7,
Nový Jičín
Mgr. Renáta
Klementová

5.2.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
. Šárka Sohrová
5.2.2019
19. 2. 2019
5. 3. 2019
19. 3. 2019

Asistent pedagoga ve školní praxi

1321331900
učitelům
Vzdělávací program seznamuje s legislativními změnami vyplývajícími z novely
vedoucím pedagog.
školského zákona, které ovlivňují využití podpůrného opatření formou asistenta prac.
pedagoga. Předkládá podrobný přehled kompetencí a náplně práce asistenta
asistentům pedagoga
pedagoga. Seznamuje s podpůrnými opatřeními, možnostmi spolupráce třídního spec. pedagogům
učitele s asistentem pedagoga a jejich podílu na tvorbě individuálních
školním psychologům
vzdělávacích plánů.
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
nižší st. vícelet. G
Rozsah: 8 h
Cena: 870 Kč
Možno hradit ze šablon!
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD

1322931900
učitelům
Seminář Vám ukáže, jak odstraňovat nežádoucí chování u dětí, žáků
vychovatelům
s ADHD/ADD. Nabídne Vám možnosti, jakým způsobem upravovat podmínky
asistentům pedagoga
výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte, žáka na výsledky MŠ
jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí. Budou předány
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
konkrétní postupy, jak vytvářet u dětí/žáků s ADHD/ADD příležitosti ke sdělení
školských zařízení
svých pocitů ve výuce nebo mezi spolužáky. Cílem semináře je poskytnout návod Rozsah: 16 h
na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě.
Cena: 1980 Kč
Možno hradit ze šablon!
Kurz anglického jazyka A2 – 1. část

1326321900
učitelům
Kurz anglického jazyka je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům ve
vychovatelům
školství bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní pedagogům volného
znalosti na úrovni A2 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní času
zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových
MŠ
dovedností. Po úspěšném absolvování kurzu mohou absolventi postoupit do 2. I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
části Kurzu anglického jazyka A2.
SŠ, ZUŠ, ŠD, SVČ
Rozsah: 80 h
Cena: 6 700 Kč
Možno hradit ze šablon!
Jak pracovat ve výuce s žáky s SPU

1325431850
učitelům
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ

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, Rozsah: 8 h
jak zjistit aktuální míru potíží, co vlastně dítě s SPU prožívá - jak se cítí, a také co Cena: 1070 Kč
potřebuje, aby negativní prožívání potíží bylo minimální, tzn. efektivní realizace
doporučených podpůrných opatření.
Možno hradit ze šablon!
1325421900
učitelům
Kurz relaxačních technik je zaměřený na nácvik I. stupně Autogenního tréninku a metodikům prevence
seznámení se s dalšími relaxačními metodami formou zážitku. Nácvikem AT se vedoucím pedagog.
Relaxační techniky pro pedagogy - prevence burnout syndromu
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2. 4. 2019
vždy 13:30 - 17:00

budete umět dokonale uvolnit, plně fyzicky i psychicky intenzívně odpočívat, pracovníkům
rychle se osvěžit a obnovit síly během krátké doby, překonávat stres a vychovatelům
neproduktivní námahu. AT budete moci využívat k sebezdokonalování a asistentům pedagoga
Učebna v přízemí, odstraňování nevhodných návyků. Cvičením AT se dostavuje klid a vyrovnanost speciálním pedagogům
Štefánikova 826/7, jako trvalá vlastnost osobnosti, zlepší se Vaše soustředěnost, tělesná i duševní MŠ
Nový Jičín
výkonnost, odolnost, paměť a prohloubí se cítění. Nácvikem AT také posílíte I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
imunitní systém svého organismu, což znamená důležitou prevenci různých spec. školy, gymnázia
PhDr. Hana
nemocí. AT Vám navíc umožní rozvinout své přirozené schopnosti. Formou zážitku ZUŠ, SVČ, SOŠ, SOU
Petráková
se seznámíte s dalšími relaxačními metodami: Jacobsonova progresivní relaxace a školská zařízení
Rozsah: 20 h
její modifikace - Skálova, Suinova aj.
Cena: 2 520 Kč
Co si mají účastníci přinést s sebou:
Možno hradit ze šablon!
papíry, psací potřeby, volný oděv pro nácvik relaxace, karimatku
5.2.2019
14:15 - 15:45
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Renáta
Klementová

6.2.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Andrea
Harazinová, DiS.

Kurz anglického jazyka B1 – 2. část

1326351900
učitelům
Kurz anglického jazyka je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům ve
vychovatelům
školství bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní pedagogům volného
znalosti na úrovni B1 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní času
zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových
MŠ
dovedností. Po úspěšném absolvování kurzu budou výstupní znalosti účastníků I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
na úrovni B2 podle SERR.
SŠ, ZUŠ, ŠD, SVČ
Rozsah: 80 h
Cena: 6 700 Kč
Možno hradit ze šablon!
Stres a techniky zvládání zátěže

1323191900
učitelům
Potřebujete se uvolnit, zrelaxovat a zároveň získat užitečné informace,
vychovatelům
praktickou zkušenost a jednoduché tipy pro snadnější zvládání zátěžových situací asistentům pedagoga
v osobním životě i pedagogické praxi? Pak přijďte, tento kurz Vám přinese
MŠ
požitek i užitek.
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
gymnázia, ZUŠ
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1120 Kč
Možno hradit ze šablon!

6. 2. 2019
8:30 – 12:00
(2. sk. od 13:00 h)

Metodická poradna
Téma: Vybrané otázky pracovního práva I

1323001900
vedoucím
zaměstnancům
Metodická poradna se zaměří jednak na východiska pracovního práva s důrazem MŠ a ZŠ zřizovaných
Učebna v přízemí, na zákoník práce jako jeden z jeho pramenů. Současně popíše i nejnovější a
obcemi v MSK
Štefánikova 826/7, aktuální vývoj v pracovním právu s ohledem na přijetí nového občanského
Nový Jičín
zákona, což právní praxe musí reflektovat vzhledem k tomu, že občanský zákon Rozsah: 4 h
nově a přímo řeší i určité pracovněprávní problémy a situace. V aplikované části Cena: 640 Kč
JUDr. Alexander
budeme věnovat pozornost rozboru frekventovaných ustanovení zákoníku práce
Meese, Ph.D.
a konkrétní kazuistice. Lektor v diskusi rovněž zodpoví konkrétní dotazy z této
V případě vyššího počtu
oblasti práva.
zájemců otevřeme 2.
skupinu v odpoledním
Nebojte se zeptat …
čase (1323001901).
Své případné dotazy k pracovněprávní problematice adresujte lektorovi
nejpozději 4 dny před konáním konkrétní akce.
7.2.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Koučovací přístup k žákům prvního stupně ZŠ

1326191900
učitelům
Děti jsou v prvních letech školní docházky konfrontovány s řadou vývojových
vychovatelům
úkolů a kompetencí, jejichž zvládnutí mohou doprovázet obtíže. Koučovací
asistentům pedagoga
přístup nabízí učitelům cestu, jak mohou být dětem průvodci při osvojování
speciálním pedagogům
kompetencí k řešení problémů, komunikativních kompetencí a především
školním psychologům
Mgr. et Mgr. Petra kompetencí sociálních a personálních. V rámci společného koučovacího projektu pedagogům volného
Mařádková
totiž mohou dětem umožnit zažívat úspěch a radost ze spolupráce a
času
z překonávání překážek. Významným benefitem je také, že žáci takto rozvíjí svou I. st. ZŠ, ZUŠ
tvořivost a schopnost aktivně pracovat na svých nových dovednostech, čímž se školských zařízení
významně posiluje sebevědomí žáka.
Rozsah: 8 h
Zpravodaj KVIC – únor 2019
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Cena: 1180 Kč
Možno hradit ze šablon!
7.2.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

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
Bc. Veronika
recyklovatelného materiálu k rozvoji vědomostí, dovedností a návyků dítěte,
Trnčáková Kuželová 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.
8.2.2019
08:30 - 11:45
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
PaedDr. Alena
Zupková

Papírové hrátky

8.2.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Projektová výuka

Mgr. Lubomír
Pelech

8.2.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Mgr. Karel Opravil

od 12.2.2019
15:15 - 16:45
Učebna KVIC,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Renáta
Klementová

MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1020 Kč
Možno hradit ze šablon!

