
 
 

 
 

 

Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit. 
 
 
Vážené kolegyně a kolegové, 
 
s nevídanou rychlostí se blíží konec prvního pololetí akademického roku 2019/2020 a my Vám opět přinášíme 
nabídku vzdělávacích akcí šitých na míru Vašim potřebám. Především díky aktuálně probíhajícím projektům 
(Šablony II, OKAP atd.) máte jedinečnou možnost využít získané finanční prostředky pro Váš profesní růst 
a naplno se vydat směrem pedagogického poznání dle Vašeho osobního přesvědčení. Věříme, že si z naší nabídky 
vyberete. 
 
Zároveň je pro nás milou povinností Vás pozvat na naše narozeniny. Jsme s Vámi již 25 let a rádi bychom to s Vámi 
i řádně oslavili, jak jinak než vzdělávací akcí. Zveme Vás tedy na naši konferenci s názvem Já, učitel, která 
proběhne 24. března 2020 v Multifunkční aule Gong (Dolní oblast Vítkovice) v Ostravě. Těšit se můžete na 
výstupy, panelovou diskuzi i praktické workshopy na téma osobnosti pedagoga v současném školství a profesního 
rozvoje během jeho pedagogické dráhy. Věnovat se Vám budou jedni z nejlepších odborníků a lektorů z praxe. 
Více informací včetně registrace naleznete na webových stránkách konference www.ja-ucitel.cz. 
 
Těšíme se na Vás nejen na konferenci, ale i na další spoustě nových vzdělávacích akcí, které pro Vás již teď 
usilovně připravujeme. Nezapomeňte sledovat novinky na našem webu (www.kvic.cz) a na Facebooku 
(www.facebook.com/kvicnj). 
 
 
Ing. Václava Brusová, vedoucí útvaru DVPP 
a tým spolupracovníků 
 

 
 
Přihlašování na vzdělávací akce 

 
Na vzdělávací akce je možné se přihlásit 

elektronicky (u každé jednotlivé akce vybrané z aktuální nabídky vzdělávání 
http://www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu 

nebo 

prostřednictvím přihlášky ve formátu pdf 

 

Pro kvalifikační a specializační studia a aktivity projektů ESF Vám zašle osoba uvedená jako kontakt speciální 
přihlášku.   

 
 
 
 

http://www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu
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KONTAKTY 
Vedení organizace 

  

PaedDr. Petr Habrnál 
ředitel organizace 

Ing. Petr Nehasil 
zást. ředitele, vedoucí provozně-ek. útvaru a OP Nový Jičín 

 595 538 017  595 538 028 

 reditel@kvic.cz  petr.nehasil@kvic.cz 
    
    

Ing. Renata Kocurková 
vedoucí odloučených pracovišť Opava a Ostrava 

Mgr. Ludmila Muchová 
vedoucí odloučeného pracoviště Frýdek-Místek 

 595 538 074  595 538 047 

 renata.kocurkova@kvic.cz  ludmila.muchova@kvic.cz 
    
    

Mgr. Blanka Kozáková 
vedoucí útvaru rozvoj. programů a řízení projektů 

Mgr. Marie Apriasová 
vedoucí projektová manažerka 

 595 538 023  595 538 071 

 blanka.kozakova@kvic.cz  marie.apriasova@kvic.cz 
    

 

Útvar DVPP 

 

Ing. Václava Brusová Kateřina Vyhlídalová 

vedoucí útvaru DVPP administrativní pracovnice 

 595 538 013  595 538 034 

 777 723 432  katerina.vyhlidalova@kvic.cz 

 vaclava.brusova@kvic.cz   

   

 

Mgr. et Bc. Jan Buchta  

odborný pracovník DVPP  

 595 538 078   

 777 136 414   

 jan.buchta@kvic.cz   

 

Odloučená pracoviště1: 

 1  Odl. prac. Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín, PSČ 741 01, e-mail: dvpp@nj.kvic.cz 

 

Mgr. Ilona Fiurášková Bronislava Raníková 

odborná pracovnice DVPP administrativní pracovnice 

 595 538 014  595 538 029 

 777 723 443  bronislava.ranikova@kvic.cz 

 ilona.fiuraskova@kvic.cz   

 

 

 
1 Číslice 1, 2, 5 a 6 označuje organizátora vzdělávací akce (nikoli místo konání), je vždy první číslicí u čísla akce, např. 

6014681450 organizuje pracoviště Ostrava. 

mailto:petr.nehasil@kvic.cz
mailto:ludmila.muchova@kvic.cz
mailto:marie.apriasova@kvic.cz
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 2   Odl. prac. Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek, PSČ 738 02, e-mail: dvpp@fm.kvic.cz 

 

Karin Šebestová Gabriela Zlá 

odborná pracovnice DVPP administrativní pracovnice 

 595 538 048  595 538 051 

 608 432 422  gabriela.zla@kvic.cz 

 karin.sebestova@kvic.cz   

 

 5   Odl. prac. Opava, Hany Kvapilové 20, Opava, PSČ 746 59, e-mail: dvpp@op.kvic.cz 

 

Mgr. Eva Krzywoňová Marcela Kupková 

odborná pracovnice DVPP administrativní pracovnice 

 595 538 062  595 538 063 

 777 723 442  marcela.kupkova@kvic.cz 

 eva.krzywonova@kvic.cz   

 

 6   Odl. prac. Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava, PSČ 702 00, e-mail: dvpp@ov.kvic.cz 

 

Mgr. Zuzana Nevřelová Barbora Juřenová, DiS. 

odborná pracovnice DVPP administrativní pracovnice 

 595 538 075  595 538 073 

 777 723 441  barbora.jurenova@kvic.cz 

 zuzana.nevrelova@kvic.cz  

   Eva Šafarčíková 

  administrativní pracovnice 

  595 538 076 

   eva.safarcikova@kvic.cz 

 

Oblast ICT a projekt OKAP 

 

Mgr. Blanka Kozáková Jana Zajoncová 

vedoucí oblasti ICT a projektu OKAP administrativní pracovnice 

 595 538 023  595 538 027 

 blanka.kozakova@kvic.cz  jana.zajoncova@kvic.cz 

   

    

 

Mgr. Jana Mikošková  

odborná pracovnice DVPP  

 595 538 084  

 734 790 323  

 jana.mikoskova@kvic.cz  
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1. KONFERENCE JÁ, UČITEL 
 
Dovolujeme si pozvat všechny pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost, která se věnuje vzdělávání, na akci 
u příležitosti 25 let KVIC.  
 
KDY  24. 03. 2020 
KDE  Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava 
Konference je zaměřena na osobnost pedagoga v současném školství a na profesní rozvoj během jeho 
pedagogické dráhy. Přijďte si vyslechnout inspirativní řečníky, diskutovat s odborníky o tématech a problémech, 
se kterými se potýkají učitelé na českých školách a vyberte si jeden z 9 odpoledních workshopů. Závěr akce 
můžete společně s námi strávit v rámci neformálního networkingu, kde bude prostor pro společné zastavení se 
a vzájemné obohacení o zkušenosti s kolegy z praxe. 
Rozsah  8 h 
Cena 690 Kč  
 
Témata 

Kolegiální podpora jako prostředek rozvoje učitele Mgr. Alexandra Dobrovolná, Mgr. Lenka Hartmannová 

Moderní učitel v české škole Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 

No Future. Vezeme děti na parním stroji do 
virtuální reality? 

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. 

Čtyři dohody jako inspirace pro růst učitele Mgr. Martin Hofman 

 
Panelová diskuze 

Kolegiální podpora a mentoring – jaká je 
skutečnost v české škole? 

Alexandra Dobrovolná, Lucie Škarková, Monika 
Olšáková, Karel Handlíř, Tomáš Chrobák, zástupce ČŠI 

 
Workshopy 

Slyšíte mě doopravdy? Mgr. Alexandra Dobrovolná, Mgr. Lenka Hartmannová 

Hodnocení podle "Líného učitele" Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 

Jak komunikovat s rodiči a zapojovat je do 
vzdělávání dětí v mateřské škole 

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. 

Sebepoznání - proč je důležité znát nejprve sám 
sebe? 

Mgr. Monika Fojtáchová 

Techniky zvládání zátěže Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 

Co má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků 
aneb Jak nehonit příliš mnoho zajíců 

Mgr. Zdeněk Dlabola 

Spokojený učitel, spokojený žák a spokojená, ale 
přesto výkonná sborovna 

Mgr. Karel Handlíř 

Rámec digitálních kompetencí učitele DigCompEdu PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. 

Základy nenásilné komunikace pro učitele Mgr. Petr Sucháček 

 
 
Bližší informace o jednotlivých řečnících, tématech a workshopech včetně možnosti registrace najdete na 
www.ja-ucitel.cz. 
 
Pokud byste rádi prezentovali svou školu na konferenci formou výstavního panelu obraťte se na nás. 
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Apriasová, marie.apriasova@kvic.cz, 595 538 071 
 
Těšíme se na Vás. 
 
 

http://www.ja-ucitel.cz/
mailto:marie.apriasova@kvic.cz
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2. METODIKA A ŘÍZENÍ ŠKOL 
 

Poradenství pro ředitele škol a školských zařízení 

Od ledna 2019 působí v naší organizaci zkušený právník JUDr. Alexander Meese, Ph.D. Můžete se na něj obrátit, 
pokud potřebujete konzultaci k výkladu právních předpisů s akcentem na školskou praxi (tj. výklad specifické 
školské legislativy, práva pracovního, občanského, rodinného, obchodního či správního). Poradenství je určeno 
zejména obecním školám a školským zařízením.  

Své dotazy zasílejte e-mailem na adresu alexander.meese@kvic.cz. 

Financování školství aktuálně 

Od 1. 1. 2020 se mění způsob financování škol a školských zařízení – jak se změny projevují v praxi a s jakými 
problémy se potýkáte? Během semináře se seznámíte se systémem financování regionálních škol (mateřská, 
základní, střední škola) a školských zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna) a formou praktických 
příkladů i řešení konkrétních situací si budete moci mnoho otázek zodpovědět. 

Lektorka Ing. Petra Schwarzová je fundovanou odbornicí na téma financování školství a je mimo jiné autorkou 
mnoha článků a komentářů časopisu Řízení školy (např.: https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-
skoly/autor/petra-schwarzova). 

Obsah 

Seminář pojednává o aktuálním způsobu financování regionálního školství.  Je zaměřen nejen na legislativní 
rámec v souvislosti s reformou financování, ale ukazuje i na praktických příkladech možnosti jejího využití pro 
nastavení kvalitnějšího výchovně vzdělávacího procesu z pohledu organizace i financování. 

Seminář se zaměří zejména na stanovení základních ukazatelů a normativů jako PHmax, PHškoly, normativy na 
nárokové i nenárokové složky, na nepedagogické pracovníky apod. Také se bude zabývat konkrétními složkami 
platu a jejich správnému stanovení. Připraví vás na správné sestavení rozpočtu školy. 

Součástí bude také seznámení se se správným vyplňováním výkazů, zejména P1c-01, jako podkladem pro získání 
finančních zdrojů. 

Přehled témat: 
1. Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování, základní informace o zdrojích a nákladech ve školství 

(zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi; náklady školy, jejich členění a správné použití 
v praxi). 

2. Srovnání normativního způsobu financování na žáka s novým způsobem financování na pedagoga platného 
od roku 2020, jeho benefity a předpokládaná úskalí, právní předpisy související se změnou financování reg. 
školství. 

3. Co přinese změna financování - postup financování ped. práce, povinné výkazy jako podklad pro financování 
dle reformy, Výkaz P1c 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů. 

4. PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole - základní pravidla pro výpočet, praktické příklady pro 
jednotlivé druhy škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD), možnosti řešení kritických situací při překročení 
PHmax. 

5. Jaké finance a v jaké výši získáme na ped. pracovníky (skutečná výše, normativy) - nárokové složky, 
nenárokové složky. 

6. Způsob financování nepedagogické práce - postup rozepisování a způsob výpočtu, praktické příklady pro 
MŠ, ZŠ, SŠ. 

7. Rezerva KÚ a její použití. 
 
Rozsah 6 h 
Cena 1 570 Kč  
 

Číslo akce Termín a čas Lektor Místo konání 

1330402000 
28. 2. 2020 

od 8:30 do 13:30 
Ing. Petra Schwarzová 

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, 
Moravská Ostrava 

mailto:alexander.meese@kvic.cz
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3. ŠABLONY OP VVV 
 

DVPP pro Šablony 

Nabídka vzdělávacích akcí je každý měsíc konkretizována ve speciálních Zpravodajích, abyste mohli v průběhu 
celého zvoleného období vzdělávat své pedagogy individuálně či objednat si vzdělávání pro celý pedagogický sbor 
podle podmínek výzvy a podle Vašich potřeb. Zpravodaje najdete na titulní stránce KVIC www.kvic.cz. 
 
Pro další informace se obracejte na naše pracoviště: 

Ředitelství (oblast ICT)  Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz, 595 538 023 
Nový Jičín  Mgr. Ilona Fiurášková, ilona.fiuraskova@kvic.cz, 595 538 014 
Frýdek-Místek  Karin Šebestová, karin.sebestova@kvic.cz, 595 538 048 
Opava   Mgr. Eva Krzywoňová, eva.krzywonova@kvic.cz, 595 538 062 
Ostrava   Mgr. Zuzana Nevřelová, zuzana.nevrelova@kvic.cz, 595 538 075 
 

Poradenství při realizaci projektu Šablony II 

Poskytujeme administraci projektu (zpracování všech zpráv o realizaci, finanční řízení, výkaznictví, pracovně-
právní problematika). Jde o smluvní vztah od schválení žádosti až do schválení závěrečné zprávy. Služba je 
zpoplatněna 8 500 Kč/projekt. Službu poskytujeme od data vydání právního aktu. 
 
Kontaktní osoby: Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz, 595 538 023 
  Mgr. Marie Apriasová, marie.apriasova@kvic.cz, 595 538 071 
 
 
 

mailto:zuzana.nevrelova@kvic.cz
mailto:marie.apriasova@kvic.cz
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4. KVALIFIKAČNÍ A SPECIALIZAČNÍ STUDIA 

Název Zahájení 
Místo 
konání 

Studium pedagogiky - asistent pedagoga (3. skupina) 3. 2. 2020 Ostrava 

Studium pedagogiky - asistent pedagoga (4. skupina) 5. 3. 2020 Opava 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhl. č. 
317/2005 Sb. – DPS (doplňkové pedagogické studium, pedagogické minimum) 

20. 2. 2020 Bruntál 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhl. č. 
317/2005 Sb. – DPS (doplňkové pedagogické studium, pedagogické minimum) 

3. 9. 2020 Ostrava 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 
vyhlášky č. 317/2005 Sb. – pedagog volného času 

27. 3. 2020  Ostrava 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení říjen 2020 Opava 

Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti 
informačních a komunikačních technologií podle § 9 vyhl. 317/2005 Sb. 
(možné hradit ze Šablon II) 

leden 2021 
Ostrava  
a školy  
v MSK 

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických 
jevů (možné hradit ze Šablon II) 

únor 2021 Ostrava 

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí 
pedagogickou činnost 

dle poptávky  Ostrava 

Studium pedagogiky – asistent pedagoga 

Cíle studia  
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti 
asistenta pedagoga. 

Kritéria výběru účastníků   
Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. 
a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona 
č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. 
Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní 
zkouškou. 

Struktura studia 
Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) 
Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata 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) 

Účastník během kurzu absolvuje prezenční studium v rozsahu 84 vyučovacích hodin, stáž – praktické náslechy 
v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Praktické náslechy budou 
probíhat na školách, které mají zkušenosti s činností asistenta pedagoga. 

Ukončení studia  
Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě 
písemné práce získá absolvent osvědčení. 

Číslo kurzu  5327452000 
Místo konání  KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27 

Datum Čas Počet h Téma Lektor 

03. 02. 2020 08:30 – 13:45 5 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Petra Poláčková 

15. 02. 2020 08:00 – 14:45 7 Základy pedagogiky PaedDr. Karla Vítková 

20. 02. 2020 08:30 – 15:15 7 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 
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20. 02. 2020 15:30 – 17:00 2 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 

12. 03. 2020 08:30 – 14:15 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 

12. 03. 2020 14:30 – 16:00 2 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 

21. 03. 2020 08:00 – 15:30 8 Základy pedagogiky PaedDr. Karla Vítková 

02. 04. 2020 08:30 – 11:00 3 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 

02. 04. 2020 11:00 – 16:00 5 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 

14. 04. 2020 08:30 – 15:15 7 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Karin Kopřivová 

18. 04. 2020 08:00 – 15:30 8 Speciální témata pro asistenty pedagoga PaedDr. Karla Vítková 

21. 04. 2020 08:30 – 13:30 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová 

21. 04. 2020 14:30 – 17:45 4 Speciální témata pro asistenty pedagoga PhDr. Nora Gavendová 

29. 04. 2020 08:30 – 13:30 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Petra Poláčková 

06. 05. 2020 08:30 – 12:00 4 Speciální témata pro asistenty pedagoga Ĺubomír Franer 

06. 05. 2020 13:00 – 16:15 4 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Jana Barvíková 

04. 06. 2020 08:30 – 15:00 8 Obhajoba a ústní zkouška zkušební komise 

Číslo kurzu  5327452001 
Místo konání  KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 

Datum Čas Počet h Téma Lektor 

05. 03. 2020 08:30 – 13:45 5 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Petra Poláčková 

09. 03. 2020 08:30 – 15:15 7 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 

09. 03. 2020 15:30 – 17:00 2 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 

14. 03. 2020 08:00 – 14:45 7 Základy pedagogiky PaedDr. Karla Vítková 

19. 03. 2020 08:30 – 14:15 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 

19. 03. 2020 14:30 – 16:00 2 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 

28. 03. 2020 08:00 – 15:30 8 Základy pedagogiky PaedDr. Karla Vítková 

09. 04. 2020 08:30 – 11:00 3 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 

09. 04. 2020 11:00 – 16:00 5 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 

22. 04. 2020 08:30 – 13:30 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Petra Poláčková 

25. 04. 2020 08:00 – 15:30 8 Speciální témata pro asistenty pedagoga PaedDr. Karla Vítková 

05. 05. 2020 08:30 – 15:30 7 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Karin Kopřivová 

12. 05. 2020 08:30 – 13:30 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová 

12. 05. 2020 14:30 – 17:45 4 Speciální témata pro asistenty pedagoga PhDr. Nora Gavendová 

20. 05. 2020 08:30 – 12:00 4 Speciální témata pro asistenty pedagoga Ĺubomír Franer 

20. 05. 2020 13:00 – 16:15 4 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Jana Barvíková 

11. 06. 2020 08:30 – 15:00 8 Obhajoba a ústní zkouška zkušební komise 

 
Lektorský tým  zkušení lektoři s bohatou školskou praxí  
Garantka studia  Mgr. Eva Krzywoňová 
Cena   9 300 Kč 
Termín přihlášek  průběžně 
Kontakt pro přihlášky Mgr. Eva Krzywoňová, 595 538 062, 777 723 442, eva.krzywonova@kvic.cz 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhl. 
č. 317/2005 Sb. – DPS (doplňkové pedagogické studium, pedagogické minimum) 

Cíle studia 

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. 
 
Kritéria výběru účastníků 
Studium podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno učitelům: 

• odborných předmětů střední školy (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným 
studiem v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru, který odpovídá 
charakteru vyučovaného odborného předmětu) 

• praktického vyučování (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem 
v akreditovaném studijním programu studijního oboru, ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo 
ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, který odpovídá charakteru praktického 
vyučování) 

mailto:eva.krzywonova@kvic.cz
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• odborného výcviku střední školy (zájemcům s minimálně středním vzděláním s výučním listem 
získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá 
charakteru vyučovaného předmětu) 

• uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři (zájemcům s minimálně středním vzděláním 
s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu konzervatoře, popř. 
ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru 
vyučovaného uměleckého předmětu) 

• jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním 
získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd 
zaměřené na příslušné cizí jazyky): 

Struktura studia 
Základy pedagogiky a didaktiky (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, 
teorie výchovy, základy sociální pedagogiky) 
Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové 
psychologie, vybraná témata z pedagogické psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické 
profesní dovednosti pedagoga) 

Studium s hodinovou dotací 139 hodin bude realizováno v roce 2020. Kromě přímé výuky v rozsahu 
131 vyučovacích hodin učební plán zahrnuje individuální konzultaci v rozsahu 8 h, závěrečný seminář.  

Ukončení studia 
Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce.  
Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. 
 

Číslo kurzu  6328212000 
Místo konání  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál 

Datum Čas Počet h Téma Lektor 

20. 02.2020   8:00 – 16:00 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. et Mgr. J. Švec 

21. 02. 2020 8:00 – 15:30 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. et Mgr. J. Švec 

19. 03. 2020 8:00 – 15:30 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. et Mgr. J. Švec 

20. 03. 2020 8:00 – 15:30 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. et Mgr. J. Švec 

23. 04. 2020 8:00 – 15:30 8 Základy didaktiky Mgr. et Mgr. J. Švec 

24. 04. 2020 8:00 – 15:30 8 Základy didaktiky Mgr. et Mgr. J. Švec 

22. 05. 2020 8:30 – 16:00 8 Zákl. sociální pedagogiky Mgr. Petra Večerková 

23. 05. 2020 8:30 – 16:00 8 Zákl. sociální pedagogiky Mgr. Petra Večerková 

22. 06. 2020 8:30 – 16:00 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. Monika Fojtáchová 

23. 06. 2020 8:30 – 16:00 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. Monika Fojtáchová 

  Další termíny budou upřesněny.  

 
Lektorský tým  zkušení lektoři se školskou praxí  
Organ. garantka studia Mgr. Zuzana Nevřelová, 777 723 441, zuzana.nevrelova@kvic.cz 
Místo konání  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál  
Obhajoby  prosinec 2020 
Cena   11 400 Kč  
Přihlášky spec. přihlášku Vám zašle Barbora Juřenová DiS., barbora.jurenova@kvic.cz;  

tel.: 595 538 073 
Více zde   https://www.kvic.cz/kurz/6328212000 
 

Číslo kurzu  6328212050 
Místo konání  KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27 

Datum Čas Počet h Téma Lektor 

03. 09.2020   8:30 – 16:30 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. Monika Fojtáchová 

04. 09. 2020 8:30 – 16:00 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. Monika Fojtáchová 

22. 10. 2020 8:30 – 16:00 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. et Mgr. J. Švec 

23. 10. 2020 8:30 – 16:00 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. et Mgr. J. Švec 

05. 11. 2020 8:30 – 16:45 9 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. et Mgr. J. Švec 

06. 11.2020 8:00 – 15:30 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. et Mgr. J. Švec 

  Další termíny budou upřesněny.  

mailto:barbora.jurenova@kvic.cz
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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 
Obhajoby  červen 2021 
Cena   12 200 Kč   
Přihlášky spec. přihlášku Vám zašle Barbora Juřenová DiS., barbora.jurenova@kvic.cz;  

tel.: 595 538 073 
Více zde   https://www.kvic.cz/kurz/6328212050 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 
vyhlášky č. 317/2005 Sb. – pedagog volného času 

Cíle studia 

Absolvent získá 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. 
Absolvent SŠ s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga. 
Absolvent VOŠ nebo VŠ získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga. 

Struktura studia 
MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY - 66 vyučovacích hodin     

• Základy obecné pedagogiky  

• Základy pedagogiky volného času a zážitková pedagogika  

• Základy sociální pedagogiky  

• Teorie výchovy 

• Základy didaktiky  
MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY - 34 vyučovacích hodin     

• Základy pedagogické psychologie a psychologie osobnosti 

• Základy sociální psychologie  

• Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga 
MODUL III: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - 12 vyučovacích hodin 
MODUL IV: PRÁVNÍ PŘEDPISY - 8 vyučovacích hodin 
 
Studium s hodinovou dotací 136 hodin bude realizováno v roce 2020. Kromě přímé výuky v rozsahu 
120 vyučovacích hodin učební plán zahrnuje odbornou stáž v rozsahu 8 hodin, obhajobu závěrečné práce a ústní 
zkoušku před komisí v rozsahu 8 h.  

Ukončení studia 

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím 
úspěšném složení získává absolvent osvědčení. 
 

Číslo kurzu  6327922000 
Místo konání  KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27 

Datum Čas Počet h Téma Lektor 

27. 03. 2020 8:30 - 16:00 8 Základy pedagogiky a didaktiky Mgr. Lubomír Pelech 

28. 03. 2020 8:30 - 16:00 8 Základy pedagogiky a didaktiky Mgr. Lubomír Pelech 

17. 04. 2020 8:30 - 16:00 8 Základy pedagogiky a didaktiky Mgr. Lubomír Pelech 

18. 04. 2020 8:30 - 16:00 8 Základy pedagogiky a didaktiky Mgr. Lubomír Pelech 

  Další termíny budou upřesněny.  

 
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 
Obhajoby  prosinec 2020 

mailto:barbora.jurenova@kvic.cz
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Cena   11 500 Kč  
Přihlášky spec. přihlášku Vám zašle Barbora Juřenová DiS., barbora.jurenova@kvic.cz;  

tel.: 595 538 073 
Více zde   https://www.kvic.cz/kurz/6327922000 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení v OPAVĚ 

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 základních 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 akreditované MŠMT 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. Zahrnuje obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu 
jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. 

Místo konání   KVIC Opava, H. Kvapilové 20, Opava 
Termíny    zahajujeme v říjnu 2020, závěrečná zkouška bude v červnu 2021 
Prezenční studium ve dnech převážně všední dny, cca 1x za měsíc, bude postupně upřesňováno 
 
Aktuální info o termínech budou upřesněny v únoru 2020 
Organizační garantka Ing. Václava Brusová, vaclava.brusova@kvic.cz, 595 538 013; 777 723 432 
Přihlášky  Kateřina Vyhlídalová, katerina.vyhlidalova@kvic.cz, 595 538 034 
Cena   10 350 Kč 
Speciální přihlášku na toto studium najdete na webu nebo Vám ji zašle paní Kateřina Vyhlídalová nejdříve 
v únoru 2020. 

Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti 
informačních a komunikačních technologií podle § 9 vyhl. 317/2005 Sb. 

Cíle studia 

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit kompetence 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. 

Kritéria výběru účastníků 

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): 

• Přihlášku DVPP ke studiu; 

• Diplom o dosaženém magisterském studiu, popř. doplnění studia pedagogiky; 

• Pracovní smlouvu či jiný doklad, který dokládá dvouletou pedagogickou praxi; 

mailto:barbora.jurenova@kvic.cz
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• Zkoušku na VŠ z Informatiky (doloží indexem nebo jiným dokumentem) nebo Osvědčení, Certifikáty s ICT 
tématikou za posledních 10 let (semináře, kurzy, webináře, konference, stáže, konzultace 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. 

Struktura studia 

Studium svým obsahem a časovým rozvržením naplňuje následující kompetence: 
Kompetence k učení a sebevzdělávání (role a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické metody, 
využití počítače ve vzdělávacím procesu a v získávání zpětné vazby z procesu učení se, vedení školních žákovských 
a studentských projektů, vyhledávání a hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu, vlastní tvorba 
DUM, užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání podporovaného ICT). Práce s 3D tiskárnou, robotika, 
programování. 
Kompetence k řízení (zpracování a realizace ICT plánu školy, zpracování bezpečnostní politiky školy (BOZP, licenční 
politika, autorský zákon, ochrana osobních údajů), organizace zapojení školy do regionálních (národních) 
projektů, organizace a metodická pomoc při provozu školního vzdělávacího a organizačního informačního 
systému).  
Kompetence ke správě ICT ve škole (základní orientace v nových trendech vývoje ICT pro vzdělávání, základní 
orientace v právních předpisech souvisejících s ICT, znalost principů a možností počítačových sítí, znalost principů 
a možností moderních prezentačních technologií). 
Studium s hodinovou dotací 250 hodin bude realizováno v letech 2019 a 2020. Kromě přímé výuky v rozsahu 
110 vyučovacích hodin (zpravidla formou semináře a stáže ve školách v Ostravě, Opavě a Frýdku-Místku) učební 
plán zahrnuje 140 h e-learningu (Moodle a online Skype resp. Hangouts) a individuální konzultace dle potřeby 
účastníka. Na konci každého započatého roku studia koná frekventant ročníkovou soubornou zkoušku. Tato 
zkouška probíhá formou testu a řešením dvou zadaných praktických úloh. 

Ukončení studia 

Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě 
písemné práce získá absolvent osvědčení. 

Termín zahájení studia  leden 2021 
Obhajoby   červen 2022 
 
Lektorský tým   zkušení lektoři z řad školních informatiků a správců sítě  
Odborná garantka studia  Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz, 595 538 023, 777 136 410 
Kontakt pro přihlášky  Jana Zajoncová, jana.zajoncova@kvic.cz, 595 538 027 
Místo konání   školy ve spádové oblasti Ostrava, Opava a Frýdek-Místek 
Cena    17 980 Kč  
Speciální přihlášku na toto studium Vám zašleme na vyžádání mailem. 
Podmínka  S přihláškou zašlete kopii dokladů dle výčtu v úvodu článku. 

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů 

Kvalifikace na pozici školního metodika prevence 
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy 
magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující. 

Studium odpovídá standardu MŠMT a nabízí také témata navíc.  

Přehled témat (celkem 250 h) 

1. Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence 
2. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence 
3. Poradenské systémy a primární prevence ve školství 
4. Monitorování a evaluace primární prevence 
5. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb 
6. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy 
7. Systém primární prevence ve školství  
8. Školní třída, její vedení a diagnostika  
9. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)  
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10. Sociálně nežádoucí jevy 
11. Krizová intervence ve škole  
12. Konzultace k ročníkové a závěrečné práci 
13. Stáže a praxe skupinové a individuální 

Lektoři 
PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Martin Hofman, Mgr. Andrea Matějková, Mgr. Monika Fojtáchová, Mgr. et Mgr. 
Jakub Švec a další 

Podmínky 
V rámci prvního roku studia vypracují účastníci studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby 
školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ve druhém roce studia zpracovávají závěrečnou práci. 
Účastníci musí absolvovat stáže a praxi v celém rozsahu 20 h, 80 % přímé výuky a konzultace k ročníkové 
a závěrečné práci. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou. 
Přímá výuka bude probíhat zhruba 2 až 3 dny v měsíci (dle možností lektorů), ve všedních dnech, výjimečně 
o sobotách. Termíny budou postupně upřesňovány. 

Odb. garantka studia PhDr. Lenka Skácelová, psycholog, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné 
závislosti v Brně 
Organizační garant Mgr. Jan Buchta, jan.buchta@kvic.cz, 595 538 078, 777 136 414 
Kontakt pro přihlášky Kateřina Vyhlídalová, katerina.vyhlidalova@kvic.cz, 595 538 034 
Místo konání  KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27 
Zahájení   únor 2021, další termíny budou upřesňovány 
Ukončení  červen 2022 
Cena   cca 20 000 Kč 

Speciální přihláška na toto studium budou k dispozici na našem webu od září 2020 nebo na výše uvedených 
kontaktech. 
Podmínka  S přihláškou zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání. 
 