1316401900
učitelům
Přijďte načerpat náměty na výtvarné činnosti vycházející z papíru jako takového, z vychovatelům
jeho typických vlastností, výtvarného jazyka a rozmanitosti. Budeme skládat, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
stříhat, lepit, perforovat, balit, vrstvit, kašírovat, vytvářet inchové obrázky, reliéfy, spec. školy, ŠD
objekty, prostorové práce a kirigami.
Rozsah: 4 h
1324501851
učitelům
Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj aktivizující metody projektové výuky vedoucím
využitelné ve výuce. Účastníci si aktivně vyzkouší přípravu vybraných témat
pedagogickým
výuky metodou projektové výuky, seznámí se s formami a metodami hodnocení pracovníkům
a s výhodami kooperativních činností ve třídách.
II. st. ZŠ
gymnázia, SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1030 Kč
Možno hradit ze šablon!
Jak efektivně připravit předškoláka

Ze semináře si odnesete fungující scénář pro rozvoj předškolních dovedností
budoucího školáka. Budete kompetentní v posuzování připravenosti dětí na
nácvik čtení, psaní i počítání a rovněž získáte dovednost odhalit signály školní
nezralosti či jiná rizika (v dostatečném předstihu před začátkem školního roku).
Mgr. Šárka Sohrová Uvidíte fungující způsob komunikace s rodičem o vhodnosti nástupu do ZŠ či
zvážení možnosti odkladu školní docházky.
11.2.2019
a 12.2.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

1326501900
učitelům

1325481850
učitelům
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1150 Kč

Práce se skupinami dětí či žáků, které nás stojí hodně sil

1326231900
učitelům
Na semináři se seznámíte s technikami a formami práce s dětmi, žáky, kteří svým vychovatelům
chováním a reakcemi na sebe upozorňují, provokují své okolí. Seminář poskytne asistentům pedagoga
základní informace o typech rizikového chování s nimiž se můžete setkat v
pedagog. volného času
kolektivech. Seznámíte se se stupni užité agresivity v kolektivech a rizicích
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
konfliktů mezi dívkami a chlapci, s příčinami, které spouští a vyvolávají agresivní gymnázia, SOŠ, SOU,
reakce jak ze strany dětí, žáků, tak ze strany pedagogů. Na semináři si prakticky VOŠ
vyzkoušíte techniky pomáhající sebeovládání a zvládání negativních emocí.
školských zařízení
Rozsah: 16 h
Cena: 2130 Kč
Možno hradit ze šablon!
Konverzační kurz anglického jazyka
Klasický konverzační kurz pod vedením zkušených lektorů a rodilých mluvčí je
zaměřen na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním
styku v rámci známých situací a témat. Naučíte se používat jednoduché
každodenní způsoby pozdravů, oslovení a společenské konverzace. Tematicky
bude kurz zaměřen na nejběžnější slovní zásobu vztahující se k oblastem, které
se nás bezprostředně týkají (např. základní informace o nich, jejich rodinách,
nakupování, místopisu, zaměstnání apod.)
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1326291900
učitelům,
vychovatelům,
pedagogům volného
času
MŠ
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
SOŠ, SOU, ZUŠ, SVČ
Rozsah: 40 h
Cena: 5620 Kč
Možno hradit ze šablon!
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19.2.2019
Line dance a jeho využití pedagogy
08:30 - 11:45
Učebna v přízemí, Seminář zaměřený na line dance, kde se mnoho dovíte a ještě více naučíte.
Štefánikova 826/7, Vybavení: Pohodlná obuv, pro dámy je vhodná (nikoli nezbytná) široká sukně.
Nový Jičín
Ivan Bartůněk
20. 2. 2019
8:30 – 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Čtenářskou dílnou ke čtenářské gramotnosti
Na semináři si ujasníte, jaké další výukové možnosti nabízí dílna čtení. Získáte
inspiraci pro čtenářskou dílnu, přehled didaktických a metodických postupů,
kterými lze žáky motivovat, zaujmout a vést ke čtenářské gramotnosti.

Mgr. Dana
Svobodová
21.2.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Jana Bártová

25.2.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

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.
Koučovací přístup v předškolní výchově

Děti jsou od nejútlejšího věku konfrontovány s řadou vývojových úkolů, jejichž
zvládnutí mohou doprovázet obtíže. Koučovací přístup nabízí učitelům cestu, jak
mohou děti nenásilnou formou učit proaktivnímu přístupu k řešení problémů.
V rámci společného koučovacího projektu umožní dítěti zažívat úspěch a radost
Mgr. et Mgr. Petra ze spolupráce a z překonávání překážek. Učí jej tvořivosti a vede jej k aktivní
Mařádková
práci na nových dovednostech, čímž významně posiluje sebevědomí dítěte.
Získáte užitečný nástroj, který ulehčuje práci na obtížích jedince i problémech
v kolektivu.
26.2.2019
08:30 - 13:15
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Renata
Abrahamová
26.2.2019
13:30 - 18:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Renata
Abrahamová
4.3.2019,
11.3.2019,
18.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Rozvíjení smyslového vnímání u dětí předškolního věku jako prevence SPU
Seminář seznamuje pedagogické pracovníky MŠ a I. ročníku ZŠ s preventivními
opatřeními minimalizujícími rozvoj specifických poruch učení a tím zvyšující
možnost úspěšného zvládnutí školního učiva. Je zaměřen na rozšíření
kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti prevence a reedukace
specifických poruch učení.
Psychomotorické hry v MŠ a 1. st. ZŠ
Na semináři Vám budou představeny náměty na psychomotorické hry, které
můžete využít v rámci každodenních aktivit. Lze je využívat jako prostředek
výchovný i vzdělávací. Psychomotorické hry poskytují dětem jednak uvolnění
napětí, pocity radosti z pohybu, jednak také rozšíření či zkvalitnění dovedností,
obohacení po stránce smyslové, řečové, sociální. Seminář bude veden jako
prožitkový. Většinu her si sami vyzkoušíte.

1323871900
učitelům
vychovatelům
pedagog. volného času
MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
školských zařízení
Rozsah: 4 h
Cena: 550 Kč
1319091900
učitelům
vychovatelům
asistentům pedagoga
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
ŠD
Rozsah: 8 h
Cena: 1130 Kč
Možno hradit ze šablon!
1322861900
učitelům
I. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1290 Kč

Možno hradit ze šablon!
1326201900
učitelům
asistentům pedagoga
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1180 Kč
Možno hradit ze šablon!
1319461900
učitelům
MŠ
I. st. ZŠ
Rozsah: 6 h
Cena: 850 Kč
1319491900
učitelům
vychovatelům
asistentům pedagoga
speciálním pedagogům
MŠ, I. st. ZŠ, ŠD
Rozsah: 6 h
Cena: 850 Kč

Specifika a úskalí práce s méně než tříletými dětmi v MŠ

1324411900
učitelům
Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení znalostí a principů individuálního vedoucím
přístupu učitele k osobnosti dítěte s ohledem na jeho věkové zvláštnosti. Na
pedagogickým
principech psychického vývoje dětí předškolního věku si ukážeme možnosti,
pracovníkům
postupy a specifika mateřských škol k zařazení dětí batolecího věku do MŠ.
MŠ
Rozsah: 24 h
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Mgr. Svatava
Vyhlídalová

Seznámíte se s možnými úskalími a riziky zařazení dětí méně než tříletých do MŠ Cena: 2320 Kč
a možnostmi, jak jim předcházet.
Možno hradit ze šablon!