 

mailto:jan.buchta@kvic.cz
mailto:katerina.vyhlidalova@kvic.cz
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5. DĚTI A ŽÁCI CIZINCI 
Vzděláváte dítě/žáka – cizince a chybí Vám vstupní klíčové informace? Máte zájem získat základní, ucelené 
a široce pojaté vědomosti o začleňování dětí/žaků a o problematice výuky českého jazyka jako druhého jazyka? 
Stejně jako v minulém roce pro Vás připravujeme akreditované vzdělávací programy pro cílovou skupinu z MŠ, 
ZŠ i SŠ ve spolupráci s o. p. s. META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Termíny budeme zveřejňovat 
průběžně od ledna 2020 na našich webových stránkách a ve zpravodajích.   
Nově jsme v tomto pololetí pro Vás připravili praktickou ukázku práce s žákem cizincem přímo ve výuce, a to 
formou inspirativní hodiny. 

Inspirativní hodina - I. stupeň 

Cílová skupina učitel II. st. ZŠ 
Obsah  
Přijďte se inspirovat, jak podporovat žáka cizince v rámci ukázkové hodiny jazyka českého na 2. stupni ZŠ Ostrava-
Poruba, Porubská 832, p. o. Kromě absolvování náslechové hodiny budete mít prostor pro konkrétní dotazy  
k používaným materiálům a pomůckám, zvoleným metodám a formám, jejich možné modifikaci, budete moci 
konzultovat své postřehy z náslechu a seznámit se s postupy vzdělávání cizinců dané školy.  
Rozsah  4 h 
Cena 500 Kč  

Číslo akce Termín  Lektor Místo konání 

6326672003 18. 03. 2020 pedagogický pracovník školy 
Základní škola, Ostrava-Poruba, 

Porubská 832 

 

6. PRÁCE S NADANÝMI/TALENTOVANÝMI 
V tomto pololetí jsme pro Vás kromě kurzů zaměřených na problematiku vzdělávání nadaných a mimořádně 
nadaných dětí a žáků nově připravili nabídku praktických ukázek práce s intelektově nadanými žáky přímo ve 
výuce a to formou inspirativních hodin. 

Inspirativní hodina - I. stupeň 

Cílová skupina učitel I. st. ZŠ 
Obsah  
Přijďte se inspirovat, jak je možné rozvíjet intelektově nadané žáky v rámci ukázkové hodiny na 1. stupni ZŠ 
Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 84. Škola, která spolupracuje s Mensou ČR, používá ve výuce činnostní metody 
a organizační formy, zejména projektovou metodu, skupinové a problémové vyučování. Kromě absolvování 
náslechové hodiny budete mít prostor pro konkrétní dotazy k používaným metodám a formám, jejich možné 
modifikaci či přizpůsobení konkrétní cílové skupině, budete moci konzultovat své postřehy z náslechu a seznámit 
se s organizací výuky dané školy.   
Rozsah  4 h 
Cena 500 Kč  

Číslo akce Termín  Lektor Místo konání 

6326662000 06. 02. 2020 pedagogický pracovník školy  
Základní škola Ostrava – 

Hrabůvka, Provaznická 64 

6326662001 07. 04. 2020 pedagogický pracovník školy 
Základní škola Ostrava – 

Hrabůvka, Provaznická 64 

6326662002 21. 05. 2020 pedagogický pracovník školy 
Základní škola Ostrava – 

Hrabůvka, Provaznická 64 

Inspirativní hodina - II. stupeň 

Cílová skupina učitel II.st. ZŠ  
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Obsah  
Přijďte se inspirovat, jak rozvíjet intelektově nadané žáky v rámci ukázkové hodiny na 2. stupni ZŠ zaměřené na 
přírodní vědy (fyzika, přírodopis nebo chemie). ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 84 spolupracuje s Mensou ČR 
a používá ve výuce činnostní metody a organizační formy, zejména projektovou metodu, skupinové a problémové 
vyučování. Kromě absolvování náslechové hodiny budete mít prostor pro konkrétní dotazy k používaným 
metodám a formám, jejich možné modifikaci či přizpůsobení konkrétní cílové skupině, budete moci konzultovat 
své postřehy z náslechu a seznámit se s organizací výuky dané školy.  
Rozsah  4 h 
Cena 500 Kč  

Číslo akce Termín  Lektor Místo konání 

6326672000 06. 02. 2020 pedagogický pracovník školy 
Základní škola Ostrava – 

Hrabůvka, Provaznická 64 

6326672001 07. 04. 2020 pedagogický pracovník školy 
Základní škola Ostrava – 

Hrabůvka, Provaznická 64 

6326672002 21. 05. 2020 pedagogický pracovník školy 
Základní škola Ostrava – 

Hrabůvka, Provaznická 64 

 

Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání 

Cílová skupina učitel ZŠ, vychovatel, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení 
Obsah  
Zajímá Vás problematika kognitivně nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ? Přijďte na seminář s lektorem 
M. Khýrem, který má dlouholeté poradenské zkušenosti v této oblasti. 
Na semináři proberete témata:  

• spolupráce a kompetence PPP a školy v péči o nadané a mimořádně nadané žáky;  

• zkušenosti s individualizací vzdělávání nadaných žáků (obohacování, akcelerace), realizace IVP;  

• spolupráce pedagoga s nadaným dítětem a jeho rodiči - aspekty formování se pojetí u nadaného dítěte;  

• rizika vyplývající z osobnostních charakteristik nadaných dětí, rizika školní demotivace a podvýkonnosti;  

• problematika „dvojí výjimečnosti“;  

• bariéry rozvoje nadání v rodině a ve škole;  

• možnosti průběžné pedagogické diagnostiky nadaného žáka (pozorování a hodnocení učitele, 
využitelnost posuzovacích škál s příklady). 

Rozsah 8 h 
Cena 1 080 Kč  

Číslo akce Termín  Lektor Místo konání 

6328582000 17. 02. 2020 Mgr. Marek Khýr 
KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 

Moravská Ostrava 

5328582000 11. 05. 2020 Mgr. Marek Khýr 
KVIC Opava 

Hany Kvapilové 20 

 

Nadaný žák ve výuce 

Cílová skupina učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU 
Obsah  
Co je to nadání a inteligence? Kdo je mimořádně nadaný žák? Jak jej identifikovat, jak s ním pracovat a jaké má 
potřeby?  
Monika Stehlíková je lektorka, konzultantka, psychoterapeutka (Terapie Přijetí a odevzdání ACT) a pedagožka. Ve 
své terapeutické praxi se zaměřuje na nadané a mimořádně nadané jedince, děti a dospělé. Této problematice 
věnovala již dvě populárně-naučné publikace: Život s vysokou inteligencí - Průvodce pro nadané dospělé a nadané 
děti a Nadané dítě - Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu (Grada Publishing, 2016, resp.2018). Jde jí mimo jiné  
i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci, a to včetně mylných diagnóz. Je propagátorkou  
a lektorkou metody mindfulness/všímavosti, a to jak pro děti, tak dospělé z řad veřejnosti, tak v českém školství 
pro žáky a učitele. 
Rozsah  8 h 
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Cena 1 830 Kč  

Číslo akce Termín  Lektor Místo konání 

6327212001 13. 03. 2020 Mgr. Monika Stehlíková, MBA KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava 

 

Vytváříme podpůrné prostředí pro děti s nadáním v mateřské škole 

Cílová skupina učitel, vedoucí pedagogický pracovník, speciální pedagog, asistent pedagoga; MŠ 
Obsah  
Seznámíte se se základními charakteristikami nadaného dítěte a podmínkami jeho vzdělávání v mateřské škole. 
Poznáte možnosti spolupráce s poradenským zařízením v oblasti vzdělávání nadaného dítěte, vyzkoušíte si 
vytvořit plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán pro dítě s nadáním. Dalšími tématy jsou 
praktické aktivity zaměřené na vzdělávání nadaného dítěte v běžné mateřské škole, zjištění možností vlastní MŠ 
pro vzdělávání dítěte s nadáním, doporučené materiály apod. Vytvoříte si Zásobník nápadů pro práci s nadanými 
dětmi. 
Rozsah  16 h 
Cena 2 310 Kč  

Číslo akce Termín  Lektor Místo konání 

2328272000   16. a 17. 03. 2020 Mgr. Markéta Fišerová, Mgr. Alena Pokorná 
KVIC Frýdek-Místek 

28. října 1639 

1328271950   06. a 07. 02. 2020 Mgr. Markéta Fišerová, Mgr. Alena Pokorná 
KVIC Nový Jičín 

Štefánikova 826/7 

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných na SŠ 

Cílová skupina učitel gymnázia, SOŠ, SOU, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog 
Obsah  
Zaměříte se na vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných na středních školách tak, jak je tato 
problematika definována v novele školského zákona, vyhlášce 27/2016 a ostatních souvisejících právních 
předpisech (Úmluva o právech dítěte).  
Budete se věnovat problematice specifice vzdělávání této skupiny žáků ve smyslu nutnosti úpravy organizace  
a průběhu vzdělávání těchto žáků. Jmenovitě se jedná o možnost vzniku skupin, kde se vzdělávají nadaní nebo 
mimořádně nadaní žáci, o IVP mimořádně nadaného žáka, přeřazení do vyššího ročníku. 
Získáte základní znalostmi potřebné při pedagogické práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky. 
Rozsah  8 h 
Cena 1 140 Kč  

Číslo akce Termín  Lektor Místo konání 

5321382000 24. 03. 2020 Mgr. Marika Kropíková KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 

6321381951 26. 08. 2020 Mgr. Marika Kropíková KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava 

 

Nadané dítě v MŠ 

Cílová skupina učitel, vedoucí pedagogický pracovník, MŠ 
Obsah  
Seznámíte se se základními charakteristikami nadaného dítěte a podmínkami jeho integrace v mateřské škole. 
Na konci workshopu budete schopni zvážit a posoudit své možnosti   ( a možnosti své mateřské školy) při integraci 
nadaného dítěte. 
Rozsah  4 h 
Cena 640 Kč  

Číslo akce Termín  Lektor Místo konání 

1323042000 06. 04. 2020 
Mgr. Markéta Fišerová,  

Mgr. Alena Pokorná Alena 
KVIC Nový Jičín 

Štefánikova 826/7 
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7. PROGRAM YES, I DO 
 

Cíl 

Cílem programu YES, I DO je lépe připravit žáky pro úspěšný a samostatný život zvýšením jejich znalostí angličtiny. 
Znalost cizích jazyků, a zejména anglického jazyka, je nezbytná pro uplatnění stávajících a budoucích absolventů 
středních škol nejen na pracovním trhu. Zkvalitnění výuky cizích jazyků může rovněž příznivě ovlivnit výsledky 
žáků u maturitních zkoušek, umožnit jim vykonání mezinárodních jazykových zkoušek, zvýšit jejich zájem o účast 
na odborných stážích v zahraničí a v konečném důsledku zlepšit jejich osobní rozvoj a konkurenceschopnost 
v rámci pracovního uplatnění. 

Stěžejní roli při naplňování tohoto cíle sehrávají pedagogičtí pracovníci, proto je program zacílen prioritně na 
všeobecnou i odbornou jazykovou průpravu zapojených učitelů. Program vychází z konceptu modulárního 
vzdělávání učitelů angličtiny, učitelů odborných předmětů zapojených středních škol a jejich společnou přípravu 
na výuku odborného cizího jazyka a CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Zapojené školy 

Ve školním roce 2019/2020 se do dvouletého programu YES, I DO zapojilo 8 středních škol zřizovaných krajem: 

• Střední škola průmyslová, Krnov, p. o. 

• Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem st. jaz. zkoušky, Frýdek-Místek, p. o. 

• Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p. o. 

• Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o. 

• Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o. 
• Střední průmyslová škola, Karviná, p. o. 
• Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. 
• Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o. 
 

Popis programu 

• Modul A představuje vzdělávání učitelů odborných předmětů zapojených škol v jazykových kurzech 
všeobecné angličtiny s důrazem na konverzaci a individualizovaných dle jejich jazykové úrovně v rozsahu 
60 až 180 vyučovacích hodin. 

• Modul B umožňuje propojování angličtiny s odbornými předměty a spolupráci učitelů různých předmětů 
v kurzech odborné angličtiny v rozsahu 16 vyučovacích hodin příslušných vzdělávacích oborů zapojených 
škol. 

• V modulu C se učitelé angličtiny i učitelé odborných předmětů učí vlastní praxí ve třídě v rozsahu 
40 vyučovacích hodin a navzájem se kolegiálně podporují (výuka v tandemu). Tandemová výuka probíhá 
ve skupinkách 6 až 10 žáků při využití blended learningu k osvojení si základní odborné terminologie 
nejazykového předmětu. 

• Modul D je zaměřen na trénink a aktivity pedagogických lídrů; v každé zapojené škole působí 
pedagogický lídr jako koordinátor programu na škole, jako interní mentor, iniciuje a vede setkávání týmů 
pro kolegiální podporu pedagogů ze zapojených středních škol v regionu, organizuje vzájemné návštěvy 
škol spojené s workshopy pro učitele. 

• Modul E je realizován jako iniciační a evaluační workshop (2 x za program) pro ředitele a pedagogické 
lídry škol k trendům v jazykovém vzdělávání, k zavádění metod CLIL a možnostem blended learningu, 
k výměně zkušeností i plánování dalšího rozvoje jazykové výuky na škole.  

• Modul F – Technicky a odborně orientované zahraniční stáže žáků a učitelů ve školách a firmách 
v rozsahu 7 dnů. 
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Organizace programu  

 

Modul Stručný popis 
Rozsah  

v h 
Období 

realizace 
Cílová skupina 

A 
Kurz všeobecné angličtiny s důrazem 
na konverzaci  

60 
září 2019 až únor 2020 

září 2020 až únor 2021 

učitelé odborných 
předmětů 

B 

Kurz odborné angličtiny zaměřen  
na strojírenství a strojírenskou výrobu, služby 
a obchod v cestovním ruchu 
 

16 
září až duben 2020 

září až duben 2021 

učitel AJ + učitel 
odborných předmětů  

(ve dvojicích) 

C 
Výuka odborné angličtiny ve třídě  
(skupina 6 až 12 žáků) 

40 
září 2019 – únor 2020 

září 2020 – únor 2021 

výuka v tandemu  
učitel AJ + učitel 

odborných předmětů 

D 

Vzájemné návštěvy škol, sdílení zkušeností 
s výukou odborné angličtiny (kolegiální 
podpora), workshopy pro ostatní učitele 
zapojené školy 

20 
Listopad -  květen 2020 

Listopad  až květen 2021 

učitel AJ + učitel 
odborných předmětů 

+ pedagogický lídr 

E 
Workshopy k trendům v jazykovém 
vzdělávání, CLIL, blended learningu, sdílení 
zkušeností, evaluace programu 

2 * 6 h 
září 2019 a 

červen 2021 

vedoucí pracovníci škol 
a pedagogičtí lídři 

F 
Technicky a odborně orientované zahraniční 
stáže žáků a učitelů ve školách a firmách   

5 dnů  
a´ 6 h 

+ 2 dny 
doprava 

dle možností školy 

od března 2020 

od března 2021 

učitel AJ + učitel 
odborných předmětů 

+ žáci 
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8. PROJEKTY OP VVV  

 OKAP  
Realizace projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021 
http://www.kvic.cz/aktuality/448/1/Projekty/Aktualni/OKAP/Aktuality  

Projekt OKAP je realizován Moravskoslezský kraj ve spolupráci se 13 partnerskými středními školami a k nim 
přidruženými ZŠ, resp. MŠ, s partnerskou organizací KVIC a s dalšími subjekty. V rámci projektu OKAP se chce 
MSK v průběhu tří let zaměřit na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména 
strojírenských a elektrotechnických.  

Partnerské střední školy: 

• Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace  

• Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

• VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA  

• Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

• Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace  

• Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 

• Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace  

• Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

• Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace  

• Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 

• Střední odborná škola Třineckých železáren  

• Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace 

• Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 

Naše organizace, jako finanční partner projektu, zajišťuje zejména vzdělávání pedagogických pracovníků, 
poskytování metodické podpory a konzultační činnosti, zprostředkovává síťování škol a šíření informací na 
témata čtenářská, matematická a digitální gramotnost, polytechnika, odborné vzdělávání a vzdělávání 
vedoucích pracovníků. Vždy dojde k rozšíření kompetencí pedagogů a aplikaci získaných poznatků ve vyučovací 
praxi. Aktivity jsou nastaveny s přesahem na ostatní školy v kraji, obsáhnou tak celé území MSK a cílovou 
skupinu pedagogů a žáků v celém kraji. 

Nabídku kurzů a dalších vzdělávacích aktivit projektu realizovaných KVIC (včetně využití elektronické přihlášky 
na akce) můžete sledovat na http://www.kvic.cz/kp/63/Projekty/Aktualni/OKAP/Kurzy  

Jak na přírodovědné a technické předměty ve škole 

Obsah  V průběhu programu třídenní pobytové se upřesníme, jak zohlednit ve výuce specifika 
polytechnického vzdělávání a zatraktivnit přírodovědné a technické předměty pro žáky. Ve 
velmi pracovním a inspirativním ovzduší se naučíme, jak podpořit své žáky v dovednosti klást 
otázky, hledat odpovědi, diskutovat. Vyzkoušíme si různé způsoby, jak pracovat s aktuálními 
odbornými informacemi, včetně práce s videem či efektivním vyhledáváním na internetu. 
Budeme mít možnost sdílet s kolegy inspirativní nápady a otestujeme si zajímavý způsob 
plánování výuky. Program je připraven pro všechny pedagogy 2. stupně ZŠ, resp. SŠ z MSK. 

Rozsah  24 h 
Cena  zdarma 

Číslo akce Termín Lektor Místo konání 

1030422050 25.-27.08.2020 RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.  rekreační zařízení v MSK 

1030422051 08.-10.09.2020 RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.  rekreační zařízení v MSK 

1030422052 06.-08.10.2020 RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.  rekreační zařízení v MSK 

1030422053 20.-22.10.2020 RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.  rekreační zařízení v MSK 

1030422054 03.-05.11.2020 RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.  rekreační zařízení v MSK 

 

http://www.kvic.cz/aktuality/448/1/Projekty/Aktualni/OKAP/Aktuality
http://www.kvic.cz/kp/63/Projekty/Aktualni/OKAP/Kurzy
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Krajina pro život II 

Obsah  24hodinová outdoorová aktivita je workshop, který motivuje účastníky k častějšímu zařazování 
měření v exteriéru do projektových dní školy, do programu přírodovědných exkurzí nebo do 
zážitkových kurzů pro žáky. Ve workshopu navštívíme technologický celek a chráněnou krajinou 
oblast, zde budeme provádět měření digitální měřící soupravou. Zaměření na EVVO umožní 
učitelům pracovat s tématem napříč předměty a propojovat získané informace. Aktivity volně 
navazují na kurz z léta 2019. 

Rozsah 24 h 
Cena zdarma 

Číslo akce Termín Lektor Místo konání 

1030302000   4. až 5. 5. 2020 RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. rekreační zařízení v MSK 

Kontakty na projektový tým KVIC: 
Projektová manažerka: 
Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz; tel. 595 538 023 
Mgr. Marie Apriasová, marie.apriasova@kvic.cz; tel. 595 538 071 
Odborné garantky aktivit: 
Mgr. Jana Mikošková, jana.mikoskova@kvic.cz; tel. 595 538 084 
Mgr. Eva Krzywoňová, eva.krzywonova@kvic.cz; tel. 595 538 062 
Ing. Václava Brusová, vaclava.brusova@kvic.cz; tel. 595 538 013 
Administrativní pracovnice: 
Jana Zajoncová, jana.zajoncova@kvic.cz; tel. 595 538 027 
Kateřina Vyhlídalová, katerina.vyhlidalova@kvic.cz; tel. 595 538 034 
Eva Šafarčíková, eva.safarcikova@kvic.cz; tel. 595 538 076 

 CESTA  
Realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020 
http://www.kvic.cz/aktuality/429/1/Projekty/Aktualni/CESTA/Aktuality 

Projekt se zaměřuje na zvýšení počtu pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, kteří budou schopni přijímat 
i poskytovat efektivní kolegiální podporu. 

Každý zapojený pedagog absolvuje pod vedením odborníků Cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes 
zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání 
či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské 
činnosti. 

Učitelé si vybrali z nabízených variant Cesty podle toho, jakého cíle chtějí dosáhnout či v jaké oblasti chtějí 
kolegiální podporu poskytovat. Cílů dosahujeme prostřednictvím vzdělávacích aktivit, sdílením zkušeností, 
realizací kolegiální podpory či mentoringu, získáváním inspirace ze zahraničí, případně zvýšením kompetencí pro 
lektorskou činnost. Důležitá je závěrečná část projektu, kdy pedagogové poskytují 10 měsíců kolegiální podporu 
(resp. interní mentoring) na své škole a ověřují si tak dosažení cíle. 

Zapojeno je 59 škol a asi 290 pedagogů z celého Moravskoslezského kraje. 

Kontakty 
Mgr. Ludmila Muchová, ludmila.muchova@kvic.cz, tel. 595 538 047 
Mgr. Ilona Fiurášková, ilona.fiuraskova@kvic.cz; tel. 595 538 014 (pro MŠ) 
Karin Šebestová, karin.sebestova@kvic.cz; tel. 595 538 048 (pro ZŠ) 
Ing. Václava Brusová, vaclava.brusova@kvic.cz; tel. 777 723 432 
Mgr. et Bc. Jan Buchta, jan.buchta@kvic.cz, tel. 595 538 026 

 

mailto:blanka.kozakova@kvic.cz
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9. METODICKÁ A PORADENSKÁ POMOC V OBLASTI ICT – POČÍTAČ NA 

VAŠÍ STRANĚ 
Výuka informatiky ve školách se nyní významněji zaměřuje na rozvoj 
„informatického myšlení“ žáků. Pro učitele proto aktuálně nabízíme akreditované 
kurzy věnované programování (od dětí po studenty), 3D tisku, robotům 
a programování věcí (Arduino). Pro příznivce online vzdělávání máme některé 

z kurzů připraveny touto formou. Také jsme tato témata zařadili do dalšího běhu Studia k výkonu specializovaných 
činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle § 9 vyhl. 317/2005 Sb. (zahájení 
v červnu 2019). 

Významnou pomocí školám je možnost nasadit bezplatné cloudy Google Apps for Education a Microsoft Office 365 
pro školy. Proto jim věnujeme dostatečný prostor v naší vzdělávací nabídce. Školy mohou využít oporu na našem 
webu www.kvic.cz/icemsk (ICT komplexně) a na http://gafe.kvic.cz  (věnováno Google). 

Součástí našich blended kurzů je aktivní zapojení účastníků do online činností. E-learning je zpravidla doplněn 
o online vstupy lektorů formou webinářů (Skype, Hangout). Rozšířili jsme také významně nabídku „čistě“ online 
kurzů. Účastníci si tak mohou předem vyzkoušet nové online nástroje a zvážit možnost jejich nasazení ve své výuce. 
Na školení přivážíme moderní mobilní učebnu (NTB s dotykovou obrazovkou) s nejnovějšími aplikacemi pro práci 
účastníků. 

Pořádáme krajské ICT konference (listopad a červen v Ostravě) a soutěže ORIGIN a TOPík prezentující inovativní 
přístupy učitelů k výuce. A mnoha dalšími formami podporujeme pro oblast ICT ve výuce aktivity škol a učitelů, 
které jsou realizované v našem kraji. Pravidelně Vás informujeme o těchto aktivitách naším měsíčním infomailem.  

Vzdělávací programy jsou akreditovány v systému DVPP v databázi MŠMT. Toto ověření lze provést na adrese 
http://dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp  

Konzultační pomoc školám  !Pro školy bezplatné! 

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. 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, 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 nebo oslovit 
přímo referenční školu na  
http://www.kvic.cz/clanky/157/1/Poradenstvi/ICT_podpora_skolam/Konzultacni_mista_pro_vas 

Výuka s podporou ICT 

V naší nabídce je cca 100 akreditovaných vzdělávacích programů, průběžně připravujeme nová témata tak, 
abychom pokryli měnící se potřeby škol v této oblasti.  

Aktuálně Vám můžeme nabídnout tyto oblasti: 
Google ve škole (aplikace pro výuku, řízení výuky) 
Microsoft ve škole (aplikace pro výuku, řízení výuky) 
Interaktivní výuka (dotyková zařízení vč. tabletu a 
iPadu, interaktivní tabule a projektory) 
ICT ve výuce (přírodní vědy, matematika, jazykové 
vzdělávání, mediální výchova a společenská výchova) 
ICT pro vedení a řízení školy 

Počítačová grafika, video a zvuk (freeware) 
Programování (Kodu, Scratch, C#, Arduino) 
3D tisk 
Tvorba webových stránek (WordPress, XHTML) 
Nástroje pro řízení výuky (Moodle, Google, 
Microsoft) 
Administrátorská školení  

Kurzy publikujeme průběžně na http://www.kvic.cz/icemsk Vaše požadavky a dotazy ke kurzům vhodných pro 
Šablony I a II zasílejte na blanka.kozakova@kvic.cz   

 

http://dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp
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Microsoft řešení a podpora škol 

Díky podpoře Microsoft Vám nabízíme online kurzy zdarma na téma služby 
cloud Office 365, Windows 10, kancelářský balík Office vč. jejich využití ve 
výuce. Akce jsou na základě registrace na www.kvic.cz/icemsk zdarma, pouze 
je (z technických důvodů) omezen počet účastníků. Také tyto kurzy 
organizujeme jako uzavřené pro Vaše pracovníky – sborovnu školy. Pro více 
informací pište na blanka.kozakova@kvic.cz  Metodickou pomoc, výukové 
materiály, tipy do výuky můžete najít na https://education.microsoft.com  

Google nabídka školám 

Aktuální nabídka kurzů je dostupná na portálu www.kvic.cz/icemsk. Akce jsou akreditované DVPP, témata 
pokrývají nabízené služby G Suite. V případě uzavřeného kurzu kontaktujte Mgr. Blanku Kozákovou na 
blanka.kozakova@kvic.cz, připravíme pro Vás individuální kalkulaci ceny kurzu. Metodickou podporu naleznete 
na http://gafe.kvic.cz, nabídku bezplatných akcí realizovaných v Google Edu Groups hledejte na www.gegcr.cz  

Krajská konference věnovaná ICT ve škole 

Další krajská konference věnovaná digitálním nástrojům ve výuce proběhne v červnu 2020 v Ostravě. Tematicky 
podpoříme výuku s aplikováním ICT do vzdělávacího procesu (např. aplikace Microsoft pro jednotlivé vzdělávací 
oblasti), ale podíváme se také na to, jak ICT nasazujeme do procesů ve školách. V odpoledním programu bude již 
tradičně blok věnovaný Google ve výuce. Součástí konference bude soutěž ORIGIN 2020 o zajímavé autorské 
fotografie či videa učitelů. Program a registraci naleznete od března na www.kvic.cz/icemsk 

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 

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

Hledáte kurz z konkrétní 
IT oblasti? 

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

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

Sborovna – kurzy přímo 
ve Vaší škole 

A to včetně zvýhodněné kalkulace ceny, popř. přivezeme mobilní NTB učebnu. 
Pro objednání kurzů kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky paní Blanku 
Kozákovou, e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz, tel: 595 538 023. 

Pro zodpovězení Vašich dotazů kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Mgr. Blanku Kozákovou, e-mail: 
blanka.kozakova@kvic.cz, tel: 595 538 023 nebo položte dotaz mailem icemsk@kvic.cz   

 

http://www.kvic.cz/icemsk
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10. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
Jak se v něm orientovat? 

V úvodu je v obsahu uveden seznam všech vzdělávacích akcí, které jednotlivá pracoviště KVIC nabízí a jsou řazeny 
dle data konání. U každé akce je označeno, komu je určena dle typu škol a je zde rovněž uvedeno číslo stránky, 
kde naleznete další podrobnosti. V detailním výpisu jsou akce tříděny dle priorit a obsahují upřesňující anotace 
jednotlivých seminářů a kurzů. Vzhledem k tomu, že tento katalog je společný pro všechna odloučená pracoviště 
KVIC, jsou v detailním výpise uvedeny všechny vzdělávací akce nabízené naší organizací. Pokud si vyberete akci, 
zašlete přihlášky právě na to odloučené pracoviště, které je jeho pořadatelem. Pořadatele poznáte podle první 

číslice u čísla akce. Např. akci č. 6146230950 je pořadatelem KVIC OP Ostrava.  

1 KVIC OP Nový Jičín  5 KVIC OP Opava 
2 KVIC OP Frýdek Místek 6 KVIC OP Ostrava 
 

Evidence a osvědčení o účasti 

Krajské vzdělávací a informační centrum Nový Jičín (KVIC) a jeho odloučená pracoviště vedou evidenci  
o účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích. Osvědčení v rámci akreditace MŠMT ČR obdrží řádně 
přihlášení účastníci každé vzdělávací akce po jejím absolvování.  

 

PRIORITNÍ OKRUHY DVPP KONKRETIZACE OBSAHU DVPP 

1. Rovnost příležitostí ke vzdělávání    
vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, oblast 
prevence rizikových jevů 

2. Udržitelný rozvoj environmentální výchova, globální rozvojové vzdělávání 

3. Klíčové kompetence učitele klíčové kompetence učitelů a jejich aplikace ve výuce 

4. Technická komunikace 
digitální gramotnost učitelů, zvyšování kvality výuky, resp. její 
individualizace využíváním ICT 

5. Efektivní řízení škol 
evaluace školy, nová legislativa ve školství, strategie řízení školy, 
management školy apod. 

6. Jazyková komunikace 
jazykové vzdělávání aprobovaných i neaprobovaných učitelů včetně 
metodických seminářů k výuce jazyků 

7. 
Zkvalitnění a modernizace 
vyučování 

metody a formy práce, individualizace výuky, rozvoj gramotností ve 
výuce 

8. Oborové činnosti 
aplikace nových poznatků jednotlivých předmětů, praktické činnosti 
a metodické semináře 

 



 
 

Seznam nabízených akcí v katalogu leden – červen 2020 
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Bruntál 

Číslo akce název datum lektor rozsah poplatek str. 

6328212000 
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 
písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhl. č. 
317/2005 Sb. 

od 20. 2. 2020  

Mgr. et Mgr. Jakub Švec 
Mgr. Monika Fojtáchová 
Mgr. Petra Večerková 

139 11 400 11 

5323172000 Konflikty a jejich zvládání 26. 2. 2020 Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 8 1 120 77 

5327382000 
Jak vzbudit zájem žáka o učení? Aneb jak 
zaujmout, vyjednávat, motivovat a 
přesvědčit. 

11. 3. 2020 Mgr. Dana Svobodová 8 1 380 79 

5330612000 ADHD – metody práce s dětmi a žáky 13. 3. 2020 Mgr. Lenka Bínová 8 1 470 53 

5323192001 Stres a techniky zvládání zátěže 20. 3. 2020 Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 8 1 120 78 

5327942000 Profesní portfolio učitele 26. 3. 2020 Mgr. Jiří Hruška 8 1 170 81 

5326932001 Kontrola a pomoc účinně předběžně duben 2020 Mgr. Radim Juchelka 8 1 920 73 

5326982000 
Kompetence ředitelky MŠ prakticky. 
Operativní řízení MŠ. 

7. 4. 2020 Mgr. Iva Drholecká 5 990 91 

5324282000 
Žáci se specifickými poruchami učení ve 
škole 

20. 5. 2020 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 8 1 360 65 

5328172001 Metody pro rozvoj finanční gramotnosti 27. 5. 2020 Mgr. Lukáš Heřman 8 1 390 128 

5324402050 
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v 
komunikaci 

4. 11. 2020 Mgr. Monika Fojtáchová 8 1 470 74 

5323072050 
Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu 
školního prostředí 

19. 11. 2020 Mgr. Monika Fojtáchová 7 940 48 

Frýdek-Místek 

2019052000 
Předmět speciálně pedagogické péče 
jako podpůrné opatření pro žáky se SVP 

21. 1. 2020 Mgr. Olga Teremová 4 650 41 

2019922000 
Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve 
školní praxi 

21. 1. 2020 Mgr. Lenka Ondráčková 8 1 000 40 

2327021950 
INSPIROMAT k podpoře motorického 
rozvoje dítěte 

24. 1. 2020 Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 8 920 118 

2326691950 Rozvíjíme emoční inteligenci 6. 2. 2020 Ing. Hana Havlová 8 1 450 71 

2326091950 
Riziko specifických poruch učení u dětí 
předškolního a mladšího školního věku 

6. 2. 2020 PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 8 1 130 62 

2326941950 Výchovným poradcem na základní škole 10. 2. 2020 Mgr. Markéta Krčmářová 8 970 88 

2326032000 
Strategie zvládání obtížných situací – Co 
(ne)funguje na žáky 

13. 2. 2020 Mgr. Monika Fojtáchová 8 1 090 78 

2325042000 
Mateřská škola – netradičně, 
alternativně, inovativně… 

17. 2. 2020 Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 6 860 119 

2326792000 O dětské řeči aneb řeči o řeči I. 18. 2. 2020 Mgr. Kateřina Kunzová 8 1 020 60 

2326612000 
Netradiční formy rozvoje matematiky a 
logického nadání 

19. 2. 2020 Mgr. Bc. Libuše Kovářová 8 1 120 128 

2326062000 
Poznávání dítěte prostřednictvím jeho 
výtvarného projevu 

4. 3. 2020 Mgr. Svatava Vyhlídalová 8 1 130 47 

2327992000 Sociální klima třídy a role učitele 5. 3. 2020 Mgr. Dana Forýtková 8 1 230 82 

2323002000 Metodická poradna 5. 3. 2020 Mgr. Zbyněk Šostý 4 640 92 

2329772000 Náměty ve výtvarném tvoření 6. 3. 2020 PaedDr. Alena Zupková 8 1 130 134 

2326502000 
Polytechnická výchova v MŠ a její využití 
v přípravě dítěte na vstup do ZŠ 

9. 3. 2020 Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 8 1 020 120 

2326912000 
Augmentativní a alternativní komunikace 
ve školní praxi 

10. 3. 2020 Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS. 8 1 280 54 

2322672000 
Rozvoj předmatematické gramotnosti s 
využitím přírodnin 

11. 3. 2020 PaedDr. Iva Tomášková 8 950 122 

2324492000 Formativní hodnocení a zpětná vazba 11. a 12.  3. 2020 PhDr. Libor Kyncl 16 2 420 107 
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2326392000 
Zábavná angličtina – zpíváme, tančíme, 
malujeme 

13. 3. 2020 Mgr., Lic. Dagmar Pleva 8 1 050 100 

2328272000 
Vytváříme podpůrné prostředí pro děti s 
nadáním v mateřské škole 

16. 3. 2020 
17. 3. 2020 

Mgr. Alena Pokorná 
Mgr. Markéta Fišerová 

16 2 310 123 

2326982000 
Kompetence ředitelky MŠ prakticky. 
Operativní řízení MŠ. 

19. 3. 2020 Mgr. Iva Drholecká 5 990 91 

2327152000 Jak připravit a vést obtížný rozhovor 20. 3. 2020 Mgr. Marie Komárová 8 1 240 76 

2328342000 Grafomotorika a vše, co k ní patří 
23. 3. 2020 
24. 3. 2020 

PaedDr. Yveta Heyrovská 16 2 250 49 

6324971900 Manažerské řízení ve škole 
24. 3. 2020 

30. a 31. 3. 2020 
Mgr. Miloslav Hubatka 24 4 320 92 

2324372000 
Učitelé na jedné lodi aneb jak se 
vzájemně podpořit 

25. 3. 2020 Mgr. Milena Mikulková 8 1 280 76 

2325962000 
Lidové zvyky a jejich význam a využití při 
práci s dětmi 

25. 3. 2020 Lena Banszel Freyová 5 800 129 

2326901950 
Metody a postupy práce s žáky se SVP v 
ZŠ – prakticky 

30. 3. 2020 Mgr. Markéta Krčmářová 8 970 46 

2025092000 
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve školní družině 

1. 4. 2020 Mgr. Alice Vašáková 8 990 66 

2025112000 
Práce s diferencovanou třídou v českém 
jazyce 

1. 4. 2020 Mgr. Michaela Hantková 8 1 290 114 

2330392000 Jóga v pedagogické praxi 1. 4. 2020 Mgr. Věra Veitová 8 1 400 132 

2323222000 
Experimenty a hry od nejlepších malířů 
světa 

2. 4. 2020 MgA. Zdeňka Morávková, Ph.D. 8 1 290 133 

2326142000 Jak řešit problémové chování žáků s PAS 2. 4. 2020 PhDr. Petr Adamus, Ph.D. 8 1 130 57 

2324321900 Číst se naučí každý 6. 4. 2020 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 8 1 360 54 

2324272000 Jak si poradit s nekázní dětí 7. 4. 2020 Mgr. Milena Mikulková 8 1 230 45 

2324292000 
Žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve škole 

7. 4. 2020 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 8 1 360 65 

2326562000 
Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni 
ZŠ 

8. 4. 2020 Mgr. Sandra Krejčová 5 930 104 

2325202000 Pohybové hry pro děti 15. 4. 2020 Mgr. Radek Ježowicz 8 1 040 133 

2319151950 
Rozvoj čtenářské gramotnosti a 
kritického myšlení v mateřské škole 

16. 4. 2020 
17. 4. 2020 

Mgr. Anna Štěpánová 
Vendula Wrožynová, DiS. 

16 1 650 121 

2330172000 
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři 
musíme ukázat cestu… 

16. 4. 2020 Mgr. Jovanka Rybová 8 1 450 126 

2330192000 
Prvouka či vlastivěda není žádná těžká 
věda 

17. 4. 2020 Mgr. Jovanka Rybová 6 1 320 127 

2327572000 
Polytechnické činnosti – inspirace v praxi 
mateřské školy 

21. 4. 2020 Bc. Jana Bartošová 4 870 120 

2323192000 Stres a techniky zvládání zátěže 22. 4. 2020 Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 8 1 170 78 

2327371950 
Hospitace jako součást autoevaluace 
školy 

23. 4. 2020 Mgr. Dana Svobodová 8 1 380 87 

2325432000 Jak pracovat ve výuce s žáky s SPU 24. 4. 2020 Mgr. Šárka Sohrová 8 1 120 57 

2328472000 
Metody a formy práce k rozvoji 
čtenářské gramotnosti a efektivnímu 
učení 

24. 4. 2020 Mgr. Dana Svobodová 8 1 430 112 

2327322000 
Výuka AJ ve skupinách – poslechové a 
mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu 

27. 4. 2020 Mgr. Sylvie Doláková 8 1 310 99 

2327192000 
Inkluzivní prostředí MŠ pro dítě s 
poruchou autistického spektra 

27. 4. 2020 Mgr. Karin Kopřivová 8 1 090 57 

2323902000 Asertivní komunikace ve školské praxi 28. 4. 2020 RNDr. Zdenka Hromadová 8 1 410 107 

2330382000 
Inspirace pro rozvíjení čtenářské 
gramotnosti v hodinách ČJL 

30. 4. 2020 Mgr. Jarmila Sulovská 8 1 440 102 

2326012000 Zážitkové hry pro děti v přírodě 5. 5. 2020 Lena Banszel Freyová 5 800 130 
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2324402000 
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v 
komunikaci 

6. 5. 2020 Mgr. Dana Forýtková 8 1 470 74 

2326102000 Vývojová dysfázie prakticky 11. 5. 2020 Mgr. Kateřina Prchalová 8 1 000 63 

2329912000 
Rozvoj sluchové percepce a 
fonematického sluchu u dětí 

12. 5. 2020 Mgr. Milena Dvořáková 4 730 63 

2323172000 Konflikty a jejich zvládání 13. 5. 2020 Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 8 1 170 77 

2323912000 
Time management aneb to nejdůležitější 
na první místo 

13. 5. 2020 RNDr. Zdenka Hromadová 8 1 410 108 

2330672000 
Funny English Time – Hrajeme si s 
angličtinou v mateřské škole 

15. 5. 2020 Mgr., Lic. Dagmar Pleva 4 850 96 

2330912000 Hry s fantazií, písmeny i čísly 18. 5. 2020 Mgr. Radek Ježowicz 8 1 220 104 

2327392000 Jak získat a udržet autoritu? 19. 5. 2020 Mgr. Dana Svobodová 8 1 380 79 

2323922000 Leadership ve školské praxi I 19. 5. 2020 RNDr. Zdenka Hromadová 8 1 410 91 

2327381950 
Jak vzbudit zájem žáka o učení? Aneb jak 
zaujmout, vyjednávat, motivovat a 
přesvědčit. 

20. 5. 2020 Mgr. Dana Svobodová 8 1 380 79 

2326452000 
Čtení v 1. třídě – od písmen po čtení s 
porozuměním 

21. 5. 2020 PaedDr. Hana Mühlhauserová 8 1 600 103 

2326472000 
Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu 
písmu 

22. 5. 2020 PaedDr. Hana Mühlhauserová 8 1 550 106 

2330272000 Zlobivý, neposlušný? Jak to vlastně je? 22. 5. 2020 Mgr. Jan Lorencovič 8 1 180 64 

2330362000 Pohádka nám pomůže 25. 5. 2020 Mgr. Sylvie Doláková 8 1 210 101 

2325452000 
Aktivity podporující přirozený rozvoj řeči 
u dětí 

28. 5. 2020 Mgr. Alena Vlková 8 1 270 49 

2328192000 Netradiční formy práce v MŠ a 1. st. ZŠ 29. 5. 2020 Mgr. Alena Vlková 6 980 120 

2328142000 
Rozvoj motorických dovedností 
prostřednictvím hudebních aktivit 

3. 6. 2020 Mgr. et Mgr. Lenka Břenková 4 820 124 

2328172050 Metody pro rozvoj finanční gramotnosti 9. 9. 2020 Mgr. Lukáš Heřman 8 1 440 128 

2324702050 Podpůrná opatření v praxi MŠ 10. 9. 2020 Mgr. Lenka Bínová 8 1 240 40 

2325892050 Sebereflexe a hodnocení žáků 7. 10. 2020 Mgr. Zdeněk Dlabola 8 990 116 

2327962050 Líný učitel 2. 11. 2020 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 8 1 970 80 

2324832050 
Efektivní spolupráce – komunikace 
pedagoga s rodinami postižených dětí 

3. 11. 2020 Mgr. Lenka Bínová 8 1 240 87 

2324712050 Podpůrná opatření v praxi ZŠ 12. 11. 2020 Mgr. Lenka Bínová 8 1 240 40 

Karviná 

6327021950 
INSPIROMAT k podpoře motorického 
rozvoje dítěte 

17. 1. 2020 Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 8 920 118 

6328192000 Netradiční formy práce v MŠ a 1. st. ZŠ 20. 2. 2020 Mgr. Alena Vlková 6 980 120 

6330822001 Efektivní komunikace s rodiči 31. 3. 2020 Mgr. et Mgr. Petra Mařádková 8 1 270 73 

6326222050 
Nehodnotící komunikace pro učitele 
mateřských škol 

19. 10. 2020 Mgr. et Mgr. Petra Mařádková 8 1 230 82 

Nový Jičín 

1321652000 Smaltování bez pece a drátkování 9. 1. 2020 Mgr. Sandra Krejčová 6 1 190 135 

1327761950 
Školská legislativa ke společnému 
vzdělávání v SŠ 

10. 1. 2020 Mgr. Dana Forýtková 8 1 400 45 

1327021950 
INSPIROMAT k podpoře motorického 
rozvoje dítěte 

13. 1. 2020 Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 8 970 118 

1330362000 Pohádka nám pomůže 14. 1. 2020 Mgr. Sylvie Doláková 8 1 210 101 

1323001952 Metodická poradna (pro zástupce Ř ZŠ) 17. 1. 2020 Mgr. Zbyněk Šostý 4 640 92 

1326692000 Rozvíjíme emoční inteligenci 28. 1. 2020 Ing. Hana Havlová 8 1 500 72 
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1322742000 
Vzdělávání žáka s PAS na středních 
školách 

3. 2. 2020 Mgr. Karin Kopřivová 8 930 64 

1325232000 Práce s dětmi s poruchami chování 
3. 2. 2020 
4. 2. 2020 

PaedDr. Karla Vítková 
PhDr. Nora Gavendová 

20 2 750 61 

1328271950 
Vytváříme podpůrné prostředí pro děti s 
nadáním v mateřské škole 

6. 2. 2020 
7. 2. 2020 

Mgr. Markéta Fišerová 
Mgr. Alena Pokorná 

16 2 310 123 

1327152000 Jak připravit a vést obtížný rozhovor 7. 2. 2020 Mgr. Marie Komárová 8 1 190 76 

1325421950 
Relaxační techniky pro pedagogy – 
prevence burnout syndromu 

8. 2. 2020 
22. 2. 2020 
14. 3. 2020 
28. 3. 2020 
18. 4. 2020 

PhDr. Hana Petráková 20 2 520 69 

1325041900 
Mateřská škola – netradičně, 
alternativně, inovativně… 

11. 2. 2020 Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 6 890 119 

1321762000 Neučí se a ještě zlobí 12. 2. 2020 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 6 1 140 59 

1324321850 Číst se naučí každý 13. 2. 2020 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 8 1 410 54 

1324822000 
Asistent pedagoga a jeho postavení ve 
vzdělávacím procesu 

17. 2. 2020 Mgr. Petra Poláčková 8 990 71 

1326061950 
Poznávání dítěte prostřednictvím jeho 
výtvarného projevu 

18. 2. 2020 Mgr. Svatava Vyhlídalová 8 1 130 47 

1327191950 
Inkluzivní prostředí MŠ pro dítě s 
poruchou autistického spektra 

20. 2. 2020 Mgr. Karin Kopřivová 8 1 090 57 

1325522000 
Pravidla pro děti i dospělé v prostředí 
mateřské školy 

25. 2. 2020 Mgr. Renáta Šťastná 8 1 020 86 

1327442000 
Novodobý fenomén – agrese na základní 
škole 

26. 2. 2020 Mgr. Marika Kropíková 8 1 380 84 

1327202000 
Kyberšikana (cyberbullying), zraňování, 
které není vidět na těle 

27. 2. 2020 Mgr. Marika Kropíková 8 1 380 48 

1328572000 
Žák z odlišného kulturního prostředí a s 
odlišnými životními podmínkami 

28. 2. 2020 Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. 8 1 180 43 

1325871950 Základy kolegiální podpory 2. a 17.6.2020 Mgr. Lenka Hartmannová 16 2 300 83 

1324272000 Jak si poradit s nekázní dětí 27. 2. 2020 Mgr. Milena Mikulková 8 1 280 45 

1324372000 
Učitelé na jedné lodi aneb jak se 
vzájemně podpořit 

14. 5.2020 Mgr. Milena Mikulková 8 1 280 76 

1322051950 
Vzdělávání žáka s poruchou autistického 
spektra v ZŠ 

9. 3. 2020 
10. 3. 2020 

Mgr. Karin Kopřivová  
Mgr. Silvie Gengelová 

16 2 070 55 

1325222000 Výtvarný nápadník na celý rok 9. 3. 2020 Mgr. Jana Podzemná 8 1 610 135 

1328472000 
Metody a formy práce k rozvoji 
čtenářské gramotnosti a efektivnímu 
učení 

9. 3. 2020 Mgr. Dana Svobodová 8 1 430 112 

1326242000 Začlenění dítěte do kolektivu pomocí hry 10. 3. 2020 Mgr. Jana Macečková 8 1 170 83 

1327312000 Anglická gramatika (efektivně a snadno) 11. 3. 2020 Mgr. Sylvie Doláková 8 1 260 95 

1326611950 
Netradiční formy rozvoje matematiky a 
logického nadání 

11. 3. 2020 Mgr. Bc. Libuše Kovářová 8 1 170 129 

1321932000 
Metoda dobrého startu – Jana 
Swierkoszová 

16. 3. 2020 PhDr. Jana Swierkoszová 8 1 250 50 

1323912000 
Time management aneb to nejdůležitější 
na první místo 

17. 3. 2020 RNDr. Zdenka Hromadová 8 1 410 108 

1025072000 
Hospitace jako součást hodnocení a 
sebehodnocení pedagogických 
pracovníků 

18. 3. 2020 RNDr. Petr Lukáš 8 1 040 90 

1025102000 
Hodnocení a sebehodnocení žáků v 
dnešní škole 

18. 3. 2020 Mgr. Lenka Ondráčková 8 1 040 110 

1328631950 Zvládání stresu a obnova sil 
19. 3. 2020 
20. 3. 2020 

PhDr. Stanislava Podžorná 16 2 040 86 
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2327632000 
Primární logopedická prevence ve 
školství 

19. a 20. 3. 2020 
26. a 27. 3. 2020 
23. a 24. 4. 2020 

Mgr. Kateřina Kunzová 
Mgr. Milena Dvořáková 

68 7 780 51 

1326281950 Konverzační kurz anglického jazyka 

25. 3. 2020 
1. 4. 2020 

15. 4. 2020 
22. 4. 2020  

Mgr. Renáta Klementová 12 2 140 96 

1326562000 
Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni 
ZŠ 

26. 3. 2020 Mgr. Sandra Krejčová 5 930 104 

1326992000 
Strategie ředitelky MŠ k vedení 
pracovního týmu 

31. 3. 2020 Mgr. Iva Drholecká 5 990 94 

1327672000 
PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně 
podpůrných opatření na ZŠ 

1. 4. 2020 PaedDr. Iva Tomášková 8 1 030 61 

1328172000 Metody pro rozvoj finanční gramotnosti 1. 4. 2020 Mgr. Lukáš Heřman 8 1 440 128 

1323042000 Nadané dítě v MŠ 6. 4. 2020 
Mgr. Alena Pokorná 
Mgr. Markéta Fišerová 

4 640 119 

1326232000 
Práce se skupinami dětí či žáků, které nás 
stojí hodně sil 

7. 4. 2020 
8. 4. 2020 

Mgr. Karel Opravil 16 2 230 85 

1326981950 
Kompetence ředitelky MŠ prakticky. 
Operativní řízení MŠ. 

15. 4. 2020 Mgr. Iva Drholecká 5 990 91 

1330392000 Jóga v pedagogické praxi 15. 4. 2020 Mgr. Věra Veitová 8 1 400 132 

1327362000 
Jak na pedagogickou diagnostiku v 
mateřské škole 

17. 4. 2020 PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. 8 1 350 85 

1025111950 
Práce s diferencovanou třídou v českém 
jazyce 

20. 4. 2020 Mgr. Michaela Hantková 8 1 340 114 

1325202000 Pohybové hry pro děti 20. 4. 2020 Mgr. Radek Ježowicz 8 1 040 133 

1322772000 
Plánujeme v MŠ netradičně a spolu s 
dětmi 

21. 4. 2020 Mgr. Renáta Šťastná 8 920 86 

1327432000 Kázeň ve škole a školním prostředí 21. 4. 2020 Mgr. Marika Kropíková 8 1 380 83 

1323881900 Metodický průvodce první třídou 22. 4. 2020 PaedDr. Hana Mühlhauserová 10 1 420 105 

1330562000 
Žáci z odlišného kulturního prostředí a s 
odlišnými kulturními podmínkami na SŠ 

22. 4. 2020 Mgr. Marika Kropíková 8 1 460 43 

1327411950 
Efektivní komunikace pro pedagogické 
pracovníky 

22. – 25. 4. 2020 PhDr. Hana Petráková 25 4 150 72 

1330502000 Vaříme s malými dětmi 23. 4. 2020 Lena Banszel Freyová 5 900 127 

1330172000 
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři 
musíme ukázat cestu… 

23. 4. 2020 Mgr. Jovanka Rybová 8 1 450 126 

1330612000 ADHD – metody práce s dětmi a žáky 24. 4. 2020 Mgr. Marie Komárová 8 1 470 53 

1326192000 
Koučovací přístup k žákům prvního 
stupně ZŠ 

27. 4. 2020 Mgr. et Mgr. Petra Mařádková 8 1 230 81 

1330162000 
Matematické dovednosti předškolních 
dětí s použitím prvků pedagogiky 
Montessori 

27. 4. 2020 
28. 4. 2020 

Mgr. Zdena Čížková 16 2 280 107 

1330822000 Efektivní komunikace s rodiči 4. 5. 2020 Mgr. et Mgr. Petra Mařádková 8 1 270 73 

1323401950 
Jak vyučovat přírodovědné předměty 
jinak 

4. 5. 2020 Mgr. Dana Forýtková 8 1 120 123 

1322672000 
Rozvoj předmatematické gramotnosti s 
využitím přírodnin 

5. 5. 2020 PaedDr. Iva Tomášková 8 1 000 123 

1326901900 
Metody a postupy práce s žáky se SVP v 
ZŠ – prakticky 

11. 5. 2020 Mgr. Markéta Krčmářová 8 1 020 46 

1328342000 Grafomotorika a vše, co k ní patří 
11. 5. 2020 
12. 5. 2020 

PaedDr. Yveta Heyrovská 16 2 250 49 

1330922000 
Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji 
dítěte 

14. 5. 2020 Lena Banszel Freyová 8 1 200 120 

1329772000 Náměty ve výtvarném tvoření 18. 5. 2020 PaedDr. Alena Zupková 8 1 130 134 
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1327401950 
Psychomotorické a pohybové didaktické 
hry v zájmovém vzdělávání 

21. 5. 2020 Mgr. Dana Svobodová 8 1 430 81 

1325812000 
Matematika je zábava aneb „Kdo chce 
být milionářem?“ 

21. 5. 2020 Mgr. Jovanka Rybová 8 1 370 135 

1330192000 
Prvouka či vlastivěda není žádná těžká 
věda 

22. 5. 2020 Mgr. Jovanka Rybová 6 1 320 127 

1330382000 
Inspirace pro rozvíjení čtenářské 
gramotnosti v hodinách ČJL 

25. 5. 2020 Mgr. Jarmila Sulovská 8 1 440 102 

1323902000 Asertivní komunikace ve školské praxi 27. 5. 2020 RNDr. Zdenka Hromadová 8  1 410 107 

1327962000 Líný učitel 9. 6. 2020 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 8 1 970 80 

1330852000 Stres a co s ním? 24. 6. 2020 Mgr. Jiří Halda 8 1 870 79 

1320971950 RWCT pro pokročilé podzim 2020 
Mgr. Monika Olšáková 
Mgr. Pavla Besedová 

40 5 490 109 

Opava 

5202212000 Zdravotník zotavovacích akcí 6. – 10. 1. 2020 Mgr. Zuzana Mikulová Gavendová 40 3 340 70 

5321652000 Smaltování bez pece a drátkování 10. 1. 2020 Mgr. Sandra Krejčová 6 1 190 135 

5019412000 Zdravotník zotavovacích akcí – doškolení 13. 1. 2020 Mgr. Zuzana Mikulová Gavendová 8 920 68 

5326932000 Kontrola a pomoc účinně 18. 1. 2020 Mgr. Radim Juchelka 8 1 920 73 

5326112000 
Edukace žáků s poruchou autistického 
spektra v ZŠ 

11. 2. 2020 PhDr. Petr Adamus, Ph.D. 8 1 080 55 

5328132000 
Hudebně relaxační techniky ovlivňující 
chování dětí s ADHD 

12. 2. 2020 Mgr. et Mgr. Lenka Břenková 4 820 124 

5329772000 Náměty ve výtvarném tvoření 20. 2. 2020 PaedDr. Alena Zupková 8 1 130 134 

5330402000 Financování školství aktuálně 24. 2. 2020 Ing. Petra Schwarzová 6 1 570 90 

5322741950 
Vzdělávání žáka s PAS na středních 
školách 

2. 3. 2020 Mgr. Karin Kopřivová 8 880 64 

5329962000 Kresba a malba tuší 2. 3. 2020 PaedDr. Alena Zupková 4 800 133 

5324352000 
Hlas a jeho ochrana u pedagogických 
pracovníků 

3. 3. 2020 MUDr. Libor Jeřábek, Ph.D., MBA 8 1 030 66 

5330972000 
Jak na aktivizaci žáků? Praxí i teorií 
osvědčené přístupy. 

3. 3. 2020 Mgr. Petr Sucháček 8 1 180 110 

5327022000 
INSPIROMAT k podpoře motorického 
rozvoje dítěte 

6. 3. 2020 Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 8 920 118 

5325972000 Motivační pohybové hry 9. 3. 2020 Lena Banszel Freyová 5 800 129 

5325982000 
Tvořivá hra v MŠ a její začleňování do 
výchovně vzdělávacího procesu 

9. 3. 2020 Lena Banszel Freyová 5 800 130 

5327322000 
Výuka AJ ve skupinách – poslechové a 
mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu 

10. 3. 2020 Mgr. Sylvie Doláková 8 1 260 98 

5323192000 Stres a techniky zvládání zátěže 11. 3. 2020 Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 8 1 120 78 

5324302000 
Připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup 
do ZŠ 

12. 3. 2020 Mgr. Lenka Bínová 8 1 280 38 

5327392000 Jak získat a udržet autoritu? 12. 3. 2020 Mgr. Dana Svobodová 8 1 380 79 

5324422000 
Typologie MBTI jako cesta k sebepoznání 
a spolupráci v týmu 

16. 3. 2020 
17. 3. 2020 

Mgr. Jiřina Majerová 16 3 900 75 

5325892000 Sebereflexe a hodnocení žáků 17. 3. 2020 Mgr. Zdeněk Dlabola 8 940 116 

5330282000 
Kreativní využití globálního čtení v rámci 
inkluzivního vzdělávání 

18. 3. 2020 Mgr. Rozálie Tesárková 8 1 345 58 

5324092000 
Preventivní strategie školy v návaznosti 
na ŠVP 

19. 3. 2020 PhDr. Lenka Skácelová 8 990 93 

5330952000 Motivace žáka prakticky 20. 3. 2020 Mgr. Beata Kynclová 8 1 280 113 

5328162000 Jak na přírodní vědy? 20. 3. 2020 Mgr. Pavel Wojnar 8 1 150 111 

5323122000 Společné vzdělávání a jak na něj 23. 3. 2020 Jarmila Karnovská 8 860 52 
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5324862000 
Mapování kompetencí – nástroj 
kariérového poradenství ve škole 

23. 3. 2020 
30. 3. 2020 
6. 4. 2020 

Mgr. Dorota Madziová 24 4 120 89 

5327202000 
Kyberšikana (cyberbullying), zraňování, 
které není vidět na těle 

23. 3. 2020 Mgr. Marika Kropíková 8 1 330 48 

5321382000 
Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně 
nadaných na SŠ 

24. 3. 2020 Mgr. Marika Kropíková 8 1 140 43 

5324072000 Právní vědomí ve školské praxi 24. 3. 2020 Mgr. Michaela Veselá 8 1 100 93 

5321441950 
Výchovné problémy, změna chování, 
reakce žáků, pedagogů v konfliktních 
situacích 

25. 3. 2020 Mgr. Petra Večerková 8 930 45 

5330262000 
Letní škola osobnostně sociálního 
rozvoje pedagoga 

25. 3. 2020 
26. 3. 2020 

Mgr. Alena Vlková 20 2 400 77 

5326712000 
On si začal, aneb vedeme žáky k 
odpovědnosti 

26. 3. 2020 Mgr. et Mgr. Jakub Švec 8 1 450 71 

5323722000 
Výuka správné výslovnosti angličtiny na 
1. st. ZŠ 

26. 3. 2020 Mgr. Monika Labudová 4 580 99 

5327562000 CLIL v praxi na 2. st. ZŠ 27. 3. 2020 Mgr. Petra Trunkátová 8 1 310 96 

5328282000 Relaxační techniky v MŠ a na 1. st. ZŠ 30. 3. 2020 Mgr. Renata Abrahamová 6 1 100 68 

5327192000 
Inkluzivní prostředí MŠ pro dítě s 
poruchou autistického spektra 

31. 3. 2020 Mgr. Karin Kopřivová 8 1 040 56 

5330172000 
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři 
musíme ukázat cestu… 

2. 4. 2020 Mgr. Jovanka Rybová 8 1 450 126 

5330192000 
Prvouka či vlastivěda není žádná těžká 
věda 

3. 4. 2020 Mgr. Jovanka Rybová 6 1 320 127 

5326502000 
Polytechnická výchova v MŠ a její využití 
v přípravě dítěte na vstup do ZŠ 

3. 4. 2020 Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 8 1 020 120 

5328002000 
Rozvoj pozitivních vztahů v třídním 
kolektivu běžné i inkluzivní třídy 

6. 4. 2020 Mgr. Dana Forýtková 8 1 180 82 

5327942001 Profesní portfolio učitele 6. 4. 2020 Mgr. Jiří Hruška 8 1 170 81 

5327982000 
Efektivní komunikace pro kariérové 
poradenství ve škole 

7. 4. 2020 Mgr. Dana Forýtková 8 1 180 88 

5326562000 
Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni 
ZŠ 

7. 4. 2020 Mgr. Sandra Krejčová 5 930 104 

5323222000 
Experimenty a hry od nejlepších malířů 
světa 

7. 4. 2020 MgA. Zdeňka Morávková, Ph.D. 8 1 290 133 

5326982001 
Kompetence ředitelky MŠ prakticky. 
Operativní řízení MŠ. 

8. 4. 2020 Mgr. Iva Drholecká 5 990 91 

5329722000 
Zásobník aktivit pro efektivní osvojení 
cizího jazyka 

8. 4. 2020 Mgr. Lukáš Heřman 8 1 320 95 

5323752000 
Jak a proč využívat tanec při práci s 
dětmi 

14. 4. 2020 Mgr. Eva Grambalová 8 870 125 

5325052000 Školní zahrada učebnou 14. 4. 2020 Mgr. Hana Mikulicová 6 1 470 116 

5321582000 S pohádkou to dokážu… 15. 4. 2020 Mgr. Sylvie Doláková 6 960 98 

5328322000 Výchovné obtíže v MŠ 15. 4. 2020 Mgr. Renata Abrahamová 6 1 130 53 

5326912000 
Augmentativní a alternativní komunikace 
ve školní praxi 

16. 4. 2020 Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS. 8 1 280 54 

5328312000 
Rozvíjení smyslového vnímání u dětí 
předškolního věku jako prevence SPU 

16. 4. 2020 Mgr. Renata Abrahamová 6 1 130 51 

5019052000 
Předmět speciálně pedagogické péče 
jako podpůrné opatření pro žáky se SVP 

21. 4. 2020 Mgr. Olga Teremová 4 650 41 

5019062000 Podpora poradenské praxe ve škole 21. 4. 2020 
Mgr. Alice Vašáková 
Mgr. Lenka Ondráčková 

8 1 040 39 

5019072000 
Spolupráce školy a orgánu sociálně-
právní ochrany dětí 

21. 4. 2020 JUDr. Zuzana Frýbertová 8 1 040 42 



 
 

Seznam nabízených akcí v katalogu leden – červen 2020 
 

33 
 
 

Číslo akce název datum lektor rozsah poplatek str. 