5.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Pravidla pro děti i dospělé v prostředí mateřské školy

Mgr. Renáta
Šťastná
5. a 6.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
MgA. Martin Hak

6.3.2019
14:00 - 17:15
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

1325521900
učitelům
Práce s pravidly není jednorázovou záležitostí učitele. Je to průběžné domlouvání vedoucím pedagog.
se a tvoření celé třídy, celé školy, dětí i dospělých. Získejte informace o tvorbě
pracovníkům
pravidel, zkušenosti s tvorbou pravidel, inspirujte se nabídkou možností, tvořte asistentům pedagoga
společně nápadník, připomeňte si rozdíl mezi tresty a sankcemi a působením
MŠ
přirozených důsledků. Můžete pak tvorbou pravidel v mateřské škole inspirovat i Rozsah: 8 h
další učitele a rodiče. Na semináři získáte informace a inspiraci, jak pro ně
Cena: 970 Kč
připravit přednášku.
Možno hradit ze šablon!
Práce s příběhem v MŠ a na I. stupni ZŠ - rozvoj čtenářské gramotnosti
Na semináři si společně vyzkoušíme vybrané techniky práce s příběhem, které
podporují rozvoj čtenářské gramotnosti, použitelné ve školním prostředí s dětmi
v MŠ a žáky I. stupně ZŠ.
Dozvíte se, co dělat, když žáci nedovedou srozumitelně sdělit, co zažili na výletě
s babičkou, když nedovedou říci, co to viděli v divadle nebo o čem byla
předčítaná pohádka... Úroveň naší čtenářské gramotnosti má své kořeny dávno
před tím, než se učíme číst. Souvisí s rozšiřováním slovní zásoby, s příležitostmi
nahlížet jevy v životě z různých úhlů pohledu, s rozvojem dovednosti formulovat
otázku, s rozvojem představivosti, obrazotvornosti a fantazie... Hlavně je ale
třeba nabízet žákům příležitost vnímat i tvořit smysluplné celky ve spojení s jejich
životní realitou, s jejich dosavadním zkušenostním základem.
Vezměte si s sebou pohodlné volnější oblečení a přezutí.
Jolly Phonics – hravá a interaktivní metoda ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ

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 děti učit a zábavnou formou jim ukázat, že v anglickém jazyce je
potřeba myslet anglicky a ne česky. Učitelé se seznámí se zábavnou (Jolly),
Mgr. Jana Bártová interaktivní, hravou, tvořivou a jasnou formou výuky anglické fonetiky (Phonics),
která pomáhá pochopit anglický pravopis. Žáci se učí angličtinu opravdu
Pozn.: 1x za 14 dní 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
odpoledne
a týdenní od 19. do možno pochopit zákonitosti psaného projevu. Metoda, která učitelům otevírá
možnost tvůrčí práce s žáky. Už není nutné sedět jen nad pracovním sešitem, je
23. 8. 2019 na
rekreačním zařízení možno aktivně pracovat. Výborná metoda pro dyslektické žáky.
7.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
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
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1319611850
učitelům
MŠ
I. st. ZŠ
Rozsah: 16 h
Cena: 1530 Kč

Možno hradit ze šablon!
1322871750
učitelům
I. st. ZŠ
Rozsah: 80 h
Cena: 8100 Kč

Možno hradit ze šablon!
1326401900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1150 Kč
Naplněno: 0/25

Možno hradit ze šablon!
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určeného pro čtení získat maximum pro rozvoj jazykových dovedností.
Vyzkoušíme si hned několik 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.
7.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Marie
Komárová

8.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
MgA. Martin Hak

12.3.2019
08:30 - 15:00
Učebna v přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Jiřina
Bednářová

Jak připravit a vést obtížný rozhovor

1316891900
učitelům
Na vzdělávacím programu se dovíte, jak a čím můžete zajistit bezpečné prostředí vedoucím
sobě i druhé straně jednání, jak si stanovit dosažitelný cíl jednání a jak
pedagogickým
respektujícím způsobem sdělovat i závažné informace. Získáte fungující scénář
pracovníkům
jednání (rozhovoru).
vychovatelům
MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
spec. školy, gymnázia
ZUŠ, ŠD, SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1100 Kč
Možno hradit ze šablon!
Jak na storytelling?
Řemeslo vypravěčů, vypravěčství, živé vyprávění příběhů, storytelling, …
nevymysleli předloni v Americe :-) Je staré, jako lidstvo samo a stojí za ním
odvěká a věčná touha dorozumívat se, být v obraze, vědět, že tu jsem správně –
rozumět sobě, druhým a světu jako celku. Ve všech kulturách světa. V našem
kulturním prostředí jsme z mnoha různých důvodů svou schopnost vyprávět
příběhy tak, až se tají dech a čas přestává být důležitý, nechali ležet stranou.
Svou potřebu setkání s příběhy sytíme obvykle jinak, než v živém vyprávění a
naslouchání. Je tu ovšem jeden důvod, proč bychom měli na živého vypravěče
občas vzpomenout a dát mu prostor i čas. Je to proto, že společné a společně
reflektované příběhy „drží pohromadě společenství, v němž se cítíme doma“. Ne
jakýkoliv příběh, ale společný, sdílený, diskutovaný ve vlastní societě, to je
příběh, který přináší živý vypravěč svým divákům. A rozhodně nejde jen o „veselé
příhody z natáčení“. V naší dílně se podíváme, co všechno může vypravěč svým
výkonem způsobit, s jakými prostředky zachází a „jak na ten storytelling ve
škole“.
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.

13.3.2019
Reedukace SPU – praktický seminář
a 3.4.2019
Kurz k posílení pedagogických kompetencí při práci s žáky se speciálními
08:30 - 15:30
Učebna v přízemí, vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k požadavkům 1. a 2. stupně ZŠ.
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Lenka Bínová
13.3.2019
08:30 - 15:30

1326581900
učitelům
pedagogům volného
času
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1300 Kč

Možno hradit ze šablon!
1326081900
učitelům
speciálním pedagogům
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1150 Kč
Možno hradit ze šablon!
1320201900
učitelům
speciálním pedagogům
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
spec. školy
Rozsah: 16 h
Cena: 1900 Kč
Možno hradit ze šablon!

Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce 1319101900
učitelům
ve třídě
učitelům zájmových a
volnočasových aktivit
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Učebna č. 106,
Didaktické hry patří do skupiny aktivizujících metod, můžeme je s úspěchem
Štefánikova 826/7, použít i k motivaci žáků. Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese
Nový Jičín
prvky hry. Pohybové hry nemusí být vždy zaměřené na pohyb, může jít o hry
s určitým emocionálním zaměřením (prožívání, vůle, rozhodnost,
Mgr. Dana
samostatnost…). U takových her nejde o příliš intenzivní pohyb, bývají klidnější.
Svobodová
Často jsou využívány vzájemné vztahy dětí. Mohou být dobrým nástrojem
pedagogické diagnostiky.

vychovatelům
asistentům pedagoga
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
SVČ
ŠD

Seminář nabízí širokou škálu praktických ukázek, učitelé ZŠ a další pedagogičtí
Rozsah: 8 h
pracovníci, kteří se podílejí na mimoškolní činnosti žáků, vychovatelé ve školní
Cena: 1130 Kč
družině a školním klubu, pedagogové volného času v zájmových zařízeních získají
mnoho námětů didaktických her rozvíjejících klíčové kompetence žáků, možnosti Možno hradit ze šablon!
jejich praktického využití ve vzdělávacím procesu.
14.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Dana
Svobodová

14.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Projekty v zájmovém vzdělávání
Seminář vám nabízí metody a formy práce podporující rozvoj klíčových
kompetencí žáků (dovedností a schopností). Pozornost věnuje
i otázkám legislativním - postavení ŠD a ŠK ve školském systému, možnostem
spolupráce a komunikace s vyučujícími při plánování i realizaci výchovně
vzdělávacího procesu.