5322932000 Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD 22. a 23. 4. 2020 Mgr. Lenka Bínová 16 2 080 59 

5330722000 Jak dělat matematiku zábavně 23. a 24. 4. 2020 Mgr. Zdena Čížková 16 2 390 104 

5330912000 Hry s fantazií, písmeny i čísly 27. 4. 2020 Mgr. Radek Ježowicz 8 1 270 104 

5329912000 
Rozvoj sluchové percepce a 
fonematického sluchu u dětí 

30. 4. 2020 Mgr. Milena Dvořáková 4 700 63 

5326792000 O dětské řeči aneb řeči o řeči I. 5. 5. 2020 Mgr. Kateřina Kunzová 8 1 020 60 

5330372000 Pošli to dál aneb Dobré skutky kolem nás 6. 5. 2020 Mgr. Pavel Wojnar 4 730 113 

5328172000 Metody pro rozvoj finanční gramotnosti 6. 5. 2020 Mgr. Lukáš Heřman 8 1 390 128 

5324472000 Jak na formativní hodnocení 7. 5. 2020 Mgr. et Mgr. Jakub Švec 8 1 320 111 

5328582000 
Nadaný žák v ZŠ – identifikace a 
individualizace jeho vzdělávání 

11. 5. 2020 Mgr. Marek Khýr 8 1 080 44 

5324342000 Jóga pro děti 13. 5. 2020 Kateřina Moore 5 880 131 

5327282000 
Komunikativní výuka cizích jazyků na 
základní škole 

14. 5. 2020 Mgr. Petra Lexová 8 1 060 94 

5330382000 
Inspirace pro rozvíjení čtenářské 
gramotnosti v hodinách ČJL 

14. 5. 2020 Mgr. Jarmila Sulovská 8 1 390 102 

5330272000 Zlobivý, neposlušný? Jak to vlastně je? 15. 5. 2020 Mgr. Jan Lorencovič 8 1 180 64 

5325232000 Práce s dětmi s poruchami chování 
18. 5. 2020 
19. 5. 2020 

PaedDr. Karla Vítková 
PhDr. Nora Gavendová 

20 2 750 61 

5324322000 Číst se naučí každý 19. 5. 2020 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 8 1 410 54 

5326102000 Vývojová dysfázie prakticky 19. 5. 2020 Mgr. Kateřina Prchalová 8 1 000 63 

5326802000 O dětské řeči aneb řeči o řeči II. 19. 5. 2020 Mgr. Milena Dvořáková 8 1 020 60 

5325472000 
Syndrom vyhoření a stres v pedagogické 
praxi 

21. 5. 2020 
22. 5. 2020 

Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 16 2 140 69 

5019412001 Zdravotník zotavovacích akcí – doškolení 25. 5. 2020 Mgr. Zuzana Mikulová Gavendová 8 920 68 

5329762000 Pohádka ve výtvarném projevu dětí 26. 5. 2020 Miroslava Rychtářová 5 880 134 

5322672000 
Rozvoj předmatematické gramotnosti s 
využitím přírodnin 

27. 5. 2020 PaedDr. Iva Tomášková 8 1 000 123 

5328262000 
Rozvoj čtenářské gramotnosti a 
kritického myšlení v mateřské škole 

28. 5. 2020 
29. 5. 2020 

Mgr. Anna Štěpánová 
Vendula Wrožynová, DiS. 

16 2 310 122 

5325062000 Venkovní učení – přírodopis venku 28. 5. 2020 
Mgr. Jiří Nešpor 
Mgr. Vlaďka Kolářová 

8 1 690 117 

5325782000 
Didaktické situace ve vyučování 
matematice 

29. 5. 2020 Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 8 1 490 127 

5202212001 Zdravotník zotavovacích akcí 1. – 5. 6. 2020 Mgr. Zuzana Mikulová Gavendová 40 3 340 70 

5326452000 
Čtení v 1. třídě – od písmen po čtení s 
porozuměním 

3. 6. 2020 PaedDr. Hana Mühlhauserová 8 1 550 103 

5326472000 
Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu 
písmu 

4. 6. 2020 PaedDr. Hana Mühlhauserová 8 1 500 105 

5326462000 
Prvouka v 1. třídě – od cílů prvouky k 
tematicky integrované výuce 

5. 6. 2020 PaedDr. Hana Mühlhauserová 8 1 500 105 

5327962000 Líný učitel 16. 6. 2020 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 8 1 970 80 

5330922050 
Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji 
dítěte 

1. 10. 2020 Lena Banszel Freyová 8 1 200 120 

5326032050 
Strategie zvládání obtížných situací – Co 
(ne)funguje na žáky 

6. 10. 2020 Mgr. Monika Fojtáchová 8 1 090 78 

5327162050 
Čtenářské dovednosti s prvky kritického 
myšlení v MŠ 

14. 10. 2020 Mgr. Stanislava Korcová 8 1 190 117 

5329892050 Reedukace dysortografie 27. 10. 2020 Mgr. Lenka Bínová 5 1 140 62 

5327872050 
Autoevaluace mateřské školy jako 
prostředek jejího zkvalitňování 

26. 11. 2020 doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. 8 1 190 89 
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6326342000 Kurz anglického jazyka B1 – 1. část od 8. 1. 2020 Mgr. Jana Kořistková 80 6 700 97 

6326292001 Konverzační kurz anglického jazyka  od 14. 1. 2020 Dzhulyetta Ayrapetyan 40 5 620 97 

6323222000 
Experimenty a hry od nejlepších malířů 
světa 

14. 1. 2020 MgA. Zdeňka Morávková, Ph.D. 8 1 290 133 

6321302000 
Neurotické a úzkostné poruchy u dětí v 
ústavní péči 

15. 1. 2020 PhDr. Mgr. Pavla Šňupárková 8 800 59 

6326372000 
Kurz anglického jazyka pro začátečníky – 
2. část 

15. 1. 2020 Dzhulyetta Ayrapetyan 80 6 700 97 

6320592000 Matematická pregramotnost 
22. 1. 2020 
23. 1. 2020 

Mgr. Lenka Bínová 16 1 900 118 

6321932000 
Metoda dobrého startu – Jana 
Swierkoszová 

23. 1. 2020 PhDr. Jana Swierkoszová 8 1 250 50 

6324822000 
Asistent pedagoga a jeho postavení ve 
vzdělávacím procesu 

24. 1. 2020 Mgr. Petra Poláčková 8 940 70 

6326692000 Rozvíjíme emoční inteligenci 29. 1. 2020 Ing. Hana Havlová 8 1 450 71 

6326632000 
Práce se dřevem jako součást 
polytechnické výchovy 

30. 1. 2020 Bc. Stanislav Juhas 8 2 440 132 

6326082000 
Pedagogická diagnostika dítěte 
předškolního věku 

3. 2. 2020 Mgr. Jiřina Bednářová 8 1 150 50 

6327152000 Jak připravit a vést obtížný rozhovor 6. 2. 2020 Mgr. Marie Komárová 8 1 190 76 

6326392000 
Zábavná angličtina – zpíváme, tančíme, 
malujeme 

7. 2. 2020 Mgr., Lic. Dagmar Pleva 8 1 050 100 

6328582000 
Nadaný žák v ZŠ – identifikace a 
individualizace jeho vzdělávání 

17. 2. 2020 Mgr. Marek Khýr 8 1 080 44 

6323382000 
Strategie čtenářské gramotnosti pro 1. 
st. ZŠ 

17. 2. 2020 
18. 2. 2020 

Nina Rutová 16 2 260 106 

6326142000 Jak řešit problémové chování žáků s PAS 20. 2. 2020 PhDr. Petr Adamus, Ph.D. 8 1 130 57 

6328192001 Netradiční formy práce v MŠ a 1. st. ZŠ 21. 2. 2020 Mgr. Alena Vlková 6 980 120 

6327021951 
INSPIROMAT k podpoře motorického 
rozvoje dítěte 

21. 2. 2020 Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 8 920 118 

6328592000 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 
24. 2. 2020 
26. 2. 2020 

Mgr. Jiří Halda 16 2 350 73 

6324692000 
Od teorie k diagnostice a účinné 
intervenci při práci s dětmi se SVP v MŠ 

24. 2. 2020 
25. 2. 2020 

doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 16 2 250 50 

6326512000 Metody kritického myšlení v kostce 25. 2. 2020 Mgr. Monika Olšáková 8 1 060 113 

6324282000 
Žáci se specifickými poruchami učení ve 
škole 

26. 2. 2020 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 8 1 360 65 

6326292000 Konverzační kurz anglického jazyka 26. 2. 2020 Dzhulyetta Ayrapetyan 40 5 620 97 

6324292000 
Žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve škole 

27. 2. 2020 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 8 1 360 65 

1330402000 Financování školství aktuálně 28.2.2020 Ing. Petra Schwarzová 8 1 570 90 

6326062000 
Poznávání dítěte prostřednictvím jeho 
výtvarného projevu 

28. 2. 2020 Mgr. Svatava Vyhlídalová 8 1 080 46 

6324462000 Bezpečnost práce ve školní laboratoři předběžně březen 2020 
Mgr. Luděk, Míka, Ph.D. 
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 
RNDr. Teplý Pavel, Ph.D. 

8 1 940 89 

6326071950 
Efektivní výchova a vzdělávání dětí s 
autismem v MŠ 

předběžně březen 2020 
Mgr. Berta Burkoňová 
Mgr. Ivana Mátlová 

16 2 030 56 

6321622000 
Metody k podpoře čtenářské 
gramotnosti napříč vyučovacími 
předměty 

2. 3. 2020 
3. 3. 2020 

PhDr. Libor Kyncl 16 2 250 109 

6330232000 Florbal a metodika jeho vyučování 3. 3. 2020 Mgr. Jiří Kysel 8 1 640 132 
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6324482000 
Formativní hodnocení a zpětná vazba v 
heterogenní třídě 

4. 3. 2020 PhDr. Libor Kyncl 8 1 390 109 

6325032000 Jak udělat se žáky dobrý školní projekt 4. 3. 2020 
Mgr. Ivo Helebrant 
Mgr. Veronika Endrštová 

8 1 400 112 

6323002000 Metodická poradna 6. 3. 2020 Mgr. Zbyněk Šostý 4 640 92 

6025112000 
Práce s diferencovanou třídou v českém 
jazyce 

9. 3. 2020 Mgr. Michaela Hantková 8 1 290 114 

6326932000 Kontrola a pomoc účinně 
9. 3. 2020 

16. 3. 2020 
Mgr. Radim Juchelka 8 1 920 73 

6326012000 Zážitkové hry pro děti v přírodě 10. 3. 2020 Lena Banszel Freyová 5 800 130 

6328152050 
Polytechnická výchova v MŠ. Rozvoj 
prostorové představivosti. 

11. 3. 2020 Mgr. Lenka Bínová 8 1 870 121 

6327932000 
Zvládání stresu, úzkosti, depresí a 
posílení sebedůvěry 

12. 3. 2020 PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. 8 1 250 87 

6326861950 
Hry, které pomáhají. Zaměřeno na 
prevenci. 

13. 3. 2020 Mgr. Vladislava Strnadová 5 760 47 

6327212001 Nadaný žák ve výuce 13. 3. 2020 Mgr. Monika Stehlíková, MBA 8 1 830 58 

6325202000 Pohybové hry pro děti 16. 3. 2020 Mgr. Radek Ježowicz 8 1 040 133 

6327192000 
Inkluzivní prostředí MŠ pro dítě s 
poruchou autistického spektra 

17. 3. 2020 Mgr. Karin Kopřivová 8 1 040 56 

6326232000 
Práce se skupinami dětí či žáků, které nás 
stojí hodně sil 

18. 3. 2020 
19. 3. 2020 

Mgr. Karel Opravil 16 2 130 85 

6330372000 Pošli to dál aneb Dobré skutky kolem nás 18. 3. 2020 Mgr. Pavel Wojnar 4 730 113 

6327952000 Kooperativní a párové metody učení 18. 3. 2020 Mgr. Lukáš Heřman 8 1 390 80 

6330362000 Pohádka nám pomůže 20. 3. 2020 Mgr. Sylvie Doláková 8 1 210 101 

6326442000 
Čtenářské dílny jako prostředek 
zkvalitnění čtenářství a čtenářské 
gramotnosti 

23. 3. 2020 Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. 8 1 150 102 

6327441950 
Novodobý fenomén – agrese na základní 
škole 

25. 3. 2020 Mgr. Marika Kropíková 8 1 330 84 

6321641950 Hudební výchova na 1. stupni ZŠ? Hravě! 25. 3. 2020 Mgr. Sandra Krejčová 8 1 070 126 

6327202000 
Kyberšikana (cyberbullying), zraňování, 
které není vidět na těle 

26. 3. 2020 Mgr. Marika Kropíková 8 1 330 48 

6019022000 Prevence a řešení školní neúspěšnosti 26. 3. 2020 Mgr. Lenka Ondráčková 8 1 040 41 

6020182000 
Práce s diferencovanou třídou v 
anglickém jazyce 

26. 3. 2020 Mgr. Květoslava Řezáčová 8 1 340 38 

6327202001 
Kyberšikana (cyberbullying), zraňování, 
které není vidět na těle 

27. 3. 2020 Mgr. Marika Kropíková 8 1 330 48 

6323832000 Matematická gramotnost v praxi učitele 27. 3. 2020 RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. 8 1 300 106 

6323092000 Řízení kolegiální podpory ve školách 27. 3. 2020 
Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. 
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. 

8 1 500 94 

6327922000 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 
písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 
vyhlášky č. 317/2005 Sb. – pedagog 
volného času 

27. 3. 2020 
28. 3. 2020 
17. 4. 2020 
18. 4. 2020 

Mgr. Lubomír Pelech 136 11 500 12 

6330822000 Efektivní komunikace s rodiči 30. 3. 2020 Mgr. et Mgr. Petra Mařádková 8 1 270 73 

6322012000 Společné předškolní vzdělávání 31. 3. 2020 Mgr. Petra Korbelová 8 860 52 

6330502000 Vaříme s malými dětmi 1. 4. 2020 Lena Banszel Freyová 5 900 127 

6328162000 Jak na přírodní vědy? 1. 4. 2020 Mgr. Pavel Wojnar 8 1 150 111 

6328132000 
Hudebně relaxační aktivity ovlivňující 
chování dětí s ADHD 

3. 4. 2020 Mgr. et Mgr. Lenka Břenková 4 820 124 

6329772000 Náměty ve výtvarném tvoření 3. 4. 2020 PaedDr. Alena Zupková 8 1 130 134 
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6329912000 
Rozvoj sluchové percepce a 
fonematického sluchu u dětí 

6. 4. 2020 Mgr. Milena Dvořáková 4 730 63 

6324422001 
Typologie MBTI jako cesta k sebepoznání 
a spolupráci v týmu 

7. 4. 2020 
8. 4. 2020 

Mgr. Jiřina Majerová 16 3 900 75 

6327301950 Učme němčinu s písničkou 14. a 21. 4.2020 Mgr. et Mgr. Renata Doubravová 8 1 260 101 

6330202000 Zpestření výuky anglického jazyka na SŠ 
15. 4. 2020 
27. 4. 2020 

Mgr. Hana Gardner 16 2 150 100 

6324332000 
Environmentální vzdělávání v mateřské 
škole 

15. 4. 2020 Mgr. Natália Toflová 8 1 310 67 

6322002000 Setkání s vědou 15. 4. 2020 Dr. Michael Londesborough, Ph.D. 4 950 131 

6325751950 
Revize a aktualizace ŠVP v základních 
uměleckých školách 

16. 4. 2020 
17. 4. 2020 

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. 16 1 780 115 

6326762000 Pedagogická diagnostika pro MŠ 20. 4. 2020 PaedDr. Yveta Heyrovská 8 990 60 

6326132000 
Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro 
děti s potřebou podpory 

21. 4. 2020 PaedDr. Yveta Heyrovská 8 1 720 58 

6330162000 
Matematické dovednosti předškolních 
dětí s použitím prvků pedagogiky 
Montessori 

21. 4. 2020 
22. 4. 2020 

Mgr. Zdena Čížková 16 2 280 107 

6327522000 Talent a co s ním? 22. 4. 2020 Mgr. Jiří Halda 8 1 100 47 

6327282000 
Komunikativní výuka cizích jazyků na 
základní škole 

23. 4. 2020 Mgr. Petra Lexová 8 1 060 94 

6323192000 Stres a techniky zvládání zátěže 24. 4. 2020 Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 8 1 170 78 

6330652000 Psychohygiena učitele 28. 4. 2020 Mgr. Karel Opravil 8 1 560 70 

6326492000 
Předčtenářská gramotnost v praktických 
činnostech v MŠ 

30. 4. 2020 Mgr. Natália Toflová 8 1 360 121 

6330212000 Zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ 4. a 18. 5. 2020 Mgr. Hana Gardner 16 2 150 100 

6330572000 
Metody preventivní a intervenční práce 
se třídou jako heterogenní skupinou 

6. 5. 2020 
7. 5. 2020 

Mgr. Martin Hofman 16 2 640 44 

6327322000 
Výuka AJ ve skupinách – poslechové a 
mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu 

11. 5. 2020 Mgr. Sylvie Doláková 8 1 310 99 

6330812000 Odpadový žebříček 12. 5. 2020 Mgr. Vladimíra Karasová 8 1 040 68 

6327972000 
Typologie MBTI® II. Individualizace 
výchovy, výuky a učení. 

13. 5. 2020 
14. 5. 2020 

Mgr. Jiřina Majerová 16 3 920 75 

6330392000 Jóga v pedagogické praxi 15. 5. 2020 Mgr. Věra Veitová 8 1 350 131 

6328472001 
Metody a formy práce k rozvoji 
čtenářské gramotnosti a efektivnímu 
učení 

18. 5. 2020 Mgr. Dana Svobodová 8 1 430 112 

6328352000 
Rozvoj grafomotorických a 
vizuomotorických dovedností 

20. 5. 2020 Mgr. Lenka Bínová 9 1 380 52 

6329722000 
Zásobník aktivit pro efektivní osvojení 
cizího jazyka 

20. 5. 2020 Mgr. Lukáš Heřman 8 1 320 95 

6328202000 Projekty v zájmovém vzdělávání 22. 5. 2020 Mgr. Dana Svobodová 8 1 430 115 

6330672000 
Funny English Time – Hrajeme si s 
angličtinou v mateřské škole 

22. 5. 2020 Mgr., Lic. Dagmar Pleva 4 850 96 

6326102000 Vývojová dysfázie prakticky 25. 5. 2020 Mgr. Kateřina Prchalová 8 1 000 63 

6323912000 
Time management aneb to nejdůležitější 
na první místo 

25. 5. 2020 RNDr. Zdenka Hromadová 8 1 410 108 

6020162000 
Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné 
třídě základní školy 

26. 5. 2020 Mgr. Olga Teremová 8 1 040 42 

6025092000 
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve školní družině 

26. 5. 2020 Mgr. Alice Vašáková 8 1 040 66 

6326992000 
Strategie ředitelky MŠ k vedení 
pracovního týmu 

27. 5. 2020 Mgr. Iva Drholecká 5 990 93 

6326552000 Výuka v terénu pro II. stupeň ZŠ 3. 6. 2020 Ing. Martin Kříž 8 1 950 124 
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6330192000 
Prvouka či vlastivěda není žádná těžká 
věda 

4. 6. 2020 Mgr. Jovanka Rybová 6 1 320 127 

6330172000 
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři 
musíme ukázat cestu… 

5. 6. 2020 Mgr. Jovanka Rybová 8 1 450 126 

6323882000 Metodický průvodce první třídou 8. 6. 2020 PaedDr. Hana Mühlhauserová 10 1 420 105 

6327112000 
Žák s mentálním postižením ve výchovně 
vzdělávacím procesu 

10. 6. 2020 Mgr. Petra Poláčková 8 1 040 65 

6324402000 
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v 
komunikaci 

22. 6. 2020 Mgr. Monika Fojtáchová 8 1 470 74 

6321381951 
Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně 
nadaných na SŠ 

26. 8. 2020 Mgr. Marika Kropíková 8 1 140 43 

6324322050 Číst se naučí každý 27. 8. 2020 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 8 1 410 54 

6330622050 
Vývojové poruchy učení a chování, jejich 
náprava 

28. 8. 2020 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 8 1 560 64 

6328212050 
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 
písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhl. č. 
317/2005 Sb. 

od 3. 9. 2020  
Mgr. et Mgr. Jakub Švec 
Mgr. Monika Fojtáchová 

139 12 200 11 

6326092050 
Riziko specifických poruch učení u dětí 
předškolního a mladšího školního věku 

18. 9. 2020 PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 8 1 180 62 

6327872050 
Autoevaluace mateřské školy jako 
prostředek jejího zkvalitňování 

1. 10. 2020 doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. 8 1 190 89 

6328342050 Grafomotorika a vše, co k ní patří 
5. 10. 2020 
6. 10. 2020 

PaedDr. Yveta Heyrovská 16 2 250 49 

6019042000 
Výuka předmětu Volba povolání v 
základní škole 

7. 10. 2020 Mgr. Alice Vašáková 8 990 125 

6020062000 Efektivní řízení školy v praxi 7. 10. 2020 RNDr. Petr Lukáš 8 1 040 90 

6326382000 
Zábavná angličtina – metodika, říkanky, 
malování 

9. 10. 2020 Mgr., Lic. Dagmar Pleva 8 1 050 99 

6324852050 Kariérové poradenství ve škole prakticky 19. 10. 2020 Mgr. Dorota Madziová 8 1 340 88 

6326222051 
Nehodnotící komunikace pro učitele 
mateřských škol 

20. 10. 2020 Mgr. et Mgr. Petra Mařádková 8 1 230 82 

6327162050 
Čtenářské dovednosti s prvky kritického 
myšlení v MŠ 

21. 10. 2020 Mgr. Stanislava Korcová 8 1 190 117 

6019032002 Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole 21. 10. 2020 Mgr. Michaela Hantková 8 1 240 116 

6025102050 
Hodnocení a sebehodnocení žáků v 
dnešní škole 

21. 10. 2020 Mgr. Lenka Ondráčková 8 1 040 110 

6329902050 Reedukace dysgrafie 26. 10. 2020 Mgr. Lenka Bínová 5 1 140 39 

6324562050 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

26. a 27. 11. 2020 
6. a 7. 1. 2021 

16. a 17. 2. 2021 
22. a 23. 3. 2021 

PhDr. Libor Kyncl 80 10 400 108 
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ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, nižší stupeň vícelet. G 

Lektor: Mgr. Květoslava Řezáčová 

Obsah: 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. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 340 Kč 

Číslo Termín Místo 

6020182000 26. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup do ZŠ 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Obsah: Jsou dnešní předškoláci připraveni na vstup do ZŠ? Lektorka paní Bínová Vám podá informace, jak má 
vypadat školsky zralý předškolák, jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Získáte nejen informace 
o odpovídající úrovni zápisu dle vstupních kompetencí, ale i o tom, jak komunikovat s rodiči  
o požadovaných dovednostech, jak samotný zápis vést. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 280 Kč 

Číslo Termín Místo 

5324302000 12. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 
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Reedukace dysgrafie 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Obsah: Přijďte získat informace o reedukačních postupech při práci s žáky s dysgrafií, které vedou ke zmírnění, 
popř. kompenzaci poruchy. Seznámíte se s metodami, které lze zařadit v běžné výuce i mimo ni, např.  
v dyslektických kroužcích. Získáte metodické materiály, které usnadní učení žákům i Vám. 

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 140 Kč 

Číslo Termín Místo 

6329902050 26. 10. 2020 od 13:00 do 17:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Podpora poradenské praxe ve škole 

Cílová skupina: vedoucí pedagogický pracovník, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce, učitel – metodik 
prevence I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Alice Vašáková; Mgr. Lenka Ondráčková 

Obsah: Seminář je určen nejlépe týmu složenému z poradenských pracovníků školy a členů vedení, který je možno 
doplnit klíčovými či angažovanými učiteli. Je nastaven na potřeby základních a středních škol. 
Cílem semináře je zkompetentnit poradenské pracovníky, podpořit efektivní práci týmů poradenských 
pracovníků přímo ve školách při zavádění změn v oblasti poradenství a společného vzdělávání. Seminář je 
vhodný k šablonám 2. 
Přehled témat 

• Jak udělat analýzu poradenských služeb v naší škole – analýza SWOT  

• Legislativní zakotvení poradenských služeb ve škole – přehled platných zákonů a vyhlášek, v jejichž 

rámci škola systém poradenských služeb buduje 

• Spolupráce poradenských pracovníků ve škole – struktura poradenského týmu, rozdělení 

kompetencí, pracovní náplně, pravidla pro vzájemnou komunikaci 

• Spolupráce poradenských pracovníků s vedením školy – vzájemná komunikace, podpora při 

zavádění změn   

• Spolupráce poradenských pracovníků ve škole se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC 

• Plánování činnosti a evaluace poradenského systému ve škole 

• Spolupráce poradenských pracovníků s učiteli 

• Spolupráce poradenských pracovníků s rodiči žáků – nabídka služeb, spolupráce při řešení problémů 

souvisejících se školní docházkou jejich dětí 

• Žáci jako příjemci poradenských služeb 

• Co je třeba udělat pro proměnu a zefektivnění poradenských služeb v naší škole – plán pro konkrétní 

školu, propagace poradenských služeb 

Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

5019062000 21. 4. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 



 
 

40 
 
 

Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková 

Obsah: Hlavním cílem seminář je vysvětlit účastníkům změny a praktické dopady týkající se inkluze a společného 
vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016 v platném znění a reflektovat zkušenosti s realizací 
nového systému podpory žáků se SVP ve školách. Je zaměřený především na problematiku jednotlivých 
podpůrných opatření a tvorbu dokumentace s tím spojené – tvorbu funkčních plánů pedagogické podpory 
a individuálních vzdělávacích plánů. Školní sborovny mohou seminář hradit ze Šablon 1 i 2, zájemci  
z různých škol ze Šablon 2. 

Seminář bude doplněn o AKTUÁLNÍ ZMĚNY VČETNĚ NOVELY VYHLÁŠKY 27/2016 PLATNÉ OD 1. 1. 2020 
(vyhláška 248/2019 Sb.) a jejich dopadů do školní praxe. 

Akci organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 000 Kč 

Číslo Termín Místo 

2019922000 21. 1. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Podpůrná opatření v praxi MŠ 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Obsah: Podrobně budou probrány jednotlivé stupně podpůrných opatření 1. - 5. Vysvětleny souvislosti  
a návaznosti vztahující se k danému stupni PO týkající se úpravy organizace v rámci MŠ, pedagogické 
intervence, vytvoření PLPP, zdrojů financování, kompenzačních pomůcek, financování pozice asistenta 
pedagoga atd. 
Nedílnou součástí semináře bude problematika spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě – zřízení 
pozice asistenta pedagoga, náplň práce, metodická podpora a vedení. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 240 Kč 

Číslo Termín Místo 

2324702050 10. 9. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Podpůrná opatření v praxi ZŠ 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, nižší stupeň vícelet. G 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Obsah: Podrobně budou probrány jednotlivé stupně podpůrných opatření 1. - 5. Vysvětleny souvislosti  
a návaznosti vztahující se k danému stupni PO týkající se úpravy organizace v rámci MŠ, pedagogické 
intervence, vytvoření PLPP, zdrojů financování, kompenzačních pomůcek, financování pozice asistenta 
pedagoga atd. 
Nedílnou součástí semináře bude problematika spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě – zřízení 
pozice asistenta pedagoga, náplň práce, metodická podpora a vedení. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 
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Úč. poplatek: 1 240 Kč 

Číslo Termín Místo 

2324712050 12. 11. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Prevence a řešení školní neúspěšnosti 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, psycholog I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková 

Obsah: Seminář je určen pro poradenské pracovníky ve školách a učitele základních a středních škol. Je vhodný 
pro Šablony I a II. 
Přehled témat: 
1. část - 4 h 
• Neúspěšný žák ve škole – identifikace oblastí, ve kterých jsou žáci neúspěšní (neprospěch, závadové    
   chování, postavení v třídním kolektivu apod.) 
• Příčiny školní neúspěšnosti a jejich diagnostika – spolupráce učitelů s poradenskými pracovníky ve škole,  
   spolupráce školy a školských poradenských zařízení, spolupráce s rodiči neúspěšných žáků 
• Podpora neúspěšných žáků ve vyučování – využití prvků diferencovaného vyučování k podpoře motivace  
   žáků ke školní práci a prevenci školního neprospěchu  
2. část - 4 h 
• Řešení školní neúspěšnosti podle oblastí identifikovaných v 1. části semináře – role třídního učitele,  
   spolupráce v rámci školy, spolupráce rodiny a školy, individuální podpora pro neúspěšné žáky 
• Prevence školní neúspěšnosti – vyhledávání potenciálně neúspěšných dětí a práce s nimi, preventivní  
   práce s třídními kolektivy apod. 
• Prevence a řešení školní neúspěšnosti ve školních dokumentech, systematická opatření v rámci školy 
   Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

6019022000 26. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Olga Teremová 

Obsah: Seminář je určen zejména učitelům 1. i 2. stupně základní školy, vedoucím školních poradenských 
pracovišť, výchovným poradcům, školním psychologům a školním speciálním pedagogům. 
Přehled témat: 

• Vymezení pojmů – pedagogická a speciálně pedagogická intervence, předmět speciálně 

pedagogické péče 

• Základní legislativa – podpůrná opatření pro žáky se SVP 

• Předmět speciálně pedagogické péče a jeho zakotvení v RVP ZV, v ŠVP školy, v IVP žáka 

• Předmět speciálně pedagogické péče v praxi – organizace, plánování, osvědčené aktivity, 

vyhodnocování jejich efektivity, administrace 

• Koordinace postupů v rámci školy, týmová spolupráce (speciální pedagog, pedagogové, asistenti) 

• Spolupráce se žákem, zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením u žáka s doporučeným 

předmětem speciálně pedagogické péče 

Seminář organizuje KVIC Nový Jičín ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 15 
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Úč. poplatek: 650 Kč 

Číslo Termín Místo 

2019052000 21. 1. 2020 od 09:00 do 12:15 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5019052000 21. 4. 2020 od 09:00 do 12:15 Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková 
organizace, Hany Kvapilové 1656/20, Opava – Město 

Spolupráce školy a orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

Cílová skupina: vedoucí pedagogický pracovník, výchovný poradce, učitel – metodik prevence I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, 
SOŠ, SOU 

Lektor: JUDr. Zuzana Frýbertová 

Obsah: Seminář je určen vedoucím a poradenským pracovníkům (výchovným poradcům, školním metodikům 
prevence, vedoucím školních poradenských pracovišť) ze základních škol. 
Přehled témat 

• Charakteristika orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), zařazení do systému státní správy, 

jeho pravomoc, působnost, legislativní zakotvení 

• Charakteristika ohroženého dítěte dle zákona o sociálně právní ochraně dětí 

• Vzájemná spolupráce OSPOD se školskými zařízeními, povinnosti školských zařízení ve vztahu  

k sociálně-právní ochraně dětí, předávání informací, postup OSPOD po nahlášení ohroženého dítěte, 

informace o dalších institucích podílejících se na řešení výchovných potíží nezletilého dítěte (SVP, 

DÚM, apod.) 

• Případová konference – charakteristika nástroje pomoci v systému péče o ohrožené děti, jeho cíle, 

subjekty a role školského zařízení při účasti na konferenci  

Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

5019072000 21. 4. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě základní školy 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, psycholog I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Olga Teremová 

Obsah: 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. 

Rozsah: 8 h 
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Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

6020162000 26. 5. 2020 od 8:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných na SŠ 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, psycholog, asistent pedagoga gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Marika Kropíková 

Obsah: Zaměříte se na vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných na středních školách tak, jak je tato 
problematika definována v novele školského zákona, vyhlášce č. 27/2016 a ostatních souvisejících právních 
předpisech (Úmluva o právech dítěte). 
Budete se věnovat problematice specifice vzdělávání této skupiny žáků ve smyslu nutnosti úpravy 
organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků. Jmenovitě se jedná o možnost vzniku skupin, kde se 
vzdělávají nadaní nebo mimořádně nadaní žáci, o IVP mimořádně nadaného žáka, přeřazení do vyššího 
ročníku. 
Získáte základní znalostmi potřebné při pedagogické práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 140 Kč 

Číslo Termín Místo 

5321382000 24. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6321381951 26. 8. 2020 od 08:00 do 15:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Žáci z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými kulturními podmínkami na SŠ 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, psycholog, asistent pedagoga gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Marika Kropíková 

Obsah: Vzdělávací program je zaměřený na vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými 
životními podmínkami (chudoba, etnická příslušnost, postavení azylanta, cizinci) na SŠ tak, jak je tato 
problematika definována v novele školského zákona, vyhlášce 27/2016 a ostatních souvisejících právních 
předpisech (Úmluva o právech dítěte). 
Budete se věnovat problematice specifice vzdělávání této skupiny žáků ve smyslu nutnosti úpravy 
organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků. Získáte základní znalosti potřebné při začleňování žáků 
s odlišnými kulturními a životními podmínkami do běžného vzdělávání. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 460 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330562000 22. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Žák z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, speciální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení MŠ,  
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. 
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Obsah: Seminář přináší účastníkům možnost reflektovat vlastní předsudky v oblasti práce se žáky z odlišného 
kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami. Je zaměřen na rozvoj metod a forem práce 
s těmito žáky. Záměrem je dále přiblížení novely školského zákona a podpůrných opatření a pravidel 
inkluze, která tato novela přinesla. Seminář je zaměřen také na využití prvků inkluzivního/společného 
vzdělávání. Vzdělávání bude realizováno interaktivní formou s využitím praktických cvičení a modelových 
situací. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 180 Kč 

Číslo Termín Místo 

1328572000 28. 2. 2020 od 08:15 do 15:15 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Metody preventivní a intervenční práce se třídou jako heterogenní skupinou 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Martin Hofman 

Obsah: Načerpejte znalosti a dovednosti důležité pro práci s třídním kolektivem jako heterogenní skupinou. 
Seznámíme se s aspekty komunikačních dovedností a zaměříme se na práci s dynamikou třídy. Seminář 
probíhá interaktivní, zážitkovou formou a účastníci si nové metody, formy, techniky a aktivity vhodné pro 
práci s třídními kolektivy vyzkouší. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 2 640 Kč 

Číslo Termín Místo 

6330572000 6. a 7. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Marek Khýr 

Obsah: Zajímá Vás problematika kognitivně nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ? Přijďte na seminář 
s lektorem M. Khýrem, který má dlouholeté poradenské zkušenosti v této oblasti. 
Na semináři proberete témata: 

1. spolupráce a kompetence PPP a školy v péči o nadané a mimořádně nadané žáky; 

2. zkušenosti s individualizací vzdělávání nadaných žáků (obohacování, akcelerace), realizace IVP; 

3. spolupráce pedagoga s nadaným dítětem a jeho rodiči – aspekty formování se pojetí u nadaného 

dítěte; 

4. rizika vyplývající z osobnostních charakteristik nadaných dětí, rizika školní demotivace  

a podvýkonnosti; 

5. problematika „dvojí výjimečnosti“; 

6. bariéry rozvoje nadání v rodině a ve škole; 

7. možnosti průběžné pedagogické diagnostiky nadaného žáka (pozorování a hodnocení učitele, 

využitelnost posuzovacích škál s příklady). 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 080 Kč 

Číslo Termín Místo 

5328582000 11. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 
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6328582000 17. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

 Školská legislativa ke společnému vzdělávání v SŠ 

Cílová skupina: učitel gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Dana Forýtková 

Obsah: Získáte ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání. Budou disponovat 
základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách, dokumentech vztahujících se ke 
vzdělávání dětí, žáků a studentů s různou mírou podpory. Získáte základní znalosti o potřebných 
administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření. V průběhu semináře bude 
poskytnut prostor pro diskuzi a reflexi. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 400 Kč 

Číslo Termín Místo 

1327761950 10. 1. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Výchovné problémy, změna chování, reakce žáků, pedagogů v konfliktních situacích 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Petra Večerková 

Obsah: Cílem semináře je seznámení účastníků s možnými problémy při práci s heterogenní skupinou. Účastníci 
získají informace o nejčastějších možných konfliktních situacích, jejich příčinách a dopadech. Praktická část 
obsahuje postupy, modelové situace a techniky, které se osvědčují při řešení konfliktních situací, sdílení 
vlastních zkušeností s jednotlivými postupy a jejich využitím, častá úskalí. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 930 Kč 

Číslo Termín Místo 

5321441950 25. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Jak si poradit s nekázní dětí 

Cílová skupina: učitel, vychovatel MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, školských zařízení 

Lektor: Mgr. Milena Mikulková 

Obsah: Jak včasně rozpoznat nevhodné chování dětí a jak mu porozumět? Jak podpořit snahu rodičů o výchovné 
působení a prevenci rizikového chování u dětí? Přijďte na seminář, který Vám nabídne odpovědi na tyto 
otázky a praktické ukázky činností směřujících k budování zdravých mezilidských vztahů.  

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 230 Kč 

Číslo Termín Místo 

1324272000 27. 2. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2324272000 7. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 
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Metody a postupy práce s žáky se SVP v ZŠ – prakticky 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník, speciální pedagog, asistent pedagoga I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Markéta Krčmářová 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 970 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326901950 30. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Metody a postupy práce s žáky se SVP v ZŠ – prakticky 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník, speciální pedagog, asistent pedagoga I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Markéta Krčmářová 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 020 Kč 

Číslo Termín Místo 

1326901900 11. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Poznávání dítěte prostřednictvím jeho výtvarného projevu 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová 

Obsah: Dětská kresba a její využití v pedagogické diagnostice 
Na semináři získáte základní informace o výtvarných projevech ve vztahu k vývoji dítěte a k jeho aktuálním 
prožitkům a potřebám, pohled na dětskou kresbu jako na ukazatel vývoje dítěte, jeho grafomotorických 
schopností, kvality vizuomotorické koordinace i citového vnímání světa, seznámíte se s termínem laterární 
dominance (a jejího vztahu k SPU), se způsoby zjišťování připravenosti dítěte na školu pomocí výtvarného 
projevu. Na praktických příkladech si vyzkoušíte interpretaci dětské kresby. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 080 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326062000 28. 2. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
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Poznávání dítěte prostřednictvím jeho výtvarného projevu 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová 

Obsah: Dětská kresba a její využití v pedagogické diagnostice 
Na semináři získáte základní informace o výtvarných projevech ve vztahu k vývoji dítěte a k jeho aktuálním 
prožitkům a potřebám, pohled na dětskou kresbu jako na ukazatel vývoje dítěte, jeho grafomotorických 
schopností, kvality vizuomotorické koordinace i citového vnímání světa, seznámíte se s termínem laterární 
dominance (a jejího vztahu k SPU), se způsoby zjišťování připravenosti dítěte na školu pomocí výtvarného 
projevu. Na praktických příkladech si vyzkoušíte interpretaci dětské kresby. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 130 Kč 

Číslo Termín Místo 

1326061950 18. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2326062000 4. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Talent a co s ním? 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ, SVČ 

Lektor: Mgr. Jiří Halda 

Obsah: Tento vzdělávací program má ambici seznámit účastníky s tím, jak rozvíjet a podporovat to, čím je 
lidský/dětský mozek zajímavý, jak podpořit spokojenost jejich životního příběhu, jejich sociální 
uplatnitelnost. Jedná se především o ty rozměry osobnosti, které za součást talentu nepovažujeme 
(výchovné vlivy, motivace, pracovní návyky). Chybujeme v oblasti pojetí osobnosti, sociálně adaptabilních 
mechanismech a pracovních stereotypech. S sebou si přineste: psací potřeby, blok, pohodlné oblečení. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 100 Kč 

Číslo Termín Místo 

6327522000 22. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Hry, které pomáhají. Zaměřeno na prevenci. 

Cílová skupina: učitel, vychovatel II. st. ZŠ, školských zařízení 

Lektor: Mgr. Vladislava Strnadová 

Obsah: Přijďte si společně s námi vyzkoušet hry, kterými své žáky ve třídě namotivujete ke spolupráci, pomohou 
vám v prevenci řešení problémů v kolektivu, při agresivitě, šikaně, kyberšikaně. Sdílejte společně se svými 
kolegy příklady dobré praxe. 

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 760 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326861950 13. 3. 2020 od 08:00 do 12:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
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Kyberšikana (cyberbullying), zraňování, které není vidět na těle 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ  
a SUŠ, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Marika Kropíková 

Obsah: Seminář odpovídá na otázky pedagogických pracovníků spojené s masovým nárůstem počítačového násilí 
a zneužíváním internetu za účelem poškození druhých. Vysvětluje rozdíly mezi kyberšikanou a klasickou 
šikanou včetně jejich definic, vymezuje vztažné pojmy kybergrooming, kyberstalking a obsahuje důležité 
informace z oblasti prevence, diagnostiky a samotného řešení zmíněných problémů. Seminář je 
doprovázen praktickými ukázkami a příklady, včetně modelových situací, které si mohou pedagogičtí 
pracovníci vyzkoušet. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 330 Kč 

Číslo Termín Místo 

5327202000 23. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 
II. st. ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázia 

KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6327202000 26. 3. 2020 od 08:00 do 15:00  
pro I. a II. st. ZŠ   

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

6327202001 27. 3. 2020 od 08:00 do 15:00  
II. st. ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázia 

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Kyberšikana (cyberbullying), zraňování, které není vidět na těle 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ  
a SUŠ, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Marika Kropíková 

Obsah: Seminář odpovídá na otázky pedagogických pracovníků spojené s masovým nárůstem počítačového násilí 
a zneužíváním internetu za účelem poškození druhých. Vysvětluje rozdíly mezi kyberšikanou a klasickou 
šikanou včetně jejich definic, vymezuje vztažné pojmy kybergrooming, kyberstalking a obsahuje důležité 
informace z oblasti prevence, diagnostiky a samotného řešení zmíněných problémů. Seminář je 
doprovázen praktickými ukázkami a příklady, včetně modelových situací, které si mohou pedagogičtí 
pracovníci vyzkoušet. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 380 Kč 

Číslo Termín Místo 

1327202000 27. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 
 II. st. ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázia 

KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 

Cílová skupina: učitel, výchovný poradce I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, střední školy 

Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová 

Obsah: Jako pedagogové, metodici prevence či výchovní poradci se setkáváte s ohroženými dětmi a jejich 
rodinami, dysfunkčními nebo sociálně znevýhodněnými rodinami. Na semináři se můžete poradit o svých 
problémech s lektorkou, která má zkušenosti ze své praxe jako pedagog i jako vedoucí oddělení sociálně-
právní ochrany dětí. Seznámí vás s činností SPOD obecně i ve vztahu ke školnímu prostředí. Získáte aktuální 
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informace, seznámíte se s modelovými situacemi a praktickými informacemi z tématu poradenství, 
prevence, spolupráce školy a SPOD i dalších institucí, záškoláctví i rodičovské odpovědnosti. 

Rozsah: 7 h 

Min. počet: 16 

Úč. poplatek: 940 Kč 

Číslo Termín Místo 

5323072050 19. 11. 2020 od 09:00 do 16:00 Střední odborná škola, Krnovská 9, Bruntál 

Aktivity podporující přirozený rozvoj řeči u dětí 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga MŠ 

Lektor: Mgr. Alena Vlková 

Obsah: Dozvíte se, co je smyslem a náplní logopedické prevence.  Osvojíte si teoretické i praktické základy 
logopedické prevence, která u dětí podněcuje řečové schopnosti a dovednosti adekvátně jejich věku. 
Zjistíte, že logopedická prevence pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči a učitel – preventista také může 
vytušit možné příznaky rizikového řečového vývoje a v takovém případě poskytnout včas informaci  
o dostupné logopedické péči. Během logopedické prevence bychom měli dbát především na ty faktory, 
které řeč ovlivňují – prostředí, pohyb, a především sluchové a zrakové vnímání. Seminář přinese praktické 
návody, jak na to. Součástí výstupu semináře je soubor praktických her, činností a aktivit podporující 
přirozený vývoj řeči u dětí a podklady pro depistáž v této oblasti. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 270 Kč 

Číslo Termín Místo 

2325452000 28. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Grafomotorika a vše, co k ní patří 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: PaedDr. Yveta Heyrovská 

Obsah: 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. Seznámíte se s metodou zaměřenou na odstranění grafomotorických obtíží u dětí 
předškolního a mladšího školního věku, koordinaci laterální ruky dítěte, jako prevenci poruch psaní. 
V praktické části si osvojíte metodiku tréninkového programu na odstranění grafomotorických obtíží u dětí 
předškolního a školního věku tak, abyste mohli při práci s dětmi/žáky samostatně tréninkový program 
aplikovat. Seznámíte se s možností aplikace programu i při práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 16 

Úč. poplatek: 2 250 Kč 

Číslo Termín Místo 

1328342000 11. 5. 2020 od 12:00 do 17:45 
12. 5. 2020 od 08:00 do 15:45 

KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2328342000 23. 3. 2020 od 12:00 do 17:45 
24. 3. 2020 od 08:00 do 15:45 

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

6328342050 5. 10. 2020 od 12:30 do 19:00 
6. 10. 2020 od 08:15 do 14:45 

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095/33 
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Metoda dobrého startu - Jana Swierkoszová 

Cílová skupina: učitel MŠ, I. st. ZŠ, spec. školy 

Lektor: PhDr. Jana Swierkoszová 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 17 

Úč. poplatek: 1 250 Kč 

Číslo Termín Místo 

1321932000 16. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

6321932000 23. 1. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

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

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ 

Lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 

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

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 2 250 Kč 

Číslo Termín Místo 

6324692000 24. 2. 2020 od 09:30 do 16:30 
25. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog MŠ 

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová 

Obsah: Lektorka je pedagožka a zároveň autorka řady metodických a didaktických materiálů pro práci 
s předškoláky, která 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. 
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Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 150 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326082000 3. 2. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Primární logopedická prevence ve školství 

Cílová skupina: učitel MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Kateřina Kunzová; Mgr. Milena Dvořáková 

Obsah: Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese věnují 
primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Je určen zejména pro učitele/učitelky mateřské školy 
nebo přípravné třídy základní školy. 
Získáte základní znalosti a praktické dovednosti v oblasti podpory a stimulace rozvoje dětské řeči, budete 
připraveni působit na rozvoj všech dovedností a předpokladů, které jsou potřebné pro budoucí osvojování 
čtení a psaní dětí ve školním věku. 
Seznámíte se se základní charakteristikou, s projevy, příčinami vzniku, s důsledky i prevencí u jednotlivých 
kategorií narušené komunikační schopnosti (NKS), se způsoby jejich vyšetřování a zásadami 
pedagogického přístupu k dětem s NSK. 
Prakticky si vyzkoušíte metody a postupy v logopedické prevenci a seznámíte se s pomůckami pro stimulaci 
přirozeného rozvoje komunikačních schopností u dětí. Získáte kompetence poskytovat poradenské služby 
rodičům dětí a budete schopni využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými 
zařízeními. 
Prezenční část v rozsahu 48 h doplní praxe účastníka v rozsahu 20 h. Program bude ukončen závěrečným 
pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracuje na základě pedagogické praxe zaměřené na 
provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. 

Rozsah: 68 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 7 780 Kč 

Číslo Termín Místo 

2327632000 19. a 20. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 
26. a 27. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 
23. a 24. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 

KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Rozvíjení smyslového vnímání u dětí předškolního věku jako prevence SPU 

Cílová skupina: učitel MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Renata Abrahamová 

Obsah: 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. 

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 130 Kč 

Číslo Termín Místo 

5328312000 16. 4. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 
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Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností 

Cílová skupina: učitel MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Obsah: Zaměříte se na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj 
grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním. 
Budou prezentovány jednotlivé metodické a preventivní postupy v oblasti rozvoje grafomotorických  
a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. 
Seznámíte se s metodickými materiály, pomůckami vhodnými pro edukaci. 

Rozsah: 9 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 380 Kč 

Číslo Termín Místo 

6328352000 20. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Společné předškolní vzdělávání 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ 

Lektor: Mgr. Petra Korbelová 

Obsah: Potřebujete získat informace, jak a kdy zpracovat plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán 
pro dítě v mateřské škole, jak a kdy poskytovat podpůrná opatření 1. - 5. stupně v mateřské škole, jak 
komunikovat s rodiči dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jak spolupracovat s SPC a PPP?  

Seminář přináší odpovědi na tyto otázky a nabízí praktické postupy pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v MŠ v souladu s platnou legislativou (novelizace § 16 školského zákona, vyhláška 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). Seznamuje  
i s možnostmi vzdělávání dětí nadaných a dětí cizinců. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 16 

Úč. poplatek: 860 Kč 

Číslo Termín Místo 

6322012000 31. 3. 2020 od 08:00 do 15:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Společné vzdělávání a jak na něj 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ 

Lektor: Jarmila Karnovská 

Obsah: Na semináři se zaměříme na možnosti vzdělávání dětí z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými 
životními podmínkami a jejich začleňování do běžných mateřských škol. Prohloubíte si poznatky  
o psychomotorickém vývoji dítěte, vlivu prostředí na rozvoj jeho osobnosti, rozdílnosti mezi majoritou  
a minoritou, práci s předsudky. Získáte informace, jaké vzdělávací programy, formy a metody práce volit 
s ohledem na individuální vzdělávací potřeby těchto dětí, poznáte konkrétní příklady dobré praxe při práci 
s dětmi i spolupráci s rodinou minority. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 860 Kč 
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Číslo Termín Místo 

5323122000 23. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Výchovné obtíže v MŠ 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ 

Lektor: Mgr. Renata Abrahamová 

Obsah: Cílem tohoto semináře je zprostředkovat Vám různé pohledy na problémové chování dětí v předškolním 
věku a rozšířit Vaše odborné pedagogické kompetence v oblasti jejich řešení. Probereme nejčastější 
problémové chování u dětí v MŠ (osobnostní disharmonie, emoční poruchy, adaptační odchylky – projevy, 
vhodné a nevhodné výchovné přístupy) a vyzkoušíme si doporučované postupy ke zvládání výchovných 
situací. 

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 130 Kč 

Číslo Termín Místo 

5328322000 15. 4. 2020 od 13:00 do 18:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

ADHD – metody práce s dětmi a žáky 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Obsah: Ujasníme si rozdíly mezi temperamentním dítětem (žákem) a dítětem (žákem) s diagnózou, naučíme se 
metody práce vedoucí ke zmírňování projevů ADHD přiměřené věku dítěte. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 470 Kč 

Číslo Termín Místo 

5330612000 13. 3. 2020 od 08:00 do 15:00 Střední odborná škola, Krnovská 9, Bruntál 

ADHD – metody práce s dětmi a žáky 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Marie Komárová 

Obsah: Ujasníme si rozdíly mezi temperamentním dítětem (žákem) a dítětem (žákem) s diagnózou, naučíme se 
metody práce vedoucí ke zmírňování projevů ADHD přiměřené věku dítěte. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 470 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330612000 24. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 
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Augmentativní a alternativní komunikace ve školní praxi 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času, speciální pedagog, psycholog, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ,  
II. st. ZŠ, školských zařízení 

Lektor: Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS. 

Obsah: Jedním ze stěžejních cílů semináře je přispět ke skutečnosti, aby se programy a metody augmentativní  
a alternativní komunikace (tj. jiné způsoby dorozumívání) staly běžnou a přirozenou součástí vzdělávacích 
nástrojů pedagogických pracovníků. Seminář chce podpořit uvědomění si nezbytnosti potřeby 
dorozumívání se s okolím a hledání možností, jak pomoci dítěti s potížemi v oblasti dorozumívání vyjádřit 
se pro okolí srozumitelným způsobem 
Po celou dobu kurzu bude vytvářen prostor pro diskusi, výměnu vzájemných zkušeností účastníků 
vztahující se k tématu a hledání odpovědí na otázky vzešlé z pedagogické praxe. 
Probíraná látka bude prezentována tak, aby byla v maximální možné míře provázána s praktickými 
činnostmi. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. Poplatek: 1 280 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326912000 10. 3. 2020 od 08:30 do 15:30  KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5326912000 16. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Číst se naučí každý 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník I. St. ZŠ 

Lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 

Obsah: Cílem semináře je seznámení účastníků s obtížemi ve výuce čtení u žáků s lehkou mentální retardací, 
dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení, upozornit na shodné i rozdílné momenty ve výuce. Kromě 
informací o různých metodách výuky čtení se budeme zabývat různými postupy při osvojování počátečního 
čtení i metodách při práci s textem. Východiskem je skutečnost, že každé dítě je schopno osvojit si základy 
čtení za předpokladu respektování individuálního tempa a potřeb.    

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 360 Kč 

Číslo Termín Místo 

2324321900 6. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Číst se naučí každý 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník I. St. ZŠ 

Lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 

Obsah: Cílem semináře je seznámení účastníků s obtížemi ve výuce čtení u žáků s lehkou mentální retardací, 
dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení, upozornit na shodné i rozdílné momenty ve výuce. Kromě 
informací o různých metodách výuky čtení se budeme zabývat různými postupy při osvojování počátečního 
čtení i metodách při práci s textem. Východiskem je skutečnost, že každé dítě je schopno osvojit si základy 
čtení za předpokladu respektování individuálního tempa a potřeb.    

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 
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Úč. Poplatek: 1 410 Kč 

Číslo Termín Místo 

1324321850 13. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

5324322000 19. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6324322050 27. 8. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ 

Cílová skupina: učitel, vychovatel I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, školských zařízení 

Lektor: PhDr. Petr Adamus, Ph.D. 

Obsah: Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Žáci s poruchami autistického 
spektra jsou dnes v rámci inkluzivního vzdělávání stále častěji zařazováni do škol hlavního vzdělávacího 
proudu. Edukace těchto žáků v prostředí běžné základní školy sebou nese jistá úskalí a je zřejmé, že metody 
a formy běžně ve výuce používané, nemusí být efektivní pro žáka s autismem. V průběhu semináře se proto 
zaměříme na metodu Strukturovaného učení, která je v prostředí českých škol využívána nejvíce. V úvodu 
se seznámíme s jejími hlavními principy, poté na jejich aplikaci v rámci edukačního procesu. Na praktických 
ukázkách uvedeme metodická doporučení směřující k výuce čtení, psaní a matematiky. Využití této 
metody působí preventivně na vznik problémového chování. V průběhu vzdělávacího programu se také 
zaměříme na funkční spolupráci a vymezení kompetencí mezi pedagogem a asistentem pedagoga. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 080 Kč 

Číslo Termín Místo 

5326112000 11. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra v ZŠ 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog I. St. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Karin Kopřivová; Mgr. Silvie Gengelová 

Obsah: Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům základních škol. Přibližuje problematiku žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami – konkrétně žáků s poruchou autistického spektra. Důraz je kladen na 
porozumění prožitkům a potřebám těchto žáků. 
Na semináři se seznámíte s konkrétními projevy poruch autistického spektra, s platnou legislativou, 
kompetencemi ŠPZ jako partnera v inkluzivním vzdělávání. Získáte přehled o možnostech vzdělávání 
těchto žáků dle metodiky strukturovaného učení. Nahlédne do specifik výchovy dítěte s PAS a role rodiny 
jako stěžejního partnera úspěšné inkluze. Snáze pak budete ve třídě řešit konfliktní situace. Získáte zvýšené 
sebevědomí při práci s těmito žáky, rozšíříte si své pracovní kompetence.  
Časový rozsah semináře (dvoudenní setkání) umožňuje podrobnější práci s konkrétními příklady z praxe 
jednotlivých účastníků. Nabízí prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, pohledů, námětů. Lektorům pak 
poskytuje možnost s dotazy ze strany frekventantů kazuisticky pracovat a uvádět příklady dobré praxe.   

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 2 070 Kč 

Číslo Termín Místo 

1322051950 9. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 
10. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 

KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 
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Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ 

Lektor: Mgr. Berta Burkoňová; Mgr. Ivana Mátlová 

Obsah: Program je vytvořen na základě dlouhodobých zkušeností práce s dětmi s poruchami autistického spektra 
a spolupráce s jejich rodinami v předškolním zařízení. Navrhované postupy vycházejí z principů 
strukturovaného učení, aplikované behaviorální analýzy a zejména speciální terapeutické metody Open 
therapy of autism vyvinuté Mgr. Romanou Straussovou, Ph.D. a rozvíjenou v Centru Terapie Autismu. 
Nedílnou součástí jsou videoukázky, fotografie a předvedení praktických pomůcek a nápadů pro práci  
s těmito dětmi. 
Základní probíraná témata: 

• charakteristika dětí s PAS a jak ji zohlednit v předškolním zařízení, 

• jak děti naučit orientovat se v čase a prostoru, 

• jak naučit děti pracovnímu chování, 

• motivace dětí, 

• komunikace, 

• emoce a jak je rozvíjet, 

• sociální vztahy a hra, 

• jak pracovat s problémovým chováním u dětí, 

• celková organizace práce, 

• úloha asistenta pedagoga, 

• videokazuistiky. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 2 030 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326071950 předběžně březen 2020 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Inkluzivní prostředí MŠ pro dítě s poruchou autistického spektra 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ 

Lektor: Mgr. Karin Kopřivová 

Obsah: Jednodenní seminář pro pedagogy mateřských škol, zaměřený na podporu dítěte s dg. PAS v inkluzivním 
prostředí MŠ. 
Získáte základní informace o vhodném přístupu k dítěti s diagnózou PAS. Seznámíte se specifickými 
potřebami dítěte s PAS v prostředí MŠ, využití strukturovaného učení při výuce v MŠ. 
Praktická část je věnována metodám práce se zaměřením na klíčové oblasti intervence u dětí s PAS v MŠ – 
sebeobsluha, herní, komunikační a sociální dovednosti, pracovní chování. 
Závěr semináře je věnován příkladům dobré praxe, ukázkám pomůcek a odborné literatury v oblasti 
výchovy a vzdělávání dětí s PAS v MŠ. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

5327192000 31. 3. 2020 od 12:30 do 19:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6327192000 17. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
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Inkluzivní prostředí MŠ pro dítě s poruchou autistického spektra 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ 

Lektor: Mgr. Karin Kopřivová 

Obsah: Jednodenní seminář pro pedagogy mateřských škol, zaměřený na podporu dítěte s dg. PAS v inkluzivním 
prostředí MŠ. 
Získáte základní informace o vhodném přístupu k dítěti s diagnózou PAS. Seznámíte se specifickými 
potřebami dítěte s PAS v prostředí MŠ, využití strukturovaného učení při výuce v MŠ. 
Praktická část je věnována metodám práce se zaměřením na klíčové oblasti intervence u dětí s PAS v MŠ – 
sebeobsluha, herní, komunikační a sociální dovednosti, pracovní chování. 
Závěr semináře je věnován příkladům dobré praxe, ukázkám pomůcek a odborné literatury v oblasti 
výchovy a vzdělávání dětí s PAS v MŠ. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 090 Kč 

Číslo Termín Místo 

1327191950 20. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2327192000 27. 4. 2020 od 12:00 do 19:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Jak pracovat ve výuce s žáky s SPU 

Cílová skupina: učitel I. St. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Šárka Sohrová 

Obsah: Tématu kurzu se budeme věnovat komplexně, tak, aby informace byly v praxi použitelné ve výuce, i při 
sestavování individuálního vzdělávacího plánu žáka. Zaměříme se tedy na teoretická východiska zmíněných 
vývojových poruch učení, jak zjistit aktuální míru potíží, co vlastně dítě s SPU prožívá – jak se cítí, a také co 
potřebuje, aby negativní prožívání potíží bylo minimální, tzn. Efektivní realizace doporučených podpůrných 
opatření. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 120 Kč 

Číslo Termín Místo 

2325432000 24. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Jak řešit problémové chování žáků s PAS 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, vedoucí pedagogický pracovník, speciální pedagog, psycholog, asistent pedagoga I. St. 
ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: PhDr. Petr Adamus, Ph.D. 

Obsah: U většiny žáků s autismem se čas od času může objevit chování, které můžeme označit jako problémové. 
Nemusí vždy jít pouze o problémy spojené s agresivitou, sebezraňováním, stereotypním chováním, může 
se jednat i o pasivitu, hyperaktivitu, negativismus, problémy se spánkem, s příjmem potravy apod.  
V průběhu školních let se projevy i intenzita problémového chování může měnit. Seminář je zaměřen na 
aplikaci strategií vedoucí ke snížení intenzity problémového chování a nácvik funkční komunikace. 
Účastnící semináře budou seznámeni s možnostmi předcházení, zvládání a řešení problémového chování 
v rámci inkluzivního vzdělávání žáků s autismem. 