SVČ
dětských domovů
ŠD

Rozsah: 8 h
Získáte náměty a inspiraci, jak vytvořit celoroční projekt s mezipředmětovou
Cena: 990 Kč
tématikou respektující průřezová témata a rozvíjející klíčové kompetence žáků v
zájmové činnosti – školní družině a školním klubu, v zájmové organizaci.
Možno hradit ze šablon!
Jak na formativní hodnocení

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
Mgr. et Mgr. Jakub způsoby hodnocení a upřesníme si, co přesně je formativní hodnocení a jak
Švec
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.
14.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Zábavná angličtina - zpíváme, tančíme, malujeme

Bc., Lic. Dagmar
Pleva

Děti se aktivně zúčastňují jednak společným zpěvem písní, jejich pohybovým
doprovodem, ale také vybarvováním připojených obrázků. Spojení zpěvu,
pohybu a malování usnadňuje zafixování slovní zásoby, ustálených vazeb,
fonetických jevů a gramatických struktur. Takto vedené aktivity napomáhají
vytvářet klidnou atmosféru, plnou pohody, nejsou pro děti pouze povinností, ale
stávají se oblíbenou zábavou.

Jak na angličtinu zábavnou formou? Tentokráte si aktivity zpestříme písničkami,
pohybovými aktivitami a obrázky, vztahujícími se k dané písni. Obrázky mají
formu omalovánek, které si děti v průběhu aktivit vybarvují.

Každý účastník si na semináři může zakoupit knihu s kopírovatelnými texty
anglických písní, jejich překladem, obrázky, pracovními listy a notovým
záznamem v ceně 350,- Kč.
15.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

1318801850
vychovatelům

Metody a postupy práce s žáky se SVP v ZŠ - prakticky
Vzdělávací program přináší náměty, praktické postupy a metody práce s žáky
s SVP (SPU, SPCH, PAS, LMP apod.). Na příkladech kazuistik ukazuje možné
způsoby praktického řešení problémových situací ve výuce (hyperaktivní dítě,
echolálie u dětí s PAS, agresivní chování apod.). Zaměřuje se také možná úskalí
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1324471850
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
nižší stupeň vícelet. G
Rozsah: 8 h
Cena: 1320 Kč
Možno hradit ze šablon!
1326391900
učitelům
vychovatelům
pedagogům volného
času
MŠ
I. st. ZŠ
ZUŠ
ŠD
školských zařízení
Rozsah: 8 h
Cena: 1000 Kč
Možno hradit ze šablon!
1326901900
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
asistentům pedagoga
speciálním pedagogům
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Mgr. Markéta
Krčmářová

inkluze, na organizaci výuky tak, aby se pedagog zbytečně nevyčerpával a
nevyhořel.

I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 970 Kč
Možno hradit ze šablon!

15.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Otevřená otázka a její využití v předškolním vzdělávání

Vzdělávací program je zaměřen na možnosti využití otevřených otázek
v předškolním vzdělávání při plánování projektů, výuce, práci s dětmi, evaluaci,
plánu osobního rozvoje, jednání s rodiči, řešení problémových situací. Určen je
pro pedagogy, kteří se zaměřují na způsoby, jak zlepšit výsledky své práce.
Mgr. Iva Mládková Seznámí se, jak vést dítě k uvědomění, že aktivita a vlastní vůle vede k dosažení
cílů a vytváření sociálních situací.
18.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Svatava
Vyhlídalová
3. sezení
18.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Lubomír
Pelech

1326641900
učitelům
asistentům pedagoga
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1190 Kč

Specifika a úskalí práce s méně než tříletými dětmi v MŠ

1324411900
učitelům
Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení znalostí a principů individuálního vedoucím
přístupu učitele k osobnosti dítěte s ohledem na jeho věkové zvláštnosti. Na
pedagogickým
principech psychického vývoje dětí předškolního věku si ukážeme možnosti,
pracovníkům
postupy a specifika mateřských škol k zařazení dětí batolecího věku do MŠ.
MŠ
Seznámíte se s možnými úskalími a riziky zařazení dětí méně než tříletých do MŠ
Rozsah: 24 h
a možnostmi, jak jim předcházet.
Cena: 2320 Kč
Možno hradit ze šablon!
Týmová spolupráce ve školské praxi
Vzdělávací program ukáže, jak využívat potenciálu lidí, umět organizovat
týmovou práci, používat týmové techniky, využívat porady k systematickému
identifikování a analyzování problémů, získávat nápady a náměty zaměstnanců,
zlepšit jejich motivaci.

1324021850
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
MŠ
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
gymnázia, střední školy

Po semináři můžete využívat e-mailové diskuse nebo konzultace přes Skype.
Rozsah: 8 h
Cena: 1380 Kč

19.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Olga
Teremová

Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě základní školy
Seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně základních škol, vedoucím školních
poradenských pracovišť, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům
a školním psychologům.
Přehled témat:
• Vymezení pojmů a charakteristika žáků s LMP
• Základní legislativa, podpůrná opatření pro žáky s LMP, doporučení ŠPZ
• Minimální výstupy v RVP ZV a v ŠVP školy
• Základní pedagogická diagnostika žáků s LMP v podmínkách ZŠ
• Možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků s LMP v běžné třídě, specifika
vzdělávání těchto žáků
• Koordinace postupů v rámci ZŠ, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti,
vychovatelé)
• Role poradenských pracovníků školy při vzdělávání žáků s LMP
• Spolupráce s žákem, jeho zákonnými zástupci a školským poradenským
zařízením při tvorbě, realizaci a vyhodnocení efektivity IVP
Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s. r. o.

19.3.2019
Práce s diferencovanou třídou v matematice
08:30 - 15:30
Seminář je určen pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7, gymnázií.
Nový Jičín
Témata semináře:
Mgr. Lenka
Ondráčková
Zpravodaj KVIC – únor 2019

1020161900
učitelům
speciálním pedagogům
školním psychologům
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 990 Kč

Možno hradit ze šablon!
1020171900
učitelům
II. st. ZŠ
nižší stupeň vícelet. G
Rozsah: 8 h
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•

Diferencovaná třída na 2. stupni ZŠ – identifikace jednotlivých typů žáků, Cena: 1290 Kč
jejich potřeby a projevy při výuce matematiky, specifika práce s
jednotlivými typy žáků v hodinách matematiky
• Diferencované vyučování jako podpůrné opatření
• Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování
v diferencované třídě
• Osvědčené metody a formy práce s diferencovanou třídou v matematice –
příklady dobré praxe
• Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou
třídou v matematice, praktická ukázka práce s kartičkami s
diferencovanými úkoly – příklad dobré praxe
• Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
• Náměty na tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních
vzdělávacích plánů v matematice
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.
19.3.2019
13:30 - 17:00
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
PhDr. Hana
Petráková
4. sezení

20.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Možno hradit ze šablon!