Rozsah: 8 h 
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Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 130 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326142000 2. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6326142000 20. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s potřebou podpory 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, speciální pedagog I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, školských zařízení 

Lektor: PaedDr. Yveta Heyrovská 

Obsah: Přijďte se seznámit s postupy a obsahem vedení skupiny žáků ZŠ v době mimo vyučovaní, obsahem 
jednotlivých lekcí reedukace na pololetí, spirálovitým efektem reedukace při dotaci 1x týdně  
a autodiagnostikou dítěte a jeho vlastním podílu na osobním rozvoji. 
Seznámíte se s jednotlivými metodami, postupy a vyhodnocováním reedukace, reedukací v Čj, Aj i M. 
Ujasníte si, jaký je rozdíl mezi doučováním a reedukací. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 10 

Úč. Poplatek: 1 720 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326132000 21. 4. 2020 od 08:00 do 15:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Kreativní využití globálního čtení v rámci inkluzivního vzdělávání 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga I. St. ZŠ, spec. školy 

Lektor: Mgr. Rozálie Tesárková 

Obsah: Seminář se zabývá metodou globálního čtení jako alternativy nácviku čtení u handicapovaných jedinců, 
analyzuje možnosti práce s touto metodou a kreativním využitím v hodinách čtení a psaní v rámci 
inkluzivního vzdělávání. Nabízí ukázky a možnosti tvorby vlastních materiálů pro výuku touto metodou  
a využití iPadů a Appel TV při nácviku, procvičování a upevňování techniky čtení. 
Prosím doneste si iPad s naistalovanou aplikací Bitsboard. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. Poplatek: 1 345 Kč 

Číslo Termín Místo 

5330282000 18. 3. 2020 od 12:30 do 19:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Nadaný žák ve výuce 

Cílová skupina: učitel I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Monika Stehlíková, MBA 

Obsah: Co je to nadání a inteligence? Kdo je mimořádně nadaný žák? Jak jej identifikovat, jak s ním pracovat a jaké 
má potřeby? 
Monika Stehlíková je lektorka, konzultantka, psychoterapeutka (Terapie Přijetí a odevzdání ACT)  
a pedagožka. Ve své terapeutické praxi se zaměřuje na nadané a mimořádně nadané jedince, děti  
a dospělé. Této problematice věnovala již dvě populárně-naučné publikace: Život s vysokou inteligencí – 
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Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti a Nadané dítě – Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu (Grada 
Publishing, 2016, resp.2018). Jde jí mimo jiné i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci,  
a to včetně mylných diagnóz. Je propagátorkou a lektorkou metody mindfulness/všímavosti, a to jak pro 
děti, tak dospělé z řad veřejnosti, tak v českém školství pro žáky a učitele. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 830 Kč 

Číslo Termín Místo 

6327212001 13. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, asistent pedagoga MŠ, I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, školských zařízení 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Obsah: Seminář Vám ukáže, jak odstraňovat nežádoucí chování u dětí, žáků s ADHD/ADD. Nabídne Vám možnosti, 
jakým způsobem upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte, žáka 
na výsledky jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí. Budou předány konkrétní postupy, 
jak vytvářet u dětí/žáků s ADHD/ADD příležitosti ke sdělení svých pocitů ve výuce nebo mezi spolužáky. 
Cílem semináře je poskytnout návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 2 080 Kč 

Číslo Termín Místo 

5322932000 22. 4. 2020 od 13:00 do 18:00 
23. 4. 2020 od 08:00 do 17:00 

KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Neučí se a ještě zlobí 

Cílová skupina: učitel I. St. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 

Obsah: V průběhu semináře si účastníci osvojí komplexní přístup k řešení dané problematiky. Společně budeme 
hledat příčiny neúspěchu ve škole, popř. v celém vzdělávacím systému, ve způsobu rodinné výchovy, ve 
společnosti (vliv médií, hierarchie hodnot). 

Nekázeň a neprospěch se u žáků často vyskytují ve vzájemné závislosti. 

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 16 

Úč. Poplatek: 1 140 Kč 

Číslo Termín Místo 

1321762000 12. 2. 2020 od 13:00 do 18:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Neurotické a úzkostné poruchy u dětí v ústavní péči 

Cílová skupina: vychovatel dětských domovů 

Lektor: PhDr. Mgr. Pavla Šňupárková 
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Obsah: Přijďte se seznámit s typickými příznaky jednotlivých úzkostných poruch, jejich příčinami a možnostmi 
nápravy.  Naučte se rozlišit běžné strachy a úzkosti od patologických projevů vyžadujících terapii. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 16 

Úč. Poplatek: 800 Kč 

Číslo Termín Místo 

6321302000 15. 1. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

O dětské řeči aneb řeči o řeči I. 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ, I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, školských 
zařízení 

Lektor: Mgr. Kateřina Kunzová 

Obsah: Pojďme společně porozumět vývoji dětské řeči. Vyzkoušíme si hry a cvičení, které pomohou dětem  
a žákům překonávat potíže při vývoji komunikačních dovedností v mateřské a základní škole. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 1 020 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326792000 18. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5326792000 5. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

O dětské řeči aneb řeči o řeči II. 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ, I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy 

Lektor: Mgr. Milena Dvořáková 

Obsah: Pojďme společně porozumět vývoji dětské řeči. Vyzkoušíme si hry a cvičení, které pomohou dětem  
a žákům překonávat potíže při vývoji komunikačních dovedností v mateřské a základní škole. Navazujeme 
na seminář O dětské řeči aneb řeči o řeči I. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 1 020 Kč 

Číslo Termín Místo 

5326802000 19. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Pedagogická diagnostika pro MŠ 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: PaedDr. Yveta Heyrovská 

Obsah: Pedagogická diagnostika dítěte učitelem mateřské školy jako prevence výukových a výchovných obtíží. 

Cílem semináře je seznámit učitele: 
• s podrobnostmi psychomotorického vývoje dítěte předškolního věku 
• s odchylkami ve vývoji a jejich včasnému zachycení, jejich specifikacemi a nápravou v rámci ŠVP (kdy je 
vhodné odeslat na odborné pracoviště) 
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• s analýzou závěrů odborného pracoviště 
• s tím, jak připravit podklady pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 16 

Úč. Poplatek: 990 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326762000 20. 4. 2020 od 11:00 do 18:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření na ZŠ 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník, asistent pedagoga I. St. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: PaedDr. Iva Tomášková 

Obsah: Vzdělávací program seznamuje se změnou ve školském zákoně – s novelizací § 16 a vyhláškou  
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, rozdílem mezi 
integrací a inkluzí a potřebou společného vzdělávání, se stupni a druhy podpůrných opatření, zapojením 
asistentů, tlumočníků, přepisovatelů a dalších pedagogických pracovníků do výuky. Poukazuje na úlohu  
a postavení školského poradenského zařízení vzhledem ke společnému vzdělávání.  Podrobněji seznamuje 
s prvním podpůrným opatřením a s plánem pedagogické podpory, se změnou organizace vyučování, 
metod a hodnocení žáků. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 030 Kč 

Číslo Termín Místo 

1327672000 1. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Práce s dětmi s poruchami chování 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog MŠ, I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, SOŠ, SOU 

Lektor: PaedDr. Karla Vítková; PhDr. Nora Gavendová 

Obsah: Na semináři se seznámíte s metodikou práce s dětmi s poruchami chování, které jsou integrovány do 
podmínek běžných škol, s příčinami, projevy a souvislostmi kontinua. Naučíte se používat edukační 
postupy – pozitivní posilování, monitoring, strukturované učení, rozvoj sociálních dovedností (komunikace, 
asertivita, práce s emocemi a agresivitou). Cílem celého semináře bude dát účastníkovi komplexní přehled 
péče a současně i edukace rodičů dětí s poruchami chování.  

Rozsah: 20 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 2 750 Kč 

Číslo Termín Místo 

1325232000 3. 2. 2020 od 08:00 do 17:00 
4. 2. 2020 od 08:00 do 17:00 

KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

5325232000 18. 5. 2020 od 08:00 do 17:00 
19. 5. 2020 od 08:00 do 17:00 

KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 
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Reedukace dysortografie 

Cílová skupina: učitel I. St. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Obsah: Přijďte získat informace o reedukačních postupech při práci s žáky s dysortografií, které vedou ke zmírnění, 
popř. kompenzaci poruchy. Seznámíte se s metodami, které lze zařadit v běžné výuce i mimo ni, např.  
v dyslektických kroužcích. Získáte metodické materiály, které usnadní učení žákům i Vám.            

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 140 Kč 

Číslo Termín Místo 

5329892050 27. 10. 2020 od 08:00 do 12:15 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Riziko specifických poruch učení u dětí předškolního a mladšího školního věku 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog MŠ, I. St. ZŠ 

Lektor: PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 

Obsah: Seminář Vás seznámí s projevy dětí/žáků s rizikem vzniku specifických vývojových poruch učení u dětí 
předškolního věku a dětí na začátku školní docházky. Získáte přehled o diagnostických nástrojích, pomocí 
kterých je možné děti s rizikem vzniku SPU identifikovat. Budete seznámeni s praktickými návody, jak lze  
s dětmi s rizikem vzniku SPU v prostředí MŠ a elementárních ročníků ZŠ efektivně pracovat tak, 
aby docházelo k eliminaci vzniku rizika vzniku SPU, rozvoje projevů SPU a jejich důsledků v oblasti edukace. 
Na semináři je prostor řešit jednotlivé kazuistiky dětí a žáků. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 1 130 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326091950 6. 2. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Riziko specifických poruch učení u dětí předškolního a mladšího školního věku 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog MŠ, I. St. ZŠ 

Lektor: PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 

Obsah: Seminář Vás seznámí s projevy dětí/žáků s rizikem vzniku specifických vývojových poruch učení u dětí 
předškolního věku a dětí na začátku školní docházky. Získáte přehled o diagnostických nástrojích, pomocí 
kterých je možné děti s rizikem vzniku SPU identifikovat. Budete seznámeni s praktickými návody, jak lze  
s dětmi s rizikem vzniku SPU v prostředí MŠ a elementárních ročníků ZŠ efektivně pracovat tak, 
aby docházelo k eliminaci vzniku rizika vzniku SPU, rozvoje projevů SPU a jejich důsledků v oblasti edukace. 
Na semináři je prostor řešit jednotlivé kazuistiky dětí a žáků. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 1 180 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326092050 18. 9. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
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Rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu u dětí 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Mgr. Milena Dvořáková 

Obsah: Na semináři se seznámíte s vývojem sluchového vnímání a fonematického sluchu u dětí předškolního věku, 
úskalím tohoto vývoje a reedukačními postupy při oslabení této důležité percepční složky. V praktické části 
se naučíte pomocí cílených her a cvičení napravit tyto vývojové nedostatky, které mohou být příčinou 
mnoha nesnází ve vývoji dítěte. 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 730 Kč 

Číslo Termín Místo 

2329912000 12. 5. 2020 od 13:00 do 16:45 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5329912000 30. 4. 2020 od 08:30 do 11:45 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6329912000 6. 4. 2020 od 13:00 do 16:15  KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Vývojová dysfázie prakticky 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ, I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy 

Lektor: Mgr. Kateřina Prchalová 

Obsah: V běžných školách narůstá počet integrovaných žáků se závažnější formou narušené schopnosti 
komunikace. Praxe ukazuje, že klasické výukové přístupy a metody, které pedagog získává studiem na 
vysoké škole, jsou pro vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností nedostačující. Chtěli bychom 
poskytnout učitelům či asistentům pedagoga bez speciálně pedagogického vzdělávání základní informace, 
které budou potřebovat při vzdělávání žáka s vývojovou dysfázií. Program je zaměřen co možná nejvíce 
prakticky, vede účastníky k zamyšlení k hledání dalších prohlubujících poznatků o problematice vývojové 
dysfázie. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 1 000 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326102000 11. 5. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5326102000 19. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, Havlíčkova 1, Opava  

6326102000 25. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Vývojové poruchy učení a chování, jejich náprava 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy 

Lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 

Obsah: Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou specifických vývojových poruch učení a chování. 
Kromě informací o teoretických východiscích a projevech obtíží ve výuce, se v průběhu semináře budou 
řešit konkrétní případy ze školy, možnosti práce s žáky s SPU ve vyučovacích hodinách, hodnocení  
a klasifikaci. Zaměříme se na optimální způsoby organizace péče o integrované jedince se specifickými 
poruchami učení. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 
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Úč. Poplatek: 1 560 Kč 

Číslo Termín Místo 

6330622050 28. 8. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Vzdělávání žáka s PAS na středních školách 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Karin Kopřivová 

Obsah: Získáte základní poznatky a specifika vývoje žáků s poruchami autistického spektra (PAS) – obecná 
problematika PAS, etiologie, výskyt, klasifikace, diagnostická kritéria, modelové kazuistiky. Seznámíte se 
s metodikou a formami práce se žáky s PAS dle zásad strukturovaného učení – principy strukturalizace, 
vizualizace a individualizace. Získáte doporučení, co je v kompetenci školy, rodiny a SPC. Společně bude 
rozebrána otázka pozice asistenta pedagoga, třídního učitele, výchovného poradce, speciálního pedagoga 
a školního psychologa ve škole. Nedílnou součástí bude diskuze a výměna zkušeností na konkrétních 
videozáznamech z příkladů dobré praxe.   

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 880 Kč 

Číslo Termín Místo 

5322741950 2. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Vzdělávání žáka s PAS na středních školách 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Karin Kopřivová 

Obsah: Získáte základní poznatky a specifika vývoje žáků s poruchami autistického spektra (PAS) – obecná 
problematika PAS, etiologie, výskyt, klasifikace, diagnostická kritéria, modelové kazuistiky. Seznámíte se 
s metodikou a formami práce se žáky s PAS dle zásad strukturovaného učení – principy strukturalizace, 
vizualizace a individualizace. Získáte doporučení, co je v kompetenci školy, rodiny a SPC. Společně bude 
rozebrána otázka pozice asistenta pedagoga, třídního učitele, výchovného poradce, speciálního pedagoga 
a školního psychologa ve škole. Nedílnou součástí bude diskuze a výměna zkušeností na konkrétních 
videozáznamech z příkladů dobré praxe.   

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 930 Kč 

Číslo Termín Místo 

1322742000 3. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Zlobivý, neposlušný? Jak to vlastně je? 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník, speciální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení 
MŠ, I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy 

Lektor: Mgr. Jan Lorencovič 

Obsah: Díky tomuto semináři budete schopni pochopit, co ADHD je a co není. Získáte cenné informace  
o viditelných i skrytých projevech ADHD a možná budete překvapeni, co všechno je skryto pod 
povrchem.  Čeká vás velké množství rad a doporučení, které plynou z dlouholeté profesní i osobní 
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zkušenosti lektora. Ze semináře si odnesete praktické materiály, které vám rozhodně pomohou při vaší 
nelehké práci. Obsahem semináře je i část věnovaná efektivní komunikaci se zákonnými zástupci  
a s pracovníky poradenských pracovišť.  Budete mít možnost podívat se na problematiku ADHD z různých 
úhlů pohledu a budete mít možnost získat určitý nadhled. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 180 Kč 

Číslo Termín Místo 

2330272000 22. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5330272000 15. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník, asistent pedagoga I. St. ZŠ 

Lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 

Obsah: Vzdělávací program vede k prohloubení a utřídění poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími 
potřebami (LMP, SPU, dysfázie). Poznáte vhodné metody podpory žáků pro osvojování základních školních 
dovedností, způsob organizace výuky v běžné třídě, hodnocení a klasifikaci.  

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 360 Kč 

Číslo Termín Místo 

2324292000 7. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6324292000 27. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Žáci se specifickými poruchami učení ve škole 

Cílová skupina: učitel I. St. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 

Obsah: Seminář vede k aktivizaci a prohloubení poznatků o SPU především s odkazem na praktické využití ve 
výuce, osvojení základních metod práce s žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií 
v běžných hodinách. Zmíníme se o úskalí hodnocení a klasifikace těchto žáků a možnostech optimální 
organizace péče. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 360 Kč 

Číslo Termín Místo 

5324282000 20. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 Střední odborná škola, Krnovská 9, Bruntál 

6324282000 26. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Žák s mentálním postižením ve výchovně vzdělávacím procesu 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga I. St. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Petra Poláčková 
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Obsah: Seznámíte se vznikem mentálního postižení (kdy a jak) a druhy mentálního postižení. Obeznámíte se,  
s jakými dalšími vadami se může mentální postižení kombinovat a jak tato kombinace ovlivňuje vzdělávací 
proces. V dalším bloku se seznámíte se specifiky při výuce různých stupňů mentálního postižení  
a kombinovaných vad, s různými přístupy v různých věkových obdobích.  Získáte informace, jaké metody 
a pomůcky využívat a použít. Velká část tohoto semináře je věnována praktickým ukázkám výuky ve formě 
videoukázek a ukázkám pomůcek. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

6327112000 10. 6. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině 

Cílová skupina: vychovatel ŠD 

Lektor: Mgr. Alice Vašáková 

Obsah: Seminář je určen pro vychovatele ŠD. Jedná se o interaktivní sebezkušenostní program. 

Přehled témat výuky: 

• Systém péče o žáky se SVP ve škole (včetně legislativního ukotvení), poskytování podpůrných 

opatření 

• Podpora týmové spolupráce – propojení vychovatelů/lek s ostatními pedagogickými pracovníky 

školy (učitelé, asistenti, poradenští pracovníci) 

• Asistent pedagoga ve školní družině 

• Spolupráce s rodiči 

• Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: charakteristiky jednotlivých skupin, typické projevy  

v chování a vztazích 

• Přístup vychovatelek a vychovatelů školní družiny k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Výběr činností a organizace práce ve školní družině se zřetelem na specifika těchto žáků 

• Role vychovatelky/vychovatele při vytváření zdravého klimatu ve skupině žáků ve školní družině 

• Prevence konfliktních situací, zvládání konfliktů se žákem i vztahových obtíží mezi dětmi 

Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 990 Kč 

Číslo Termín Místo 

2025092000 1. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině 

Cílová skupina: vychovatel ŠD 

Lektor: Mgr. Alice Vašáková 

Obsah: Seminář je určen pro vychovatele ŠD. Jedná se o interaktivní sebezkušenostní program. 

Přehled témat výuky: 

• Systém péče o žáky se SVP ve škole (včetně legislativního ukotvení), poskytování podpůrných 

opatření 

• Podpora týmové spolupráce – propojení vychovatelů/lek s ostatními pedagogickými pracovníky 

školy (učitelé, asistenti, poradenští pracovníci) 
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• Asistent pedagoga ve školní družině 

• Spolupráce s rodiči 

• Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: charakteristiky jednotlivých skupin, typické projevy  

v chování a vztazích 

• Přístup vychovatelek a vychovatelů školní družiny k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Výběr činností a organizace práce ve školní družině se zřetelem na specifika těchto žáků 

• Role vychovatelky/vychovatele při vytváření zdravého klimatu ve skupině žáků ve školní družině 

• Prevence konfliktních situací, zvládání konfliktů se žákem i vztahových obtíží mezi dětmi 

Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

6025092000 26. 5. 2020 od 8:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Hlas a jeho ochrana u pedagogických pracovníků 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU, 
školských zařízení 

Lektor: MUDr. Libor Jeřábek, Ph.D., MBA 

Obsah: Účastník se seznámí se základními principy tvorby lidského hlasu a komunikačního procesu s důrazem na 
ochranu hlasu jako pracovního nástroje pedagogů. Pozná a prohloubí si informace o poruchách hlasu, 
hlasové hygieně a prevenci poškození hlasu. Získá informace o vybraných fonačních, artikulačních  
a respiračních cvicích. Seznámí se prevencí hlasových poruch v důsledku přemáhání hlasu a nesprávné 
hlasové techniky. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 030 Kč 

Číslo Termín Místo 

5324352000 3. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Environmentální vzdělávání v mateřské škole 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Mgr. Natália Toflová, Bc. Jana Bartošová 

Obsah: Prakticky vedený seminář zaměřený na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti environmentálního 
vzdělávání. Mimo teoretický základ získáte náměty na drobné aktivity a projekty. Seznámíte se s různými 
pokusy, hrami, příběhy a nápady, které využijete ve své vlastní praxi. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 310 Kč 
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Číslo Termín Místo 

6324332000 15. 4. 2020 od 9:00 do 16:00  KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Relaxační techniky v MŠ a na 1. st. ZŠ 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení MŠ, I. St. ZŠ 

Lektor: Mgr. Renata Abrahamová 

Obsah: Zajímáte se o možnosti využití relaxačních technik ve výchovném procesu? 
Na kurzu se seznámíte s relaxačními technikami, které nejsou terapeutickým nástrojem pouze odborných 
pracovišť /PPP, SPC, SVP/, ale mohou se stát i důležitým nástrojem pro vychovatele a učitele předškolních 
dětí v běžných i specializovaných třídách. 
Vyzkoušíte si různá dechová cvičení, modifikace autogenního tréninku pro předškolní děti a vedení 
relaxačních cvičení v praxi. Získáte poznatky o dětské formě jógy a seznámíte se se základními jógovými 
pozicemi „hravé jógy“. 

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 14 

Úč. Poplatek: 1 100 Kč 

Číslo Termín Místo 

5328282000 30. 3. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Zdravotník zotavovacích akcí – doškolení 

Cílová skupina: učitel MŠ, I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, všech typů škol 

Lektor: Mgr. Zuzana Mikulová Gavendová 

Obsah: Povinné přeškolení Zdravotníků. Uplatnění – lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory. S sebou sportovní 
oblečení a průkaz „Zdravotník zotavovacích akcí“. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 10 

Úč. Poplatek: 920 Kč 

Číslo Termín Místo 

5019412000 13. 1. 2020 od 08:00 do 15:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

5019412001 25. 5. 2020 od 08:00 do 15:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Odpadový žebříček 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, vychovatel školských zařízení I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, 
SOU 

Lektor: Mgr. Vladimíra Karasová 

Obsah: Problematika nakládání s odpady se týká každého z nás, a přece není snadné se v ní lehce zorientovat, 
neboť různých typů odpadu je mnoho a každý kvůli svým odlišným vlastnostem vyžaduje jiný způsob 
zacházení. 
Seminář nabídne účastníkům možnost si k odpadům zblízka „přičichnout“ (doslova i obrazně) a zamyslet 
se nad způsoby, jak každý jednotlivec může cestu jednotlivých odpadů výrazně ovlivnit nebo dokonce 
zabránit jejich vzniku. 
Seminář bude zahájen exkurzí provozů společnosti OZO Ostrava v Kunčicích a areálu skládky  
a kompostárny v Ostravě-Hrušově, kde se účastníci přesunou přistaveným autobusem z centra 
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Ostravy. Od cca 11:00 h proběhne zbytek programu v učebně OZO Ostrava, Frýdecká 680/444, kde 
účastníci získají i materiály pro využití v pedagogické praxi a kde bude akce ukončena. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. Poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

6330812000 12. 5. 2020 od 09:00 do 16:00 OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, Ostrava – Kunčice 

Relaxační techniky pro pedagogy – prevence burnout syndromu 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, vedoucí pedagogický pracovník, speciální pedagog, výchovný poradce MŠ, I. st. ZŠ, II. st. 
ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, školských zařízení 

Lektor: PhDr. Hana Petráková 

Obsah: Kurz relaxačních technik je zaměřený na nácvik I. Stupně Autogenního tréninku a seznámení se s dalšími 
relaxačními metodami formou zážitku. Nácvikem AT se budete umět dokonale uvolnit, plně fyzicky  
i psychicky intenzívně odpočívat, rychle se osvěžit a obnovit síly během krátké doby, překonávat stres  
a neproduktivní námahu. AT budete moci využívat k sebezdokonalování a odstraňování nevhodných 
návyků. Cvičením AT se dostavuje klid a vyrovnanost jako trvalá vlastnost osobnosti, zlepší se Vaše 
soustředěnost, tělesná i duševní výkonnost, odolnost, paměť a prohloubí se cítění. Nácvikem AT také 
posílíte imunitní systém svého organismu, což znamená důležitou prevenci různých nemocí. AT Vám navíc 
umožní rozvinout své přirozené schopnosti. Formou zážitku se seznámíte s dalšími relaxačními metodami: 
Jacobsonova progresivní relaxace a její modifikace – Skálova, Suinova aj.  

Co si mají účastníci přinést s sebou: papíry, psací potřeby, volný oděv pro nácvik relaxace, karimatku 

Rozsah: 20 h 

Min. počet: 12 

Úč. Poplatek: 2 520 Kč 

Číslo Termín Místo 

1325421950 8. 2. 2020 od 09:00 do 13:00 
22. 2. 2020 od 09:00 do 13:00 
14. 3. 2020 od 09:00 do 13:00 
28. 3. 2020 od 09:00 do 13:00 
18. 4. 2020 od 09:00 do 13:00 

PhDr. Hana Petráková – Privátní Psychologická Praxe, Husova 13, Nový Jičín 

Syndrom vyhoření a stres v pedagogické praxi 

Cílová skupina: učitel, vychovatel MŠ, I. St. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, VOŠ, školských zařízení 

Lektor: Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 

Obsah: Dvoudenní seminář Vás seznámí s problematikou syndromu vyhoření a rizikem stresu v každodenní 
pedagogické praxi. Kromě obecných informací týkajících se syndromu vyhoření a jeho prevence, Vám 
budou prakticky nabídnuty možnosti, jak se svým stresem pracovat a jak předcházet syndromu vyhoření. 
Co může učitel sám udělat, aby nevyhořel a kde hledat případnou pomoc. 

Ubytování a stravu si hradíte sami – 800,- Kč osoba/dvoulůžkový pokoj, oběd 2 x 190,- Kč, večeře 190,- 
Kč formou teplého bufetu, snídaně v ceně ubytování. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 12 

Úč. Poplatek: 2 140 Kč 
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Číslo Termín Místo 

5325472000 21. 5. 2020 od 10:00 do 17:00 
22. 5. 2020 od 09:00 do 16:00 

Penzion Sluníčko, Ostravice 1279, Ostravice 

Psychohygiena učitele 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Karel Opravil 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 560 Kč 

Číslo Termín Místo 

6330652000 28. 4. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Cílová skupina: učitel MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy 

Lektor: Mgr. Zuzana Mikulová Gavendová 

Obsah: Intenzivní kurz: účastníci školení obdrží průkaz o absolvování školení Zdravotník zotavovacích akcí na dobu 
neurčitou (přeškolení co 4 roky). Uplatnění – lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory apod 

Rozsah: 40 h 

Min. počet: 10 

Úč. poplatek: 3 340 Kč 

Číslo Termín Místo 

5202212000 6.  – 10. 1. 2020 od 08:00 do 15:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

5202212001 1. – 5. 6. 2020 od 08:00 do 15:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE UČITELE 

Asistent pedagoga a jeho postavení ve vzdělávacím procesu 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Petra Poláčková 

Obsah: Vzdělávací program poskytne pedagogům a asistentům pedagoga ujasnit si role, kompetence a spolupráci 
při vzdělávacím procesu ve třídě. Poskytne přehledné informace o aktuální legislativě, předpokladech  
a požadavcích na výkon asistenta pedagoga, náplni práce a jeho odpovědnost. Seminář se zaměří na 
ukázky různých metod, forem práce asistenta pedagoga, jak pracovat se žáky s různými specifickými 
vzdělávacími potřebami. Účastníci získají řadu námětů do své praxe. 
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Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 940 Kč 

Číslo Termín Místo 

6324822000 24. 1. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Asistent pedagoga a jeho postavení ve vzdělávacím procesu 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Petra Poláčková 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 990 Kč 

Číslo Termín Místo 

1324822000 17. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

On si začal, aneb vedeme žáky k odpovědnosti 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec 

Obsah: Slýcháte občas od žáků věty: 

• „On si začal první“ 

• „Oni mě pořád provokují“ 

• „Já ne, to oni“ 

Podobnými větami se žáci občas snaží zbavovat zodpovědnosti za svoje chování. Během semináře si 
osvojíme konkrétní principy reagování na tyto a jiné věty. Praktická teorie semináře je vystavěná na 
základě poznatků o fungování našeho mozku. Procvičíme se v práci s vedením (zpětné vazby, pátrání po 
porozumění, dohoda, dohoda o dohodě, sankce) a s řízením. Seminář pomůže zlepšit naše vedení žáků 
k odpovědnosti v běžných situacích a usnadní vzájemné porozumění mezi učiteli a žáky. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 450 Kč 

Číslo Termín Místo 

5326712000 26. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Rozvíjíme emoční inteligenci 

Cílová skupina: učitel, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, střední školy 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 450 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326691950 6. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6326692000 29. 1. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Rozvíjíme emoční inteligenci 

Cílová skupina: učitel, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, střední školy 

Lektor: Ing. Hana Havlová 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 500 Kč 

Číslo Termín Místo 

1326692000 28. 1. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Efektivní komunikace pro pedagogické pracovníky 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník, pedagog volného času, speciální pedagog, psycholog, vychovatel 
školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, VOŠ 

Lektor: PhDr. Hana Petráková 

Obsah: Vzdělávací program je zaměřen na osvojení si efektivních způsobů komunikace, ve kterém posílíte své 
sebevědomí a naučíte se zdravě a přiměřeně prosadit tak, abyste byli úspěšní v komunikaci s druhými. 
Získáte informace a vyzkoušíte si, jak je možné vytvářet a udržovat dobré a zdravé vztahy s lidmi na které 
působíte, jak se podílet na vytváření pozitivní, tvořivé a motivující atmosféry ve třídě i ve škole, jak jednat 
asertivně. 

Rozsah: 25 h 

Min. počet: 11 

Úč. poplatek: 4 150 Kč 

Číslo Termín Místo 

1327411950 22. 4. 2020 od 10:00 do 18:00, 23. 4. 2020 od 09:00 do 17:00 
24. 4. 2020 od 09:00 do 17:00, 25. 4. 2020 od 09:00 do 16:00 

KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7,  
Nový Jičín 
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Efektivní komunikace s rodiči 

Cílová skupina: učitel, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková 

Obsah: Na pedagogy jsou v současnosti kladeny vysoké nároky v oblasti komunikace – a to nejen s žáky a kolegy, 
ale také s rodiči. Jsou-li obsahem konzultace výchovné či vzdělávací potíže žáka, může být vystupování 
rodičů zatíženo velkou emoční angažovaností, která komunikaci znesnadňuje. Pedagogové se pak dostávají 
do komunikačně náročných situací, v rámci nichž se mnohdy setkávají s kritikou, obviňováním, 
nepochopením či dokonce agresivitou. 

Seminář Efektivní komunikace s rodiči pedagogy seznamuje s komunikačními strategiemi, které jsou  
v těchto náročných situacích efektivní. Nabízí rovněž velký prostor pro nácvik vedení rozhovorů a práce  
s vlastními emocemi. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 270 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330822000 4. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

6330822000 30. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

6330822001 31. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 ZŠ a MŠ Mendelova, Einsteinova 2871/8, Karviná – Hranice 

Kontrola a pomoc účinně 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník, pedagog volného času, speciální pedagog I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. 
školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, VOŠ 

Lektor: Mgr. Radim Juchelka 

Obsah: Dva krajní přístupy (a všechny mezi nimi) k práci s lidmi a k motivaci. Většina toho, co se děje ve škole 
probíhá v „kontrole“. Účinnost „kontroly“ je do 20 %. Pojďme si společně zažít také „pomoc“. Účinnost 
„pomoci“ je až 80 %. Méně dřít a více využívat sílu vnitřní motivace. Lidi sami a rádi pracují a chodí si pro 
další a další úkoly. Manažer = učitel, motivuje, fandí a raduje se nad tím, jak mu žáci rostou před očima. 
Méně „kontrolovat“ a více „pomáhat“? Jak? Od „skryté kontroly“ přes „profesionální kontrolu“  
k „pomoci“? Jak? Zažijte si to sami na sobě. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 8 

Úč. poplatek: 1 920 Kč 

Číslo Termín Místo 

5326932000 18. 1. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

5326932001 předběžně duben 2020 Střední odborná škola, Krnovská 9, Bruntál 

6326932000 9. a 16. 3. 2020 od 14:45 do 18:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 

Cílová skupina: učitel MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Jiří Halda 

Obsah: Vzdělávací program seznamuje účastníky se způsoby pojetí tématu osobnostně sociálního rozvoje  
a s praktickými metodami. Prostřednictvím OSR mohou získat orientaci v sobě samém a rozvíjet 
kompetence sociální (schopnost spolupracovat, prosazovat své zájmy, komunikovat apod.). Program je 
veden interaktivně, součástí každého modulu je rozbor modelových situací, nabízených aktivit a následná 
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diskuse o možných reálných situacích. Jednotlivé tematické bloky jsou vedeny interaktivní formou tréninku 
s přednáškovými vstupy s aktivním zapojením účastníků. Každý blok zahrnuje teoretickou i praktickou část. 