1325421900
učitelům
Kurz relaxačních technik je zaměřený na nácvik I. stupně Autogenního tréninku a metodikům prevence
seznámení se s dalšími relaxačními metodami formou zážitku. Nácvikem AT se
vedoucím
budete umět dokonale uvolnit, plně fyzicky i psychicky intenzívně odpočívat,
pedagogickým
rychle se osvěžit a obnovit síly během krátké doby, překonávat stres a
pracovníkům
neproduktivní námahu. AT budete moci využívat k sebezdokonalování a
vychovatelům
odstraňování nevhodných návyků. Cvičením AT se dostavuje klid a vyrovnanost asistentům pedagoga
jako trvalá vlastnost osobnosti, zlepší se Vaše soustředěnost, tělesná i duševní
speciálním pedagogům
výkonnost, odolnost, paměť a prohloubí se cítění. Nácvikem AT také posílíte
MŠ
imunitní systém svého organismu, což znamená důležitou prevenci různých
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
nemocí. AT Vám navíc umožní rozvinout své přirozené schopnosti. Formou
spec. školy
zážitku se seznámíte s dalšími relaxačními metodami: Jacobsonova progresivní
gymnázia, SOŠ, SOU
relaxace a její modifikace - Skálova, Suinova aj.
ZUŠ
školských zařízení
Co si mají účastníci přinést sebou:
Rozsah: 20 h
papíry, psací potřeby, volný oděv pro nácvik relaxace, karimatku
ŠABLONY
Relaxační techniky pro pedagogy - prevence burnout syndromu

Konflikty a jejich zvládání
Ocitáte se často v konfliktních situacích? Chcete je řešit snáz a efektivněji?
Chcete mít možnost prodiskutovat své zkušenosti a konkrétní příklady z praxe
s kolegy a lektorem? Náš seminář Vám tuto možnost nabízí.

1323171850
učitelům
vychovatelům
asistentům pedagoga
MŠ
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
gymnázia, SOŠ, SOU
školských zařízení

Mgr. Andrea
Harazinová, DiS.

Rozsah: 8 h
Cena: 1120 Kč
20.3.2019
14:00 - 17:15
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Jolly Phonics – hravá a interaktivní metoda ve výuce angličtiny na 1. stupni 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 I. st. ZŠ
– pojďme je děti učit a zábavnou formou jim ukázat, že v anglickém jazyce je
potřeba myslet anglicky a ne česky.
Rozsah: 80 h

Mgr. Jana Bártová
2. sezení

Učitelé se seznámí 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
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nutné sedět jen nad pracovním sešitem, je možno aktivně pracovat. Výborná
metoda pro dyslektické žáky.
21.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní třídě

1320471900
učitelům
asistentům pedagoga
speciálním pedagogům
školním psychologům

Jak efektivně učit? Jak zaujmout nesoustředěné a spíše nemotivované žáky? A
jak učit v heterogenní třídě? Na tyto otázky budeme hledat odpověď na našem
semináři. Ukážeme si zásady efektivního učení a prozkoumáme, jak pomocí
činnostních, prožitkových metod aktivního učení podpořit dobrou atmosféru ve
Mgr. et Mgr. Jakub skupině. Seminář je prakticky orientován, je zaměřen na konkrétní doporučení a I. st. ZŠ,II. st. ZŠ
řešení situací z praxe.
Švec
gymnázia, SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1520 Kč
ŠABLONY
22.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Umění vyjednávat neboli jak dosahovat výhodných dohod

Na tomto semináři se zlepšíme v dovednosti vyjednávat, protože snad každý
z nás musí občas vyjednávat a někteří častěji, než si možná připouští.
Vyjednáváme s různými lidmi (s rodiči, se žáky, s kolegy, s vedením školy, apod.)
a o různých věcech (o odměně za práci, o pracovních úkolech, o cílech, o
Mgr. et Mgr. Jakub pravidlech, apod.) Zamyslíme se tedy nad tím, jakými pravidly se vyjednávání řídí,
Švec
kdy o vyjednávání jde a kdy ne, jak se na vyjednávání připravit a na co si při něm
dát pozor. Zaměříme se zejména vyjednávání ve škole. Ukážeme si, že existuje
poziční a principiální vyjednávání a jaké mají dopady do školní praxe. Na semináři
budeme pracovat s videem, simulovat různé situace ze školní praxe a řešit je
formou hraní scének s následným podrobným rozborem. Seminář je hodně
prakticky orientován, na semináři řešíme situace z pedagogické praxe účastníků.
25.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi MŠ
Prakticky vedený seminář, zaměřený na aktualizování a prohloubení znalostí a
praktických dovedností při rozvíjení předmatematických představ, formou
propojení teorie a praxe, názornými ukázkami a aktivním zapojením účastníků.
Účastníci si odnesou pomůcky, které si vyrobí.

Mgr. Lucie Kaločová
Mgr. Natália
Toflová
25.3.2019
08:30 - 11:45
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Martina
Řehová

Tradiční materiály netradičně
Pracovní dílna je určena všem, kteří hledají náměty a nápady jak využít k
výtvarné práci přírodniny a zbytkový materiál vhodný k recyklaci. Bude
zaměřena na využití běžně dostupných odpadových materiálů (odstřižky látek,
molitanové houbičky, zátky, ruličky, lepenkové krabice, zbytky papíru, staré
noviny a časopisy) v kombinaci s přírodninami (kamínky, větve, šišky, plody, šustí,
seno). Tematicky se bude týkat jara a léta, nabídne účastníkům nápady na jarní a
letní dekorace i náměty na dárky pro maminky.

1315941900
učitelům
MŠ
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
spec. školy
gymnázia
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1400 Kč
ŠABLONY
1319181850
učitelům
MŠ
Rozsah: 16 h
Cena: 1820 Kč

1325321900
učitelům
vychovatelům
MŠ
I. st. ZŠ
spec. školy
školských zařízení
Rozsah: 4 h
Cena: 710 Kč

26.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
RNDr. Jitka
Houfková, Ph.D.

Polytechnická výchova pro nejmenší. Zvuk a jednoduché hudební nástroje.

1325671900
učitelům
vychovatelům
pedagogům volného
času

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 MŠ
vzájemnému sdílení zkušeností.
I. st. ZŠ
školských zařízení
Na seminář si každý účastník přinese: papírovou roličku (střed z papírových
utěrek), různé pevné plastové krabičky (od sýrů, zmrzlin…), velký kelímek od
Rozsah: 8 h
jogurtu, 2 kelímky od jogurtu libovolné velikosti.
Cena: 1820 Kč
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26.3.2019
09:00 - 16:00
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Dana
Forýtková
27.3.2019
09:00 - 16:00
Učebna č. 106,
přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Dana
Forýtková

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 podporují u žáků sebeučení, učení se navzájem, dále na týmovou
spolupráci a na motivační metody.
Moderní trendy ve vedení lidí - mentoring
Vzdělávací program je určen všem, kteří chtějí poskytovat mentoring, a tím vést
své spolupracovníky k osvojování nejen učitelských dovedností, ale stanou se i
poradci, konzultanty a nositeli zpětné vazby v každodenní práci učitele. Na
seminářích se seznámí se základy mentoringu.
Program je rozdělen do šesti modulů (3 x 8 h seminářů), které na sebe navazují.
Je vedený interaktivní formou s aktivním zapojením účastníků.

1323401900
učitelům
II. st. ZŠ
gymnázia
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1070 Kč
1325371900
učitelům
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
MŠ
I. st. ZŠ,II. st. ZŠ
gymnázia, SOŠ, SOU

1.sezení
Rozsah: 24 h
Cena: 2860 Kč
28.3.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Lucie Kaločová
Mgr. Natália
Toflová
2. sezení

Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi MŠ

29.3.2019
08:30 - 15:30

Zábavná angličtina - metodika, říkanky, malování

Prakticky vedený seminář, zaměřený na aktualizování a prohloubení znalostí a
praktických dovedností při rozvíjení předmatematických představ, formou
propojení teorie a praxe, názornými ukázkami a aktivním zapojením účastníků.
Účastníci si odnesou pomůcky, které si vyrobí.

Obrázky, básničky a říkanky? Na semináři se dozvíte, jak se těmito aktivitami
mohou děti zábavnou formou učit anglický jazyk. Spojení říkanek, které mají
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7, hravou formu, značně usnadňuje zafixování slovní zásoby, ustálených vazeb,
fonetických jevů a gramatických struktur. Takto vedené aktivity napomáhají
Nový Jičín
vytvářet klidnou atmosféru, plnou pohody, nejsou pro děti pouze povinností, ale
stávají se oblíbenou zábavou.
Bc., Lic. Dagmar
Pleva
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.
Obsah bude uzpůsoben konkrétní skupině účastníků.
1.4.2019
Přeloženo na 3. 5.
2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

1319181850
učitelům
MŠ
Rozsah: 16 h
Cena: 1820 Kč
Naplněno: 13/20
1326381900
učitelům
vychovatelům
pedagogům volného
času
MŠ
I. st. ZŠ
ZUŠ
ŠD
školských zařízení
Rozsah: 8 h
Cena: 1000 Kč

Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ

1326491900
učitelům
Účastník si prohloubí a aktualizuje znalosti a dovednosti týkající se předčtenářské asistentům pedagoga
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
MŠ
rozvoji předčtenářské gramotnosti v předškolním věku.
Rozsah: 8 h
Cena: 1310 Kč

Bc. Jana Bartošová
Mgr. Natália
Toflová
1.4.2019
Moderní trendy ve vedení lidí - mentoring
09:00 - 16:00
Vzdělávací program je určen všem, kteří chtějí poskytovat mentoring, a tím vést
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7, své spolupracovníky k osvojování nejen učitelských dovedností, ale stanou se i
Nový Jičín
Zpravodaj KVIC – únor 2019
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pracovníkům
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Mgr. Dana
Forýtková
2. sezení

poradci, konzultanty a nositeli zpětné vazby v každodenní práci učitele. Na
seminářích se seznámí se základy mentoringu.
Program je rozdělen do šesti modulů (3 x 8 h seminářů), které na sebe navazují.
Je vedený interaktivní formou s aktivním zapojením účastníků.

MŠ
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
gymnázia, SOŠ, SOU
Rozsah: 24 h

2.4.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Vize školy

Vzdělávací program nabízí možnost vytvořit si vizi školy. Je určen pro řídící
pracovníky, kteří tvoří nebo se zamýšlejí nad aktualizací směřování školy.
Účastníci si interaktivní a prožitkovou formou s využitím technik mapování,
SWOT analýzy, vizualizace, tvorby myšlenkových map a strategického plánování
Mgr. Iva Mládková vytvoří nebo aktualizují vizi školy.

1327001900
vedoucím
pedagogickým
pracovníkům
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 1250 Kč

2.4.2019
09:00 - 16:00
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Dana
Forýtková

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci

1324401900
učitelům
Vzdělávací program je sestaven jako seznamování s různými praktickými
vedoucím
metodami a způsoby pojetí tématu osobnostně sociálního rozvoje. OSR rozvíjí
pedagogickým
kompetenci sociální, schopnost spolupracovat, hájit a prosazovat své oprávněné pracovníkům
zájmy, schopnost komunikovat, rozeznávat nehumánní postoje. Prostřednictvím
OSR lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti, pracovat v týmu a MŠ
pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy. OSR vede k rozvoji profesních
I. st. ZŠ
kompetencí učitele, které mohou aplikovat při rozvoji OSV dětí, žáků, studentů II. st. ZŠ
gymnázia
Kurz bude přizpůsoben konkrétní cílové skupině podle přihlášených účastníků
SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1420 Kč

2.4.2019
13:30 - 17:00
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
PhDr. Hana
Petráková
5. sezení

Relaxační techniky pro pedagogy - prevence burnout syndromu

1325421900
učitelům
Kurz relaxačních technik je zaměřený na nácvik I. stupně Autogenního tréninku a metodikům prevence
seznámení se s dalšími relaxačními metodami formou zážitku. Nácvikem AT se
vedoucím
budete umět dokonale uvolnit, plně fyzicky i psychicky intenzívně odpočívat,
pedagogickým
rychle se osvěžit a obnovit síly během krátké doby, překonávat stres a
pracovníkům
neproduktivní námahu. AT budete moci využívat k sebezdokonalování a
vychovatelům
odstraňování nevhodných návyků. Cvičením AT se dostavuje klid a vyrovnanost asistentům pedagoga
jako trvalá vlastnost osobnosti, zlepší se Vaše soustředěnost, tělesná i duševní
speciálním pedagogům
výkonnost, odolnost, paměť a prohloubí se cítění. Nácvikem AT také posílíte
imunitní systém svého organismu, což znamená důležitou prevenci různých
MŠ
nemocí. AT Vám navíc umožní rozvinout své přirozené schopnosti. Formou
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
zážitku se seznámíte s dalšími relaxačními metodami: Jacobsonova progresivní
spec. školy
relaxace a její modifikace - Skálova, Suinova aj.
gymnázia, SOŠ, SOU
ZUŠ
Co si mají účastníci přinést sebou:
školských zařízení
papíry, psací potřeby, volný oděv pro nácvik relaxace, karimatku
Rozsah: 20 h
Cena: 2520 Kč

3.4.2019
Reedukace SPU – praktický seminář
08:30 - 15:30
Kurz k posílení pedagogických kompetencí při práci s žáky se speciálními
Učebna č. 106,
vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k požadavkům 1. a 2. stupně ZŠ.
přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Lenka Bínová
2. sezení

1320201900
učitelům
speciálním pedagogům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
spec. školy
Rozsah: 16 h

3.4.2019
08:30 - 15:30

Jak dělat matematiku zábavně
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4.4.2019
08:30 - 15:30

Na semináři se seznámíte se základními principy pedagogiky Marie Montessori a
zjistíte jejich uplatnění v jednotlivých oblastech matematiky. Seznámíte se, jak se I. st. ZŠ
předkládají pomůcky po krocích, podle postupu dítěte, jak se úkoly dělí na
Učebna č. 104,
jednotlivé dílčí postupy, jak necháváme dítě přijít si na poznatky samy. Jejich
Rozsah: 16 h
Štefánikova 826/7, „aha“ je vede k pochopení a trvalosti takto nabytých vědomostí.
Cena: 1810 Kč
Nový Jičín
Marie Montessori mluví o matematice jako o nástroji k poznání světa, jako o
Mgr. Zdena Čížková smyslovém zážitku.
3.4.2019
14:00 - 17:15
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Jana Bártová
3. sezení

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

4.4.2019
08:15 - 17:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Metodický průvodce první třídou

PaedDr. Hana
Mühlhauserová

4.4.2019
08:30 - 15:00
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Vlasta
Geryková

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 I. st. ZŠ
– pojďme je děti učit a zábavnou formou jim ukázat, že v anglickém jazyce je
potřeba myslet anglicky a ne česky.
Rozsah: 80 h
1323881900
učitelům

V průběhu celodenního semináře postupně projdeme každý měsíc první třídy od
září do června, a to přímo v nových učebnicích Dr. Hany Mühlhauserové. Získáme I. st. ZŠ
potřebné informace o problematice výuky čtení, psaní a prvouky v 1. třídě od
časově tematického plánu, přes metody a způsoby výuky i hodnocení žáků.
Rozsah: 10 h
Prakticky si vyzkoušíme mnoho osvědčených metodických postupů a shlédneme Cena: 1370 Kč
ukázky prací i videa z výuky v 1. třídě.

Společně to všichni zvládneme. Vzdělávací metody a projektové činnosti pro
žáky s mentálním postižením v běžné škole.
Obsahem semináře je seznámení účastníků s vhodnými metodami, postupy a
konkrétními projektovými činnostmi přispívajícími k úspěšnému rozvoji klíčových
kompetencí žáků s mentálním postižením integrovaných do výchovně
vzdělávacího procesu v kolektivech běžných škol. Budou prezentovány a
prakticky vyzkoušeny příklady dobré praxe a vzdělávací aktivity konkrétních
projektů: „Učení v pohybu“, „Škola jako pohádka“, „Řemesla našich předků“,
„Čím budu?“, Etiopská škola“, „Etická cesta k životu“.