Přehled témat: 
1. Seznámení účastníků, pravidla, očekávání 

2. Hlavní východiska pro OSR – evoluční principy a jejich vliv na náš život 

3. Sebepoznání, sebeřízení, sebevýchova, seberozvoj 

4. Mozek a jeho funkce, základní lidské potřeby, shody a odlišnosti v potřebách lidí. Schopnost 

spolupracovat, potřeba pravidel. 

5. Emoční vývoj člověka, emotivita a její dynamika 

6. Rodina a její fungování 

7. Prevence vyhoření 

8. Sebereflexe, vhled do kritického myšlení 

9. Komunikace, asertivita 

10. Kooperace 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 2 350 Kč 

Číslo Termín Místo 

6328592000 24. a 26. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová 

Obsah: Vzdělávací program je sestaven jako seznamování s různými praktickými metodami a způsoby pojetí 
tématu osobnostně sociálního rozvoje. OSR rozvíjí kompetenci sociální, schopnost spolupracovat, hájit  
a prosazovat své oprávněné zájmy, schopnost komunikovat, rozeznávat nehumánní postoje. 
Prostřednictvím OSR lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti, pracovat v týmu a pozitivně 
ovlivňovat mezilidské vztahy. OSR vede k rozvoji profesních kompetencí učitele, které mohou aplikovat při 
rozvoji OSV dětí, žáků, studentů 
Kurz bude přizpůsoben konkrétní cílové skupině podle přihlášených účastníků 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 470 Kč 

Číslo Termín Místo 

5324402050 4. 11. 2020 od 09:00 do 16:00 Střední odborná škola, Krnovská 9, Bruntál 

6324402000 22. 6. 2020 od 08:30 do 15:30  KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Dana Forýtková 

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

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 470 Kč 

Číslo Termín Místo 

2324402000 6. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Typologie MBTI jako cesta k sebepoznání a spolupráci v týmu 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník, speciální pedagog MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ 
a SUŠ, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Jiřina Majerová 

Obsah: Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type 
Indicator). Naučme se pracovat se svými silnými a slabými stránkami. 
Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství 
energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme.  
Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s žáky i kolegy. 
V semináři každý získáme sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím 
zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Dále získáme podrobný popis vlastního typu osobnosti, 
který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvojové cíle a vést spokojenější život  
v souladu se svými přirozenými potřebami. 
Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací  
a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti pedagogiky. Teoretické části jsou ilustrovány 
konkrétními příklady a postupně i aplikovány na aktuální situaci každého účastníka. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 16 

Úč. poplatek: 3 900 Kč 

Číslo Termín Místo 

5324422000 16. a 17. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6324422001 7. a 8. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Typologie MBTI® II. Individualizace výchovy, výuky a učení. 

Cílová skupina: absolventům kurzu Typologie MBTI jako cesta k sebepoznání a spolupráci v týmu   

Lektor: Mgr. Jiřina Majerová 

Obsah: Po absolvování semináře budete lépe rozumět svému výchovnému a vyučovacímu stylu, přirozeným 
preferencím jednotlivých typů dětí/žáků a z nich vyplývajícím učebním stylům, rozpoznávat jejich 
jednotlivé projevy jako projevy jejich temperamentu dle MBTI® a podle toho uzpůsobovat svou výchovně-
vzdělávací činnost. Získáte sadu textů, které umožňují porozumět projevům vyvíjejícího se typu u dětí, 
metodický návod obsahující popis strategií, které umožní diferencovat výuku dle MBTI®. Pomůcky pro 
plánování výuky na základě popisu učebních stylů (preferované aktivity, motivující činnosti atd.). Popisy 
typů temperamentu u dětí a doporučení výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou vzhledem  
k temperamentovým specifikům nejefektivnější. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 16 

Úč. poplatek: 3 920 Kč 

Číslo Termín Místo 

6327972000 13. a 14. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
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Učitelé na jedné lodi aneb jak se vzájemně podpořit 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Milena Mikulková 

Obsah: Chcete pracovat v pohodovém prostředí? Stojíte o respekt a uznání jak ze strany žáků, tak svých kolegů? 
Chcete učit s radostí? 

Každý učitel potřebuje být kolegy respektován. Tento respekt se pak promítá i do vztahu žáků k učitelům. 
Je-li v zájmu školy ozdravit vztahy mezi žáky, je vhodné podpořit tuto snahu péčí o vztahy mezi učiteli. 

Seminář se zabývá těmito tématy: Základní principy fungování „sborovny“; Potřeby učitelů, jednotný 
postup pedagogů jako standard kolegiality; Komunikace ve škole; Pět kroků ke „zdravé sborovně“. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 280 Kč 

Číslo Termín Místo 

1324372000 14. 5. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2324372000 25. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Jak připravit a vést obtížný rozhovor 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, 
ŠD, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Marie Komárová 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 190 Kč 

Číslo Termín Místo 

1327152000 7. 2. 2020 od 08:00 do 15:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

6327152000 6. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Jak připravit a vést obtížný rozhovor 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, 
ŠD, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Marie Komárová 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 240 Kč 

Číslo Termín Místo 

2327152000 20. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 
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Konflikty a jejich zvládání 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 

Obsah: 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. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 120 Kč 

Číslo Termín Místo 

5323172000 26. 2. 2020 od 09:00 do 16:00 Střední odborná škola, Krnovská 9, Bruntál 

Konflikty a jejich zvládání 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 

Obsah: 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. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 170 Kč 

Číslo Termín Místo 

2323172000 13. 5. 2020 od 08:30 do 15:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Letní škola osobnostně sociálního rozvoje pedagoga 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Alena Vlková 

Obsah: Vzdělávací program vede účastníky k hlubšímu poznání sebe sama a svých osobních kvalit, k rozvoji 
sebepoznání a sebereflexe, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností. Program je veden 
zážitkově, u jednotlivých témat následuje po teoretické části část zážitková se sebezkušeností a její reflexí. 
Je rozložen do dvou po sobě jdoucích dnů nebo do prodlouženého víkendu. 
Přehled témat: Osobnostní rozvoj – sebepoznání, sebereflexe, seberegulace, sebeorganizace, 
psychohygiena;   
Sociální rozvoj – komunikační dovednosti, řešení problémů, spolupráce. 
Cena za ubytování a stravu: dvoulůžkový pokoj - 1000 Kč, 2x oběd á 190 Kč = 380 Kč; 1x večeře = 190 Kč, 
3x coffebreak á 100 Kč = 300 Kč 

Rozsah: 20 h 

Min. počet: 16 

Úč. poplatek: 2 400 Kč 

Číslo Termín Místo 

5330262000 25. 3. 2020 od 08:30 do 18:00 
26. 3. 2020 od 08:30 do 18:00 

Penzion Sluníčko, Ostravice 1279, Ostravice 
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Strategie zvládání obtížných situací - Co (ne)funguje na žáky 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, dětských domovů, SOŠ, SOU, domovy 
mládeže 

Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová 

Obsah: Proč děti hází po třídě papírky, chodí po třídě, odmítají udělat cvičení, ignorují učitele? Jakou intervenční 
strategii přijmout, abych jako učitel neztratil kontrolu nad třídou? Máme takové chování ignorovat, 
přehlížet? Obtížné situace v komunikaci se třídou či žáky vznikají, často neznáme příčinu. Lektorka odhalí 
možné důvody problémového chování a doporučí, jak s těmito situacemi nakládat. Důležitou součástí 
semináře jsou kazuistiky a řešení modelových situací, se kterými se setkáváte. Vybraná témata: zásady 
individuálního poradenství ze strany pedagoga; problémové chování, poruchy chování e emocí; 
problémové třídy; potřeby skupiny, strategie zvládání obtížné situace ve výuce, nácvik komunikace mezi 
učitelem a žákem v obtížných situacích. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 090 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326032000 13. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5326032050 6. 10. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Stres a techniky zvládání zátěže 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 120 Kč 

Číslo Termín Místo 

5323192000 11. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

5323192001 20. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 Střední odborná škola, Krnovská 9, Bruntál 

Stres a techniky zvládání zátěže 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Andrea Harazinová, DiS. 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 170 Kč 
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Číslo Termín Místo 

2323192000 22. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6323192000 24. 4. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Stres a co s ním?  

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník, pedagog volného času, speciální pedagog, asistent pedagoga, 
vychovatel školských zařízení všech typů škol 

Lektor: Mgr. Jiří Halda 

Obsah: Stres je dobrý sluha, ale nebezpečný pán. Proto je třeba znát základní projevy stresu u sebe a učit se je 
rozeznávat u druhých, a znát alespoň základní strategie, jak jednat s člověkem ve stresu. Věnovat se 
budeme i riziku vzniku syndromu vyhoření a možnostem preventivních opatření. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 10 

Úč. poplatek: 1 870 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330852000 24. 6. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Jak vzbudit zájem žáka o učení? Aneb jak zaujmout, vyjednávat, motivovat a přesvědčit. 

Cílová skupina: učitel MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Dana Svobodová 

Obsah: Pedagogičtí pracovníci ve své každodenní činnosti prezentují své znalosti, dovednosti. Kde však získávají 
schopnost přesvědčit, motivovat, zaujmout své posluchače – žáky, kolegy, rodiče? Obsah semináře nabízí 
zamyšlení nad přípravou samotné prezentace, přes osobnost mluvčího k rétorice. Účastníkům je 
nabídnuta celá škála řečnických triků i několik rad, jak bojovat se stresem a nezdravou trémou. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 380 Kč 

Číslo Termín Místo 

2327381950 20. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5327382000 11. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 Střední odborná škola, Krnovská 9, Bruntál 

Jak získat a udržet autoritu? 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Dana Svobodová 

Obsah: Jak si získat a udržet autoritu? Na semináři Mgr. Dany Svobodové Vám budou nabídnuty různé pohledy  
a možnosti, jak se úspěšně můžete k těmto cílům dopracovat. Položíme základ zvládání negativních pocitů, 
nabídneme prožitek empatických reakcí. Seminář přináší pohled na tresty a odměny i rizika, která přinášejí. 
Účastníkům jsou nabídnuty prvky efektivní komunikace a podmínky pro udržení vnitřní motivace. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 380 Kč 
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Číslo Termín Místo 

2327392000 19. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5327392000 12. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Kooperativní a párové metody učení 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Lukáš Heřman 

Obsah:  Seminář probíhá formou ukázkových aktivit po 2/3/4 účastnících ve skupině. Seminář představí univerzální 
metody vhodné pro rozvoj kooperativního učení napříč předměty, předmětové zaměření aktivit může 
lektor přizpůsobit preferenci účastníků přímo na semináři. Představeny budou párové metody s vysokou 
efektivitou učení jako jsou NAJDI KDO, ZASLOUŽENÉ JMÉNO, POLÍVKA, VNITŘNÍ-VNĚJŠÍ KRUH, BINGO, 
HÁDAČKA, SPEED-DATING, DOBBLE a další. Tříčlenný tým skvěle zaměstnají BĚHACÍ KUFRY a spojovačky 
typu TRIMINO a QUADRIMINO, seminář počítá s ukázkou tvorby těchto materiálů. Primárně budou 
představeny aktivity vhodné pro čtyřčlennou skupinu spojené s metodami ZÁSTUPNÝCH PÍSMEN, SOLE, 
SKLÁDANKOVÉHO UČENÍ nebo ČTYŘI ROHY. Na semináři se dozvíte, jak u žáků ještě více zvýšit motivaci 
pomocí propojení metod s TAJENKAMI, ŠIFRAMI a KÓDY. Cílem semináře je reflexe využití kooperativního 
a párového učení především na základní škole. Přesvědčíte se, že tyto metody mohou pomoci překonávat 
počáteční potíže a nezájem o učivo a na druhé straně mohou podporovat kvalitní dokončování zadané 
práce. Účastník se na semináři seznámí se způsoby, jak dělit žáky do krátkodobých i dlouhodobých 
domovských skupin, jak organizovat třídu při kooperativních úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků  
i s úskalími při přípravě. Účastník si ze semináře odnese tipy na zdroje aktivit pro párové a kooperativní 
učení. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 390 Kč 

Číslo Termín Místo 

6327952000 18. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Líný učitel 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 

Obsah: Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář ukazuje pedagogům, jak 
kvalitně vzdělávat, a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací 
filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou 
sborovny – a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou 
prací především bavit a k tomu mu tento seminář může velmi účinně a prakticky napomoci 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 970 Kč 

Číslo Termín Místo 

1327962000 9. 6. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2327962050 2. 11. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5327962000 16. 6. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 
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Profesní portfolio učitele 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Jiří Hruška 

Obsah: Proč by si učitelé měli vést svá profesní portfolia, co by si do nich měli/mohli vkládat a jak by s nimi mohli 
pracovat? Budeme se zabývat tím, že profesní portfolia mohou sloužit jako nástroj zpětné vazby a rozvoje 
učitele, jako nástroj reprezentační i jako nástroj hodnotící. V neposlední míře se budeme zabývat 
strukturou profesního portfolia i tím, co by se do nich mělo vkládat ve vztahu k „Rámci profesních kvalit 
učitele“ (NÚV). 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 170 Kč 

Číslo Termín Místo 

5327942000 26. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 Střední odborná škola, Krnovská 9, Bruntál 

5327942001 6. 4. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Psychomotorické a pohybové didaktické hry v zájmovém vzdělávání 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy 

Lektor: Mgr. Dana Svobodová 

Obsah: Dochází vám nápady pro didaktické hry ve školní družině či klubu? Zdá se vám, že děti hrají stále stejné 
hry? Seminář vám poskytuje příležitost k výměně svých zkušeností (burza nápadů) a navíc nabízí širokou 
škálu praktických ukázek a náměty didaktických her pro rozvoj paměti a logického myšlení, dále 
pohybových a psychomotorických her. Přineste si s sebou pohodlné oblečení a obuv. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 430 Kč 

Číslo Termín Místo 

1327401950 21. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Koučovací přístup k žákům prvního stupně ZŠ 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, speciální pedagog, psycholog, asistent pedagoga, vychovatel školských 
zařízení I. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ 

Lektor: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková 

Obsah: Děti jsou v prvních letech školní docházky konfrontovány s řadou vývojových úkolů a kompetencí, jejichž 
zvládnutí mohou doprovázet obtíže. Koučovací přístup nabízí učitelům cestu, jak mohou být dětem 
průvodci při osvojování kompetencí k řešení problémů, komunikativních kompetencí, a především 
kompetencí sociálních a personálních. V rámci společného koučovacího projektu totiž mohou dětem 
umožnit zažívat úspěch a radost ze spolupráce a z překonávání překážek. Významným benefitem je také, 
že žáci takto rozvíjí svou tvořivost a schopnost aktivně pracovat na svých nových dovednostech, čímž se 
významně posiluje sebevědomí žáka.  

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 230 Kč 
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Číslo Termín Místo 

1326192000 27. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Nehodnotící komunikace pro učitele mateřských škol 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga MŠ 

Lektor: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková 

Obsah: Komunikaci s předškolními dětmi učitelům často znesnadňují silné emoce, do jejichž víru se dostávají 
nejen děti, ale mnohdy i dospělí. Jak pak v této zdánlivě patové situaci s dítětem komunikovat efektivně, 
férově, s respektem a empatií? Odpověď můžeme najít v principech nenásilné komunikace a výchově, jež 
využívá nehodnotící výchovné nástroje. Klasické odměny a tresty zde již nemají pevné místo a namísto 
působení z pozice moci je dítě motivováno učitelem komunikujícím z pozice vlivu. Inspirujte se 
konkrétními postupy, jak pracovat s emocemi a docílit nehodnotícího přístupu. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 230 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326222050 19. 10. 2020 od 8:30 do 15:30 ZŠ a MŠ Mendelova, Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice 

6326222051 20. 10. 2020 od 8:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Rozvoj pozitivních vztahů v třídním kolektivu běžné i inkluzivní třídy 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Dana Forýtková 

Obsah: Jedná se o praktický, zážitkový seminář, vedený formou interaktivních her a aktivit. Vzdělávací program je 
zaměřen na rozvoj pozitivních vztahů v třídním kolektivu inkluzivní třídy s žáky zařazenými od druhého 
stupně do pátého stupně, navazuje na plnění Doporučení ŠPZ ve vztahu ke stmelení třídy a vytváření 
atmosféry důvěry, podpory a odpovědnosti k práci, k činnosti i komunikaci a spolupráci ve skupině, v týmu. 
Součástí semináře je rozbor nabízených aktivit, modelových situací a následná diskuse o možných reálných 
řešeních příslušných kompetencí v třídním kolektivu běžné i inkluzivní třídy. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 180 Kč 

Číslo Termín Místo 

5328002000 6. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Sociální klima třídy a role učitele 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU, VOŠ 

Lektor: Mgr. Dana Forýtková 

Obsah: Seminář je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu ve třídě. Cílem je předat účastníkům poznatky  
a zkušenosti s posilováním pozitivního klimatu ve třídě a s možnostmi, jak klima třídy správně 
diagnostikovat. Seznámíte se s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které 
vedou k tvorbě pozitivního klimatu třídy a tím i k efektivní výuce a prevenci negativních jevů ve školním 
prostředí. 
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Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 230 Kč 

Číslo Termín Místo 

2327992000 5. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Začlenění dítěte do kolektivu pomocí hry 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, spec. školy, 
školských zařízení 

Lektor: Mgr. Jana Macečková 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 170 Kč 

Číslo Termín Místo 

1326242000 10. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Základy kolegiální podpory 

Cílová skupina: učitel MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, VOŠ 

Lektor: Mgr. Lenka Hartmannová 

Obsah: Kolegiální podpora je jedním z nejefektivnějších způsobů učení dospělých na pracovišti. Je založena na 
reflektování, vzájemném sdílení praxe a jejím vyhodnocování s ohledem na kompetenční model či jiný 
dohodnutý standard kvality. Je-li vhodně ve školách využívána, šetří čas učících se, náklady, vede 
k zefektivnění práce a rychlému rozvoji potřebných profesních dovedností. Seminář Základy kolegiální 
podpory poskytne účastníkům úvodní vhled do problematiky poskytování, přijímání a zavádění kolegiální 
podpory ve školách. Zároveň díky semináři získají účastníci informace k tomu, aby si mohli vzájemně mezi 
sebou kolegiální podporu poskytovat nebo ji mohli poskytovat kolegům ve své škole či jiných školách. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 13 

Úč. poplatek: 2 300 Kč 

Číslo Termín Místo 

1325871950 2. a 17. 6. 2020 od 8:30 do 15:30  KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Kázeň ve škole a školním prostředí 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ  
a SUŠ, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Marika Kropíková 

Obsah: Vzdělávací program je zaměřen na kázeň ve škole a školském zařízení a její vliv na možnost úspěšného 
vzdělávání žáka. Obsah interaktivního semináře odpovídá na otázku, co to je kázeň, co to je nekázeň. 
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Zaměřuje se na specifika kázně ve společnosti a specifika kázně ve školním prostředí, kde je dán důraz na 
kázeň jako ochranu dítěte ve škole a školském zařízení. 
Seminář rozebírá příčiny a projevy nekázně, zabývá se i kázní z pohledu psychologie. Učitelé si osvojí 
základy tvorby školního řádu a práci se školním řádem, který není kusem papíru, ale základem školní kázně. 
Získají informace o dosažitelnosti školní kázně a osvojí si metody a techniky využitelné na podporu kázně 
ve školním prostředí. Součástí semináře jsou modelové situace porušování kázně ve školním prostředí, jak 
je řešit, jak trestat, jak vymáhat kázeň. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 380 Kč 

Číslo Termín Místo 

1327432000 21. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Novodobý fenomén – agrese na základní škole 

Cílová skupina: učitel, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Marika Kropíková 

Obsah: Obsahem semináře je seznámení účastníků se základními pojmy v této oblasti, s variantami agresivního 
chování u dětí a mládeže a jejich příčinami (vliv dědičnosti, prostředí rodinného a společenského apod.). 
Cílem je upozornit na spouštěče agresivního chování, kdy i pedagogický pracovník může být zdrojem 
agresivity. Dalším cílem je naučit účastníky rozlišovat druhy agresí, adekvátně se chovat v situacích, kdy 
řeší agresivní chování dítěte či žáka ve své pedagogické praxi. Nedílnou součástí semináře je i řešení otázky 
agresivity a trestu – způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu. Alternativní možnosti řešení 
agresivního chování – např. práce s tělem u agresivního jedince. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 330 Kč 

Číslo Termín Místo 

6327441950 25. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Novodobý fenomén – agrese na základní škole 

Cílová skupina: učitel, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Marika Kropíková 

Obsah: Obsahem semináře je seznámení účastníků se základními pojmy v této oblasti, s variantami agresivního 
chování u dětí a mládeže a jejich příčinami (vliv dědičnosti, prostředí rodinného a společenského apod.). 
Cílem je upozornit na spouštěče agresivního chování, kdy i pedagogický pracovník může být zdrojem 
agresivity. Dalším cílem je naučit účastníky rozlišovat druhy agresí, adekvátně se chovat v situacích, kdy 
řeší agresivní chování dítěte či žáka ve své pedagogické praxi. Nedílnou součástí semináře je i řešení otázky 
agresivity a trestu – způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu. Alternativní možnosti řešení 
agresivního chování – např. práce s tělem u agresivního jedince. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 380 Kč 

Číslo Termín Místo 

1327442000 26. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 
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Práce se skupinami dětí či žáků, které nás stojí hodně sil 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU, VOŠ, 
školských zařízení 

Lektor: Mgr. Karel Opravil 

Obsah: Na semináři se seznámíte s technikami a formami práce s dětmi, žáky, kteří svým chováním a reakcemi na 
sebe upozorňují, provokují své okolí. Seminář poskytne základní informace o typech rizikového chování  
s nimiž se můžete setkat v kolektivech. Seznámíte se se stupni užité agresivity v kolektivech a rizicích 
konfliktů mezi dívkami a chlapci, s příčinami, které spouští a vyvolávají agresivní reakce jak ze strany 
dětí, žáků, tak ze strany pedagogů. Na semináři si prakticky vyzkoušíte techniky pomáhající sebeovládání 
a zvládání negativních emocí. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 2 130 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326232000 18. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 
19. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

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

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU, VOŠ, 
školských zařízení 

Lektor: Mgr. Karel Opravil 

Obsah: Na semináři se seznámíte s technikami a formami práce s dětmi, žáky, kteří svým chováním a reakcemi na 
sebe upozorňují, provokují své okolí. Seminář poskytne základní informace o typech rizikového chování,  
s nimiž se můžete setkat v kolektivech. Seznámíte se se stupni užité agresivity v kolektivech a rizicích 
konfliktů mezi dívkami a chlapci, s příčinami, které spouští a vyvolávají agresivní reakce jak ze strany dětí, 
žáků, tak ze strany pedagogů. Na semináři si prakticky vyzkoušíte techniky pomáhající sebeovládání  
a zvládání negativních emocí. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 2 230 Kč 

Číslo Termín Místo 

1326232000 7. a 8. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Jak na pedagogickou diagnostiku v mateřské škole 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. 

Obsah: Vzdělávací program je zaměřen na seznámení s pedagogickou diagnostikou a jejími specifiky v mateřské 
škole. V rámci programu se účastníci seznámí jak s teoretickými východisky, tak zejména s praktickou 
aplikací diagnostických metod ve výchovně-vzdělávacím procesu, a to včetně možností vedení záznamů  
o provedeném diagnostickém šetření. Na konkrétních případech si poté vyzkouší svou diagnostickou 
kompetenci a schopnost plánovat a projektovat diagnostický proces. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 350 Kč 
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Číslo Termín Místo 

1327362000 17. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Plánujeme v MŠ netradičně a spolu s dětmi 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Mgr. Renáta Šťastná 

Obsah: Zdá se vám vaše plánování stereotypní? Každoročně opakujete stále podobná témata a nevíte, jak to 
změnit? Přáli byste si tvořit témata nevšedně, zajímavě a kreativně? Tak, že to bude bavit vás, děti, 
případně i rodiče? Přijďte získat nebo si osvěžit informace o třífázovém modelu učení, o myšlenkových 
mapách. Získejte inspiraci, jak tvořit nevšední témata a činnosti k nim. Přijďte si hrát se slovy a vnímat, jak 
různě vnímají druzí. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 920 Kč 

Číslo Termín Místo 

1322772000 21. 4. 2020 od 08:00 do 15:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Pravidla pro děti i dospělé v prostředí mateřské školy 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník, asistent pedagoga MŠ 

Lektor: Mgr. Renáta Šťastná 

Obsah: Práce s pravidly není jednorázovou záležitostí učitele. Je to průběžné domlouvání se a tvoření celé třídy, 
celé školy, dětí i dospělých. Získejte informace o tvorbě pravidel, zkušenosti s tvorbou pravidel, inspirujte 
se nabídkou možností, tvořte společně nápadník, připomeňte si rozdíl mezi tresty a sankcemi a působením 
přirozených důsledků. Můžete pak tvorbou pravidel v mateřské škole inspirovat i další učitele a rodiče. Na 
semináři získáte informace a inspiraci, jak pro ně připravit přednášku. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 020 Kč 

Číslo Termín Místo 

1325522000 25. 2. 2020 od 08:00 do 15:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Zvládání stresu a obnova sil 

Cílová 
skupina: 

učitel, pedagog volného času, speciální pedagog, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. 
školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, VOŠ, konzervatoře 

Lektor: PhDr. Stanislava Podžorná 

Obsah: Účastníci získají informace o podstatě stresu, prakticky si vyzkoušejí postupy a techniky, které umožňují 
přivést člověka opět do rovnováhy. Nejen nastolení osobní rovnováhy, ale také uvědomění si vlivu přijetí, 
kterého se nám dostává od druhých a vlivu naší sourozenecké pozice na vnímání zátěže. Součástí 
vzdělávacího programu je praktický nácvik základní relaxace. 
S sebou si přineste karimatku, deku, polštářek, teplé, pohodlné oblečení a teplé ponožky. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 14 
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Úč. poplatek: 2 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

1328631950 19. 3. 2020 od 08:00 do 15:00 
20. 3. 2020 od 08:00 do 15:00 

KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Zvládání stresu, úzkosti, depresí a posílení sebedůvěry 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, 
SOU, školských zařízení 

Lektor: PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. 

Obsah: Seminář je zaměřený na zvládání stresu, úzkosti a deprese. Velkou část semináře (3 h) budeme věnovat 
teoretickému základu pro pochopení problematiky. Následná cvičení, techniky a aktivizující metody 
(simulace, hry, dramatizace) budou zaměřeny zvládání zátěžových situací a posilování self-esteem 
(sebeúcta, sebedůvěra, sebevědomí…)  

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 250 Kč 

Číslo Termín Místo 

6327932000 12. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Hospitace jako součást autoevaluace školy 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Dana Svobodová 

Obsah: Seminář je zaměřen na oblast evaluace vzdělávacího procesu a roli ředitele školy v této oblasti.  Hlavním 
tématem je hospitační činnost, jak ji využívat pro evaluaci vzdělávacího procesu. Seminář poradí, na jaká 
témata se mohou v hospitační činnosti zaměřit (klima ve třídě, inovativní metody práce, alternativní 
způsoby hodnocení, týmová práce atd.). Účastníkům semináře budou předloženy vzory záznamových 
hospitačních archů a doporučen postup při vedení pohospitačního rozhovoru. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 380 Kč 

Číslo Termín Místo 

2327371950 23. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Efektivní spolupráce – komunikace pedagoga s rodinami postižených dětí 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Obsah: Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ. Téma přednášky vychází z myšlenky, že péče o dítě 
s postižením není snadná a v různých životních obdobích může přinášet i různě velkou zátěž pro rodiče  
i celou rodinu. Z tohoto pohledu je velice důležité seznámit i pedagoga s problematikou života rodiny 
s postiženým dítětem. Zamyslíme se nad různými způsoby zvládání zátěže. Budeme hovořit o výchovných 
přístupech – postojích rodin k postiženému dítěti. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se 
s handicapem svého dítěte rodinou. 
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Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 240 Kč 

Číslo Termín Místo 

2324832050 3. 11. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Efektivní komunikace pro kariérové poradenství ve škole 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU, VOŠ 

Lektor: Mgr. Dana Forýtková 

Obsah: Přijďte se seznámit se základními principy a postupy kariérového poradenství a získejte přehled  
o moderních technikách vedení rozhovorů s žáky. Vzdělávací program vychází z platných legislativních 
norem a je zaměřen na prohloubení komunikačních dovednosti pedagoga potřebných k vedení 
koučovacího rozhovoru s možností následné aplikace ve výuce či poradenském rozhovoru. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 180 Kč 

Číslo Termín Místo 

5327982000 7. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Kariérové poradenství ve škole prakticky 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Dorota Madziová 

Obsah: Na základě aktivizace interaktivních didaktických metod řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy se  
v semináři seznámíte s novými trendy poskytování kariérového poradenství ve školách. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 340 Kč 

Číslo Termín Místo 

6324852050 19. 10. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Výchovným poradcem na základní škole 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Markéta Krčmářová 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 970 Kč 
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Číslo Termín Místo 

2326941950 10.2.2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Mapování kompetencí – nástroj kariérového poradenství ve škole 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Dorota Madziová 

Obsah: Hlavním záměrem kurzu je prakticky si vyzkoušet nástroje, kterými lze mapovat vlastní kompetence  
a pomoci tak žákům lépe identifikovat své profesní směřování.  Zásadní jsou přitom aktivity, které vám 
umožňují pojmenovat výsledky předchozího učení – formálního, neformálního i informálního. 

Rozsah: 24 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 4 120 Kč 

Číslo Termín Místo 

5324862000 23. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 
30. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 

6. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 

KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková 

organizace, Hany Kvapilové 1656/20, Opava - Město 

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ ŠKOL 

Autoevaluace mateřské školy jako prostředek jejího zkvalitňování 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ 

Lektor: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. 

Obsah: Seminář je určen ředitelům a učitelům mateřských škol. Pomůže jim pochopit proces autoevaluace 
v mateřské škole a seznámit s nástroji, které na trhu existují a které mohou při autoevaluaci využít. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 190 Kč 

Číslo Termín Místo 

5327872050 26. 11. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6327872050 01. 10. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava  

Bezpečnost práce ve školní laboratoři 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Míka Luděk, Mgr., Ph.D.; Šmejkal Petr, RNDr. Ph.D.; Teplý Pavel, RNDr., Ph.D. 

Obsah: Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s právními předpisy a zákony souvisejícími s prací ve 
školní laboratoři, s obecnými zásadami bezpečnosti v laboratoři, s problematikou likvidace nebezpečných 
odpadů a s první pomocí. 

Rozsah: 8 h 
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Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 940 Kč 

Číslo Termín Místo 

6324462000 předběžně březen 2020 učebna školy, Ostrava 

Efektivní řízení školy v praxi 

Cílová skupina: vedoucí pedagogický pracovník I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: RNDr. Petr Lukáš 

Obsah: • Od koncepce rozvoje školy k plánování (roční, měsíční, týdenní plány), výroční zpráva o činnosti 

školy. 