5.4.2019
30. 4. 2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Lucie Kaločová
Mgr. Natália
Toflová

Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ

8.4.2019
11:30 - 18:30
9.4.2019
08:30 - 15:30

Grafomotorika a vše, co k ní patří

1318061900
učitelům
asistentům pedagoga
speciálním pedagogům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 790 Kč
1326481900
učitelům
asistentům pedagoga

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 MŠ
základních předmatematických představ v předškolním věku.
Rozsah: 8 h
Cena: 1310 Kč

1319511850
učitelům
speciálním pedagogům

Seznámíte se s novými poznatky výzkumu a praxe ve vztahu k inkluzi, s
pomůckami používanými v oblasti grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího
školního věku, poznáte metody využitelné pro prevenci a řešení poruch psaní.
MŠ
Seznámíte se s metodou zaměřenou na odstranění grafomotorických obtíží u dětí I. st. ZŠ
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7, předškolního a mladšího školního věku, koordinaci laterální ruky dítěte, jako
prevenci poruch psaní.
Nový Jičín
Rozsah: 16 h
Cena: 1990 Kč
V praktické části si osvojíte metodiku tréninkového programu na odstranění
PaedDr. Yveta
grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku tak, abyste mohli při
Heyrovská
práci s dětmi/žáky samostatně tréninkový program aplikovat. Seznámíte se s
možností aplikace programu i při práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Zpravodaj KVIC – únor 2019

25

10.4.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Květoslava
Řezáčová

10.4.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Alice
Vašáková

Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce
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
• 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.
Podpůrná opatření 1. stupně v mateřské škole
Účastníci semináře se seznámí s platnou legislativou, která vymezuje
problematiku péče o děti se SVP. Budou charakterizovat skupinu dětí s potřebou
podpory v mateřské škole. Získají informace o procesu formativní pedagogické
diagnostiky a seznámí se se strukturou a smyslem Plánu pedagogické podpory.
Prakticky si vyzkouší vytvoření Plánu pedagogické podpory pro konkrétní dítě a
získají metodické informace k procesu vyhodnocení Plánu pedagogické podpory.
Absolventi semináře posílí kompetence potřebné pro dojednávání spolupráce s
rodiči žáků s potřebou podpory a se školskými poradenskými zařízeními.

1020181900
učitelům
I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
nižší stupeň vícelet. G
Rozsah: 8 h
Cena: 1290 Kč

1020081800
učitelům
MŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 990 Kč
Naplněno: 4/20

Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o.
11.4.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

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.
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
nižší stupeň vícelet. G

Ing. Martin Kříž
Mgr. Jiří Nešpor
11.4.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Rozsah: 8 h
Cena: 1640 Kč
Sociální dovednosti a efektivní komunikace

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
Mgr. et Mgr. Jakub důležitá kvalita a vzrůstající kultivace sociálních návyků pedagogických
Švec
pracovníků.
11.4.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

1325061900
učitelům
asistentům pedagoga

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

Jak vést rozhovory ve škole efektivně

1321101900
učitelům
Seminář vám pomůže zvládat efektivně komunikaci (s rodičem, dítětem, kolegou) vychovatelům
a posílit tak vzájemné porozumění a spolupráci. Získáte nové vědomosti v oblasti
komunikace. Témata:
MŠ
I. st. ZŠ
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Mgr. Svatava
Vyhlídalová

12.4.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Markéta
Krčmářová

Osobnostní výbava učitele (vlastnosti zdravě komunikujícího jedince sebepoznání, asertivita, způsoby komunikace).
Nekomunikující dítě/žák (negativní vlivy - stres, eustres, enormní psychická zátěž,
hraniční IQ…; styly výuky - autokratický, liberální, sociálně integrační - a jejich vliv
na vnímání a komunikaci žáka).
Komunikační hříchy a nedorozumění ve vlastní komunikaci (Přeceňování obsahů
slov, chybějící fakta, rozpor ve verbálním a nonverbálním projevu; Nonverbální
komunikace ve vztahu k verbálnímu projevu; Kontextové modality; K osnovným
komunikačním aktům - dvojná vazba, vztahová rovina, haló efekt…).
Způsoby komunikace a komunikační taktiky (Desatero nejčastějších
komunikačních předsudků; Způsoby komunikace - komplementární,
digitální…; Komunikační taktiky - racionalizace, mechanizmus kyselých hroznů,
sladkých citronů…).

dětských domovů
ŠD

Výchovným poradcem na základní škole

1326941900
učitelům

Rozsah: 8 h
Cena: 980 Kč

Účastník se seznámí s praktickou náplní práce výchovného poradce na základní
škole. Osvojí si efektivní postupy práce výchovného poradce. Získá dovednosti, I. st. ZŠ
jak komunikovat s účastníky výchovně – vzdělávacího procesu. Seminář vychází II. st. ZŠ
ze současné praxe a účastníkům představí, jak zvládat role výchovného poradce.
Neopomíjí ani současnou legislativu a uplatnění v práci VP.
Rozsah: 8 h
Cena: 970 Kč

12.4.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

Polytechnická výchova v MŠ a její využití v přípravě dítěte na vstup do ZŠ

15.4.2019
08:30 - 15:30
17.4.2019
08:30 - 15:30

Jak předcházet poruchám řeči u dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ

1326501901
učitelům

Tento vzdělávací program se zaměřuje na téma polytechnického vzdělávání v MŠ
a možnosti, jak prostřednictvím něj rozvíjet osobnost dítěte, připravovat jej na
MŠ
vstup do ZŠ. Přináší inspiraci pro tvorbu konkrétních předškolních aktivit
v návaznosti na polytechnickou oblast – např. využití přírodního a
Rozsah: 8 h
Bc. Veronika
recyklovatelného materiálu k rozvoji vědomostí, dovedností a návyků dítěte,
Cena: 1020 Kč
Trnčáková Kuželová 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.

Přijďte se seznámit s vývojem řeči v klíčových obdobích, s nutnými podmínkami
pro harmonický vývoj a vztahovými vlivy, které samotný vývoj řeči ovlivňují.

1321311900
učitelům
vychovatelům
speciálním pedagogům

Poznejte základní řečové vady a možnosti jejich korekce. Poslechněte si příklady MŠ
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7, z praxe a využijte možnosti diskuse.
I. st. ZŠ
Nový Jičín
Rozsah: 16 h
Mgr. Jiří Halda
Cena: 1450 Kč
15.4.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Sylvie
Doláková

Učíme efektivně, učíme CLILem

1319041900
učitelům

Přijďte se seznámit s metodou CLIL a možnostmi, jak tuto metodu využívat ve své
pedagogické praxi. Nabídneme vám inspiraci, jak do hodin v běžném rozvrhu
I. st. ZŠ
začlenit aktivity na rozvoj znalostí anglického jazyka.
Rozsah: 16 h
Praktické ukázky aktivit nastíní možnosti, jak propojit obě jazykové oblasti bez
Cena: 2000 Kč
nutnosti doslovného překladu, jak zvyšovat zájem žáků o probíranou
problematiku, jak je zaujmout, nabídnout jim atraktivní činnosti na procvičení
čtenářských dovedností, matematických technik, rozvoj prezentačních
dovedností a spolupráce a podílení se na objektivním hodnocení své práce.
Součástí kurzu bude i část věnovaná diskuzi, ve které si budete moci vyměňovat
zkušenosti ze své práce s použitím učiva ze svých běžných hodin.

16.4.2019
13:45 - 18:00
23.4.2019
13:45 - 18:45

Logika a schopnost aplikace v matematice
Logické myšlení a schopnost aplikace je v matematice to, co bychom chtěli u
žáků rozvíjet. Program Vám nabídne netradiční úlohy, z celého průřezu učiva
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30.4.2019
13:45 - 18:00
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín

matematiky na základní škole, rozvíjející logické myšlení žáků a schopnost
aplikace nabytých znalostí v komplexních úlohách. Schopnost logického řešení
úkolů je výhodou zvládnutí přijímacího řízení na střední školy. Součástí
jednotlivých setkání bude i seznámení s koncepcí přijímacích zkoušek, ukázky a
rozbory příkladů.

II. st. ZŠ

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

1322871750
učitelům

Rozsah: 16 h
Cena: 1390 Kč

Mgr. Iva Skybová
17.4.2019
14:00 - 17:15
Učebna č. 106,
přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Jana Bártová
4. sezení

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 I. st. ZŠ
– pojďme je děti učit a zábavnou formou jim ukázat, že v anglickém jazyce je
potřeba myslet anglicky a ne česky.
Rozsah: 80 h
Cena: 8100 Kč
Učitelé se seznámí 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.

23.4.2019
13:45 - 18:45
Učebna č. 104,
přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Iva Skybová
2. sezení

Logika a schopnost aplikace v matematice

24.4.2019
09:00 - 16:00
Učebna č. 106,
přízemí,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Dana
Forýtková

Podpora mentora při uvádění začínajících učitelů do praxe

Logické myšlení a schopnost aplikace je v matematice to, co bychom chtěli u
žáků rozvíjet. Program Vám nabídne netradiční úlohy, z celého průřezu učiva
matematiky na základní škole, rozvíjející logické myšlení žáků a schopnost
aplikace nabytých znalostí v komplexních úlohách. Schopnost logického řešení
úkolů je výhodou zvládnutí přijímacího řízení na střední školy. Součástí
jednotlivých setkání bude i seznámení s koncepcí přijímacích zkoušek, ukázky a
rozbory příkladů.

1319191900
učitelům
začínajícím učitelům
II. st. ZŠ
Rozsah: 16 h
Cena: 1390 Kč

1324391900
učitelům
Cílem vzdělávacího programu je podpora začínajícím mentorům v jejich roli, tj.
vedoucím
odborné rady, doporučení a informace, jak správně postupovat v roli mentora při pedagogickým
uvádění začínajících učitelů do praxe v jednotlivých fázích poradenského
pracovníkům
procesu. Jak si vytvořit správný vztah s menteem, čemu se vyhnout a na co klást
důraz. Jak provést ověření úspěšnosti dosažení stanovených cílů.
MŠ
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
gymnázia, SOŠ, SOU
Rozsah: 8 h
Cena: 1140 Kč

24.4.2019
10:00 - 17:00
25.4.2019
09:00 - 17:00
26.4.2019
09:00 - 16:00
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
PhDr. Hana
Petráková

Time Management a stres

1325361900
učitelům
Pokud hledáte způsob, jak skloubit časové nároky, které na Vás klade práce, s
vedoucím
uspokojováním potřeb ve svém osobním životě (čas na rodinu - partnera a děti, pedagogickým
odpočinek, koníčky a zájmy, vzdělávání ...), pak je tento kurz určen právě Vám.
pracovníkům
Naše životní tempo se neustále zrychluje, za deset let se ztrojnásobuje množství vychovatelům
informací, které musíme zpracovat, a proto naučit se efektivně řídit svůj čas dnes
již patří k dovednosti, která odlišuje lidi úspěšné od těch méně úspěšných, ale
MŠ
především ty zdravé od nemocných. Efektivně řídit svůj čas je nezbytnou
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
podmínkou tělesného i duševního zdraví a hlavně prevencí distresové reakce na spec. školy
zvyšující se životní nároky. Zdraví a spokojenost jsou nejvyšší hodnoty, po kterých gymnázia, SOŠ, SOU
lidé touží. Jejich podmínkou však je, aby člověk uskutečňoval v životě to, co je
školských zařízení
pro něj důležité. Proto se v kurzu naučíte, jak co nejefektivněji využívat své síly a
schopnosti pro úspěšné zvládání nároků současné doby a přitom si zachovat
Rozsah: 16 h
zdraví, spokojenost a pohodu. A na to se s Vámi těším :-)
Cena: 1930 Kč
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25.4.2019
Netradiční a účinné didaktické pomůcky ve výuce
09:00 - 13:15
Učebna č. 106,
Rytmus, empatie, komunikace, uvolnění, pravidla, respekt, jedinečnost,
Štefánikova 826/7, sebevyjádření, relaxace… Tohle všechno se skrývá za „obyčejným“ bubnováním!
Nový Jičín
Mgr. Zdeněk Roller

1325701900
učitelům
vychovatelům
asistentům pedagoga
pedagogům volného
času
MŠ
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
nižší stupeň vícelet. G
ZUŠ
školských zařízení
Rozsah: 5 h
Cena: 1120 Kč

26.4.2019
08:30 - 11:45
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
PaedDr. Alena
Zupková

Hra jako nástroj motivace a inspirace v hodinách výtvarné výchovy

1326881900
učitelům
Hra může zpestřit hodiny výtvarné výchovy, pomoci k motivaci, pomáhá
vychovatelům
zatraktivnit výtvarnou činnost, přináší překvapení, prvky náhody, osvobozuje od pedagogům volného
zaběhaných postupů a pomáhá objevovat nové nepoznané dimenze výtvarné
času
tvorby. Přijďte si hrát a tvořit a nabídněte radost ze hry také žákům v hodinách I. st. ZŠ
II. st. ZŠ
výtvarné výchovy.
nižší stupeň vícelet. G
ZUŠ
školských zařízení
Rozsah: 4 h
Cena: 760 Kč

29.4.2019
Country tance a jejich využití ve školách a školských zařízeních
08:30 - 11:45
Seminář zaměřený na country tance, kde se mnoho dovíte a ještě více naučíte.
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Vybavení: Pohodlná obuv, pro dámy je vhodná (nikoli nezbytná) široká sukně.
Nový Jičín

1323861850
učitelům
vychovatelům
pedagogům volného
času

Ivan Bartůněk

MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
školských zařízení
Rozsah: 4 h
Cena: 550 Kč

29.4.2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 106,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Zuzana
Pavelová

30. 4. 2019
08:30 - 15:30
Učebna č. 104,
Štefánikova 826/7,
Nový Jičín
Mgr. Lucie Kaločová
Mgr. Natália
Toflová

Nácvik čtení, nácvik psaní, rozvoj grafomotoriky
Seminář seznamuje s percepčně motorickým vývojem dítěte ovlivňujícím nácvik
čtení, poruchami učení čtení (typy dyslexie), charakteristikou a diagnostikou
obtíží. Budeme se zabývat metodami čtení používánými v základním proudu
vzdělávání, pomocí při reedukaci obrtíží spojených s nácvikem čtení, nácvikem
psaní a možnosti reedukace nácviku psaní, rozvojem grafomotoriky za pomoci
koordinačních cvičení.
Účastníci se seznámí s pedagogickými a psychologickými aspekty psaní, dílčími
funkcemi nezbytnými pro nácvik psaní, percepčním a motorickým vývojem
grafické činnosti, s vývojem lateralit a jeho vlivem na rozoj grafomotoriky.
Zorientují se v základních tazích, prvcích písma, seznámí se s charakteristikou
problematických úchopů a zacvičí v základních grafomotorických cvicích.
Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ

1316621900
učitelům
I. st. ZŠ
Rozsah: 8 h
Cena: 780 Kč

1326481900
učitelům
asistentům pedagoga

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 MŠ
základních předmatematických představ v předškolním věku.
Rozsah: 8 h
Cena: 1310 Kč
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