• Organizační řád školy, stanovení kompetencí vedoucích pracovníků školy, pověření pracovníků, 

pracovní náplně. 

• Řízení pedagogického procesu, hospitační činnost, hodnocení a sebehodnocení učitelů, plán 

osobního rozvoje učitelů. 

• Předmětové komise, jejich činnost. 

• Školní řád a vnitřní směrnice jako nástroje efektivního řízení školy. 

Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

6020062000 7. 10.2020 od 9:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Financování školství aktuálně 

Cílová skupina: vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Ing. Petra Schwarzová 

Obsah: Seznámíte se se systémem financování regionálních škol (mateřská, základní, střední škola) a školských 
zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna) dle aktuálního způsobu financování platného od 1. 1. 
2020.  Součástí semináře bude i řada praktických příkladů a řešení konkrétních situací v praxi. 

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 570 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330402000 28. 2. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

5330402000 24. 2. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: RNDr. Petr Lukáš 



 
 

91 
 
 

Obsah: Seminář je určen především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol – ředitele a jejich zástupce, 
případně vedoucí předmětových komisí a další pedagogické pracovníky, kteří se podílí na hospitační 
činnosti a hodnocení pedagogických pracovníků. 
Přehled témat výuky: 

• Právní zakotvení hospitační činnosti 

• Cíle hospitační činnosti 

• Příprava hospitace 

• Průběh hospitace a rozhovor po hospitaci 

• Rizika hospitační činnosti 

• Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogického pracovníka – příklad dobré 

praxe 

• Využití hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků k jejich finančnímu ohodnocení 

Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

1025072000 18. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Kompetence ředitelky MŠ prakticky. Operativní řízení MŠ. 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ 

Lektor: Mgr. Iva Drholecká 

Obsah: Náplní vedoucího pracovníka je postihnout všechny oblasti řízení školy, tedy oblast koncepční a operativní. 
Pracovní kolektiv je živý organismus, jehož funkce mají své zákonitosti, vzájemně se propojují a ovlivňují. 
Pomocí jednoduchých cvičení si vyzkoušíme, které činnosti jednotlivé oblasti zahrnují, jak jsou vzájemně 
propojeny a jak je efektivně praktikovat. 

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 11 

Úč. poplatek: 990 Kč 

Číslo Termín Místo 

1326981950 15. 4. 2020 od 08:30 do 12:45 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2326982000 19. 3. 2020 od 09:00 do 13:15 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5326982000 07. 4. 2020 od 09:00 do 13:15 Střední odborná škola, Krnovská 9, Bruntál 

5326982001 08. 4. 2020 od 09:00 do 13:15 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Leadership ve školské praxi I 

Cílová skupina: vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU, školských zařízení 

Lektor: RNDr. Zdenka Hromadová 

Obsah: Zážitkový seminář Vám umožní získat znalosti a dovednosti v oblasti vedení organizace. Zjistíte, jaké jsou 
současné trendy v leadershipu. Seznámíte se s různými přístupy k řízení a se styly vedení. Zajímá Vás, jaké 
charakteristiky by měl mít dobrý manažer/lídr? Také toto se dozvíte. Jedním z témat jsou také cíle, vize  
a strategie – jak je správně formulovat, jaký mají mezi sebou vztah. Lektorka RNDr. Zdenka Hromadová je 
také koučem a supervizorem, pracuje přístupem zaměřeným na řešení a uplatňuje při vzdělávání své 
zkušenosti z oblasti firemní i školské. 

Rozsah: 8 h 
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Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 410 Kč 

Číslo Termín Místo 

2323922000 19. 5. 2020 od 10:00 do 18:00 Rekreační středisko MSK 

Manažerské řízení ve škole 

Cílová skupina: vedoucí pedagogický pracovník všech typů škol 

Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka 

Obsah: Budete se věnovat systémovému řízení pracoviště – sladěnosti a provázanosti systému, spolupráci  
a koordinaci lidí a úkolů, správným zásadám delegování a přenášení zodpovědnosti, prevenci  
a předcházením krizím. Popis optimalizace kontrolního a evaluačního systému. 
Zaměříte se na tvorbu a udržení růstového klimatu vzájemné podpory a spolupráce mezi kolegy, vedením 
pracoviště i rodičů, podmínky, pravidla a zákonitosti správné a užitečné komunikace mezi zaměstnanci. 
Vzdělávací program se zabývá také otázkou, jak motivovat a hodnotit zaměstnance. 
Ubytování a strava bude hrazena na místě v ceně cca 1590 Kč (ubytování vč. snídaně, 2x oběd, 1x večeře, 
2x coffebreak). 

Rozsah: 24 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 4 320 Kč 

Číslo Termín Místo 

6324971900 24. 3. 2020 od 08:30 do 16:00 
30. 3. 2020 od 09:00 do 17:00 
31. 3. 2020 od 08:30 do 16:30 

Hotel Sepetná, Ostravice 0956, Ostravice 
KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Metodická poradna 

Cílová skupina: zástupce ředitele ZŠ 

Lektor: Mgr. Zbyněk Šostý 

Obsah: Metodická poradna pro zástupce ŘŠ na základních školách. 

Modul č. 2 - Organizace školy a pedagogického procesu. Využití ICT při práci ZŘŠ. 

Cílem "pracovního" semináře je seznámit zástupce ředitele škol zejména s problematikou řízení školy, 

delegováním, vedením povinné školní dokumentace, tvorbou výročních zpráv, plánů dalšího vzdělávání  

a dalších dokumentů vyplývajících z platné legislativy. Součástí semináře je také praktická ukázka možnosti 

komunikace mezi vedením, zaměstnanci, žáky a rodiče, např. pomocí Bakalářů a Office 365. 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 640 Kč 

Číslo Termín Místo 

1323001952 17. 1. 2020 od 9:00 do 12:45 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Metodická poradna 

Cílová skupina: zástupce ředitele ZŠ 

Lektor: Mgr. Zbyněk Šostý 
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Obsah: Metodická poradna pro zástupce ŘŠ na základních školách. 

Modul č. 3 - Kontrolní činnost zástupce ředitele školy. Základy financování škol a školských zařízení. 

Cílem semináře je seznámit účastníky nejen s povinnostmi vedoucích pracovníků v oblasti kontroly v jejich 
každodenním pracovním životě, ale také se způsobem financování škol a školských zařízení. Na praktických 
příkladech si objasníme význam kontrolní činnosti pro firmu jako celek, ale také ve vztahu ke kontrolované 
osobě. V druhé části se budeme mj. zabývat problematikou využití různých finančních zdrojů při pořizování 
majetku, služeb... 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 640 Kč 

Číslo Termín Místo 

2323002000 5. 3. 2020 od 12:30 do 15:45 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6323002000 6. 3. 2020 od 08:30 do 11:45 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Právní vědomí ve školské praxi 

Cílová skupina: vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy 

Lektor: Mgr. Michaela Veselá 

Obsah: Cílem programu je seznámit se s platnými normami, které se vztahují na děti a mládež a s jejich aplikací 
přímo na školní praxi. Absolvent se orientuje v tom, co může, musí a nesmí ve vztahu ke svěřené osobě 
mladší 18 let, v případě středních škol pak také vůči osobám starším 18 let.  

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 18 

Úč. poplatek: 1 100 Kč 

Číslo Termín Místo 

5324072000 24. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP 

Cílová skupina: vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy 

Lektor: PhDr. Lenka Skácelová 

Obsah: Cílem semináře je poskytnout cílové skupině posluchačů východiska, záměr i právní podporu pro funkční 
systém preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP. 

Témata: Odpovědnost ředitele školy za strategii prevence na škole a její podporu; Legislativní zázemí pro 
tvorbu preventivní strategie školy; Teoretická východiska a metodická doporučení pro funkčnost školního 
poradenského pracoviště; Příklady dobré praxe; RVP a ŠVP – přehled výstupů pro zpracování 
doporučených témat v oblasti primární prevence rizikového chování s ohledem na věkové zvláštnosti žáků; 
Evaluace školy pro oblast primární prevence, doporučené příklady. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 990 Kč 

Číslo Termín Místo 

5324092000 19. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 
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Řízení kolegiální podpory ve školách 

Cílová skupina: vedoucí pedagogický pracovník I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.; Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. 

Obsah: Zajímá vás, co obnáší mentoring, ve kterých oblastech je možné jej uplatnit, jaké jsou možnosti řízení 
změny ve školách se zaměřením na kolegiální podporu? Na tyto a mnohé další otázky Vám dá odpověď 
seminář, který je určen vedoucím pracovníkům všech typů škol. Seznámíte se s pojmem mentoring a  
s pojmy příbuznými (supervize, koučování apod.), s možnostmi a specifiky rozvoje všech forem kolegiální 
podpory obecně i ve vlastní škole. Za pomoci účastníků – kolegů – reflektujete situaci ve vlastní škole  
a formulujete si podmínky pro zavádění programů kolegiální podpory (mentoringu) ve specifickém 
kontextu. Vzdělávací program je tvořen krátkými diskusními přednáškami a týmovou prací ve skupinách. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 16 

Úč. poplatek: 1 500 Kč 

Číslo Termín Místo 

6323092000 27. 3. 2020 od 8:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Strategie ředitelky MŠ k vedení pracovního týmu 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ 

Lektor: Mgr. Iva Drholecká 

Obsah: Seminář je určen začínajícím vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ nebo učitelům připravujícím se na 
tuto pozici. Zabývá se vnitřní a vnější motivací vedoucího pedagogického pracovníka k vedení jednotlivce, 
pracovní skupiny a týmu v procesu řízení školy.  Seznamuje se zaváděním kolegiální podpory do 
vzdělávacího procesu a jejím přínosem pro utváření pozitivního pracovního klima. 

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 11 

Úč. poplatek: 990 Kč 

Číslo Termín Místo 

1326992000 31. 3. 2020 od 08:30 do 12:45 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

6326992000 27. 5. 2020 od 09:00 do 13:15  KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Komunikativní výuka cizích jazyků na základní škole 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Petra Lexová 

Obsah: Akce je určena učitelům angličtiny a dalších cizích jazyků na 1. i 2. stupni základních škol. Její obsah tvoří 
zčásti tématika, kterou učitelé znají z výuky didaktiky cizího jazyka na vysoké škole; rozšířením tradičních 
témat o aktuální problematiku současné praxe může být akce přínosná jak pro zkušené učitele, které plně 
neuspokojuje současný stav výuky cizích jazyků na základní škole, tak pro čerstvé absolventy vysokých škol, 
kteří teprve hledají náměty do vlastní výuky. 
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Rozsah: 8 h 

Min. počet: 13 

Úč. poplatek: 1 060 Kč 

Číslo Termín Místo 

5327282000 14. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6327282000 23. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Zásobník aktivit pro efektivní osvojení cizího jazyka 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Lukáš Heřman 

Obsah: Seminář přináší učitelům modelové rozcvičky jako ZASTAV AUTOBUS, TAJNÉ SLOVO, HÁDEJ ČÍ, NEJDELŠÍ 
JMÉNO, SLEDUJ-POSLOUCHEJ-DOTKNI SE, WRITE-DRAW-DO, ZASLOUŽENÉ JMÉNO, KOKTEJL, 
MNEMOTECHNICKÉ i POHYBOVÉ ROZCVIČKY, JÁ MÁM-KDO MÁ nebo TELEFONNÍ ČÍSLO. Čekají Vás 
konverzační aktivity jako “SPEED-DATING”, “MINUTOVKY”, kartičky PROMPTS nebo hra “HÁDAČKA”.  Mezi 
aktivity párového a kooperativního učení patří aktivity jako SOLE, QR KÓDY, BINGO, “STEJNÝ-JINÝ”, různé 
druhy BĚHACÍCH KUFRŮ, hra na procvičení gramatiky LODĚ, NAJDI KDO nebo hláskovací PIŠKVORKY, 
SCRABBLE, a tipy na ŠABLONY. Z aktivit pro rozvoj slovní zásoby a zásoby frází si účastníci vyzkouší hru 
VEVERKA, DOBBLE, aktivitu MLUVÍCÍ TRIČKO, metodu PŘEVRÁCENÉ TŘÍDY i způsoby využití “PANTOMIMY” 
u výkladu nové látky. Představíme hravé způsoby osvojení gramatiky pomocí krátkých příběhů na 
aktivitách ŽIVOT V OBRÁZCÍCH, KRÁTKÝ PŘÍBĚH DLOUZE nebo ŽIVOT HRDINY i BĚHACÍ TEST a způsoby 
nastavení jazykového minima pro každý ročník. Podělíme se o tipy na využitelné weby, aplikace pro 
dotykové telefony nebo tablety a nástroje na tvorbu skládaček jako DOMINO i složitější. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 320 Kč 

Číslo Termín Místo 

5329722000 08. 4. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6329722000 20. 5. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Anglická gramatika (efektivně a snadno) 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Sylvie Doláková 

Obsah: Na semináři vám představíme aktivity k procvičování gramatických jevů. Ukážeme si, jak naučit děti 
pochopit gramatická pravidla, jak si je procvičit a zapamatovat, což jim poskytuje jistotu projevu v cílovém 
jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky. Široká škála materiálů napomůže vysvětlení, 
procvičování a recyklování nabytých znalostí, poskytuje přehledné a srozumitelné členění gramatických 
pravidel. Naučíte se připravovat si vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíte si důležitost vizualizace gramatiky 
a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat 
gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“. 
Praktické vyzkoušení nabízených metod práce zaručí, že si ze semináře odnesete bohaté náměty k využití 
v praxi ve školách. 
Na seminář si přineste nůžky a pastelky. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 260 Kč 
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Číslo Termín Místo 

1327312000 11. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

CLIL v praxi na 2. st. ZŠ 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Petra Trunkátová 

Obsah: Výuková metoda CLIL představuje účinný přístup k výuce cizích jazyků na školách, vyučující mohou vést 
své žáky k praktickému upevnění získaných jazykových dovedností v nejazykových předmětech. Proč se 
tedy neseznámit se způsoby a metodami, jak nejlépe dosáhnout jazykové i obsahové kultivace, která je 
zcela nenásilná. Navíc je to příležitost i pro nás, vyučující, zdokonalit se v jazykových kompetencích  
a vychovávat jazykově a kulturně adaptabilního Evropana. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 10 

Úč. poplatek: 1 310 Kč 

Číslo Termín Místo 

5327562000 27. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Funny English Time - Hrajeme si s angličtinou v mateřské škole 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, spec. školy 

Lektor: Mgr., Lic. Dagmar Pleva 

Obsah: Interaktivní seminář je určen pro učitele very young learners. Představí účastníkům, jak je lze vést hodiny 
angličtiny v mateřské škole. Zaměříme se na prezentaci slovní zásoby, písniček, říkanek a her, které je 
možno v hodinách použít. 
Účastníci budou mít příležitost vyzkoušet si aktivity a hry, které efektivně rozvíjejí jazykové znalosti  
a dovednosti. Aktivity jsou zacílené na zvládnutí vizuální i sluchové stránky slovní zásoby. Všechny použité 
aktivity jsou vyzkoušené o ověřené několikaletou praxí a dětem napomáhají zábavnou formou se naučit, 
osvojit, rozšířit a správně používat nejen slovní zásobu. Cílem semináře je ukázat učitelům, jak lze velmi 
efektivně a zábavně vést hodiny angličtiny v mateřské škole. 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 850 Kč 

Číslo Termín Místo 

2330672000 15. 5. 2020 od 08:30 do 11:45 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6330672000 22. 5. 2020 od 09:00 do 12:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Konverzační kurz anglického jazyka 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, školských 
zařízení 

Lektor: Mgr. Renáta Klementová 

Obsah: Kurz pod vedením zkušené lektorky je zaměřen na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném 
denním styku v rámci známých situací a témat. Kurz bude veden s ohledem na individuální schopnosti 
jedinců, důraz bude kladen na praktická cvičení, komunikaci a spolupráci. V rámci jednotlivých témat 
budou prezentovány vhodné aktivity pro zvýšení atraktivity konverzace se žáky, hry rolí apod. 
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Doporučeno pro zájemce se vstupní úrovní min. A1 dle SERR. 

Rozsah: 12 h 

Min. počet: 10 

Úč. poplatek: 2 140 Kč 

Číslo Termín Místo 

1326281950 25. 3., 1. 4., 15. 4., 22. 4. 2020, vždy od 13:45 do 16:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Konverzační kurz anglického jazyka 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, školských 
zařízení 

Lektor: Dzhulyetta Ayrapetyan 

Obsah: Klasický konverzační kurz pod vedením zkušených lektorů 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.) 

Rozsah: 40 h 

Min. počet: 10 

Úč. poplatek: 5 620 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326292000 26. 2. 2020 od 15:30 do 17:45 (středy) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

6326292001 14. 1. 2020 od 08:30 do 10:00 (úterky) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Kurz anglického jazyka B1 – 1. část 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, školských 
zařízení 

Lektor: Mgr. Jana Kořistková 

Obsah: Kurz anglického jazyka je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům ve školství bez odborné 
způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni B1 podle SERR. Kurz je 
zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech 
řečových dovedností. Po úspěšném absolvování kurzu mohou absolventi postoupit do 2. části Kurzu 
anglického jazyka B1. 

Rozsah: 80 h 

Min. počet: 10 

Úč. poplatek: 6 700 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326342000 8. 1. 2020 od 15:30 do 17:45 (středy) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Kurz anglického jazyka pro začátečníky – 2. část 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, školských 
zařízení 

Lektor: Dzhulyetta Ayrapetyan 
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Obsah: Kurz anglického jazyka pro začátečníky je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům ve školství bez 
odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, 
zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Po úspěšném absolvování 
kurzu budou výstupní znalosti účastníků na úrovni A1 podle SERR. 

Rozsah: 80 h 

Min. počet: 10 

Úč. poplatek: 6 700 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326372000 15. 1. 2020 od 08:30 do 10:45 (středy) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

S pohádkou to dokážu… 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Sylvie Doláková 

Obsah: V novém semináři se seznámíte s projektovými aktivitami motivovanými pohádkou, za maximálního využití 
metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky 
jazyka. Vyzkoušíte si, jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech 
stran, jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů 
docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování 
přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice a logice při jednoduchých manipulačních 
činnostech apod. 

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 960 Kč 

Číslo Termín Místo 

5321582000 15. 4. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Výuka AJ ve skupinách – poslechové a mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Sylvie Doláková 

Obsah: Vzdělávací program se zabývá problematikou výuky anglického jazyka ve skupinách, ať už se jedná o děti 
stejného věku i úrovně, nebo různé skupiny žáků – například na malotřídních školách. 
Na ukázkových materiálech se naučíme projektovat hodinu pro práci ve skupinách, připravit aktivity tak, 
aby děti pracovaly na stejném tématu, ale každá skupina používala přiměřené výukové prostředky  
a materiály. Tato organizace umožní učiteli dokonale využít námět, důkladně procvičit nové učivo  
a připomenout dříve získané poznatky. Na základě spolupráce skupin docílí efektivních výsledků. 
Na seminář si přineste nůžky a lepidlo. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 260 Kč 

Číslo Termín Místo 

5327322000 10. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 
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Výuka AJ ve skupinách – poslechové a mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Sylvie Doláková 

Obsah: Vzdělávací program se zabývá problematikou výuky anglického jazyka ve skupinách, ať už se jedná o děti 
stejného věku i úrovně, nebo různé skupiny žáků – například na malotřídních školách. 
Na ukázkových materiálech se naučíme projektovat hodinu pro práci ve skupinách, připravit aktivity tak, 
aby děti pracovaly na stejném tématu, ale každá skupina používala přiměřené výukové prostředky  
a materiály. Tato organizace umožní učiteli dokonale využít námět, důkladně procvičit nové učivo  
a připomenout dříve získané poznatky. Na základě spolupráce skupin docílí efektivních výsledků. 
Na seminář si přineste nůžky a lepidlo. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 310 Kč 

Číslo Termín Místo 

2327322000 27. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6327322000 11. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Výuka správné výslovnosti angličtiny na 1. st. ZŠ 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Monika Labudová 

Obsah: Výslovnost je důležitou součástí výuky anglického jazyka. Děti do 12 let mají přirozenou schopnost imitovat 
zvuky, velmi snadno a se zájmem se učí různým nezvyklostem ve výslovnosti cizího jazyka a nemají tolik 
ostychu jako pak děti starší. Hlavní rolí učitele je poskytnout žákům správný vzor ve výuce. Bezchybné 
zvládnutí základních aspektů výslovnosti anglického jazyka je pro tuto roli nezbytné. Přijďte i Vy načerpat 
nové poznatky v této oblasti. 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 580 Kč 

Číslo Termín Místo 

5323722000 26. 3. 2020 od 09:00 do 12:15 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Zábavná angličtina – metodika, říkanky, malování 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ, ŠD, školských zařízení 

Lektor: Mgr., Lic. Dagmar Pleva 

Obsah: Obrázky, básničky a říkanky? Na semináři se dozvíte, jak se těmito aktivitami mohou děti zábavnou formou 
učit anglický jazyk. Spojení říkanek, které mají hravou formu, značně 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. 
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. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 050 Kč 
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Číslo Termín Místo 

6326382000 9. 10. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Zábavná angličtina – zpíváme, tančíme, malujeme 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ, ŠD, školských zařízení 

Lektor: Mgr., Lic. Dagmar Pleva 

Obsah: 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. 
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. 
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. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 050 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326392000 13. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6326392000 7. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Zpestření výuky anglického jazyka na SŠ 

Cílová skupina: učitel gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Hana Gardner 

Obsah: Účastníci semináře budou moci načerpat informace a podněty k tomu, jak využít různorodých zdrojů 
ke zpestření výuky v hodinách AJ. Získají přehled o tom, jak lze ve výuce použít nejrůznější multimédia, 
aplikace a materiály, které jsou dostupné na internetu, a zároveň jak si kreativně vytvořit vlastní materiály 
za pomoci různých pomůcek.  Seminář se také bude věnovat problematice rozdílů mezi britskou  
a americkou angličtinou a dotkne se rovněž důležitosti výuky výslovnosti v hodinách AJ. Účastníci budou 
nejprve seznámeni se všemi materiály a pomůckami, a poté budou vedeni k jejich praktickému použití  
a přizpůsobení jejich obsahu tak, aby vyhovoval specifickým podmínkám a potřebám v jejich vlastní výuce. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 2 150 Kč 

Číslo Termín Místo 

6330202000 15. a 27. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Hana Gardner 

Obsah: Účastníci semináře budou moci načerpat informace a podněty k tomu, jak využít různorodých zdrojů 
k zpestření výuky v hodinách AJ. Získají přehled o tom, jak lze ve výuce použít nejrůznější multimédia, 
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aplikace a materiály, které jsou dostupné na internetu, a zároveň jak si kreativně vytvořit vlastní materiály 
za pomoci různých pomůcek.  Seminář se také bude věnovat problematice rozdílů mezi britskou  
a americkou angličtinou a dotkne se rovněž důležitosti výuky výslovnosti v hodinách AJ. Účastníci budou 
nejprve seznámeni se všemi materiály a pomůckami, a poté budou vedeni k jejich praktickému použití  
a přizpůsobení jejich obsahu tak, aby vyhovoval specifickým podmínkám a potřebám v jejich vlastní výuce. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 2 150 Kč 

Číslo Termín Místo 

6330212000 4. a 18. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Učme němčinu s písničkou 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. et Mgr. Renata Doubravová 

Obsah: Německý jazyk vyučuji jako druhý cizí jazyk na technicky zaměřené škole již od roku 1993. Potýkám se 
s problémy motivace žáků k učení německého jazyka, práce v početných skupinkách žáků s velmi 
rozdílnými znalostmi jazyka. To vše mě neustále nutí hledat nové způsoby, jak žáky zaujmout, něco je 
naučit a motivovat je k tomu, aby byli ochotni se něco naučit sami. 

Velmi pozitivně je žáky hodnocena práce s písničkou. Proto hledám různé možnosti, jak písničku do výuky 
zařadit a jak pomocí písničky, jejího poslechu nebo práce s textem písně mohu posilovat všechny jazykové 
kompetence žáků. O tyto své zkušenosti bych se s vámi ráda podělila na tomto cyklu seminářů. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 11 

Úč. poplatek: 1 260 Kč 

Číslo Termín Místo 

6327301950 14. a 21. 4.2020 od 14:00 do 17:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Pohádka nám pomůže 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Sylvie Doláková 

Obsah: Seminář přináší informace o tom, jak můžete efektivně využívat témata známých pohádek k tomu, abyste 
děti zapojili do širokého spektra vzdělávacích aktivit v českém jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, 
výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo 
nejlépe v obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). Vyzkoušíme si práci s materiály pro 
rozvoj jazyka, matematické operace, poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních 
činností a her, tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu 
pohádky. 
Základní text a obsah pohádky se tak prolíná celým dnem do všech výukových oblastí Ukážeme si, jak lze 
jednotlivé aktivity provázat, jak využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem  
a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků. 
Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4. – 5. třídu ZŠ (psaný projev v angličtině). 
Metoda je vhodná jak pro každodenní práci v mateřštině, tak při výuce jazyka, kde umožňuje maximálně 
využít techniku CLIL. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 210 Kč 
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Číslo Termín Místo 

1330362000 14. 1. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2330362000 25. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6330362000 20. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

ZKVALITNĚNÍ A MODERNIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Čtenářské dílny jako prostředek zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 13 

Úč. poplatek: 1 150 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326442000 23. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, nižší stupeň vícelet. G 

Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská 

Obsah: Obsah semináře vychází z požadavků RVP ZV na rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP. Zohledňuje 
různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových 
témat s předmětem ČJL. Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet 
jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým 
textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Představuje vybrané aktivity spojené s prací  
s textem a některé techniky, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 390 Kč 

Číslo Termín Místo 

5330382000 14. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, nižší stupeň vícelet. G 

Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská 
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Obsah: Obsah semináře vychází z požadavků RVP ZV na rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP. Zohledňuje 
různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových 
témat s předmětem ČJL. Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet 
jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým 
textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Představuje vybrané aktivity spojené s prací  
s textem a některé techniky, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti.  

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 440 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330382000 25. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2330382000 30. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Čtení v 1. třídě – od písmen po čtení s porozuměním 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga I. st. ZŠ 

Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová 

Obsah: Metodický seminář zaměřený na komplexní problematiku čtení v 1. třídě od předčtenářského období až 
po čtení s porozuměním. V průběhu semináře si vyzkoušíme mnoho osvědčených aktivit při výuce čtení 
různými metodami a promítneme si metodické ukázky přímo z výuky. Lektorka bude celou problematiku 
čtení prezentovat na nových učebnicích pro 1. ročník z Nakladatelství HANAMI, které bude možno na 
semináři zakoupit. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 550 Kč 

Číslo Termín Místo 

5326452000 3. 6. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Čtení v 1. třídě – od písmen po čtení s porozuměním 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga I. st. ZŠ 

Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová 

Obsah: Metodický seminář zaměřený na komplexní problematiku čtení v 1. třídě od předčtenářského období až 
po čtení s porozuměním. V průběhu semináře si vyzkoušíme mnoho osvědčených aktivit při výuce čtení 
různými metodami a promítneme si metodické ukázky přímo z výuky. Lektorka bude celou problematiku 
čtení prezentovat na nových učebnicích pro 1. ročník z Nakladatelství HANAMI, které bude možno na 
semináři zakoupit. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 600 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326452000 21. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 
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Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni ZŠ 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času I. st. ZŠ, školských zařízení 

Lektor: Mgr. Sandra Krejčová 

Obsah: Seminář je určený pro učitele prvního stupně ZŠ, kteří chtějí učit zábavnou formou a mají zájem se 
vzdělávat v nových, zajímavých a hravých formách výuky. Pro svoji práci s touto věkovou skupinou je může 
využít i vychovatel či pedagog volného času. 
Účastníci získají zásobník her do různých předmětů, vyrobí si materiály k didaktickým hrám, získají nápady 
na hry, které si mohou děti vyrobit samy, naučí se jak propojit předměty pomocí her a různých činností. 

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 930 Kč 

Číslo Termín Místo 

1326562000 26. 3. 2020 od 08:30 do 12:45 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2326562000 8. 4. 2020 od 08:30 do 12:45 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5326562000 7. 4. 2020 od 09:00 do 13:15 Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková 
organizace, Hany Kvapilové 1656/20, Opava - Město 

Hry s fantazií, písmeny i čísly 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Radek Ježowicz 

Obsah: Máte zájem o pestrou nabídku činností, které byly vyzkoušené a ověřené v praxi při práci s dětmi mladšího 
školního věku? Budeme si hrát s písmeny, čísly a fantazií. 
Nabízené činnosti a hry lze využít v průběhu dopoledního vyučování, v hodinách českého jazyka, 
matematiky, pracovního vyučování, výtvarné či tělesné výchově. Můžete je nabídnout dětem odpoledne 
ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, zájmových činností, činností rekreačních, ale také 
zajímavou formou obohatit víkendové pobyty, činnosti na táboře, na škole v přírodě. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 270 Kč 

Číslo Termín Místo 

2330912000 18. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5330912000 27. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Jak dělat matematiku zábavně 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Zdena Čížková 

Obsah: Na semináři se seznámíte se základními principy pedagogiky Marie Montessori a zjistíte jejich uplatnění  
v jednotlivých oblastech matematiky. Seznámíte se, jak se předkládají pomůcky po krocích, podle postupu 
dítěte, jak se úkoly dělí na jednotlivé dílčí postupy, jak necháváme dítě přijít si na poznatky samy. Jejich 
„aha“ je vede k pochopení a trvalosti takto nabytých vědomostí. 
Marie Montessori mluví o matematice jako o nástroji k poznání světa, jako o smyslovém zážitku. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 14 
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Úč. poplatek: 2 390 Kč 

Číslo Termín Místo 

5330722000 23. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 
24. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 

KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Metodický průvodce první třídou 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ 

Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová 

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

Rozsah: 10 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 420 Kč 

Číslo Termín Místo 

1323881900 22. 4. 2020 od 08:15 do 17:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

6323882000 8. 6. 2020 od 08:00 do 17:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Prvouka v 1. třídě – od cílů prvouky k tematicky integrované výuce 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga I. st. ZŠ 

Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová 

Obsah: Metodický seminář zaměřený na komplexní problematiku prvouky v 1. třídě s praktickými ukázkami, jak 
propojit prvouku s dalšími vyučovacími předměty. V průběhu semináře si vyzkoušíme mnoho praktických 
aktivit a shlédneme metodické ukázky přímo z výuky. Lektorka bude celou problematiku prvouky 
prezentovat na nových učebnicích pro 1. ročník z nakladatelství HANAMI, které bude možno na semináři 
zakoupit.  

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 500 Kč 

Číslo Termín Místo 

5326462000 5. 6. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu písmu 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga I. st. ZŠ 

Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová 

Obsah: Metodický seminář zaměřený na komplexní problematiku psaní v 1. třídě od grafomotoriky až po psací 
písmo. V průběhu semináře si vyzkoušíme mnoho praktických aktivit a shlédneme metodické ukázky přímo 
z výuky. Lektorka bude celou problematiku psaní prezentovat na nových učebnicích a písankách pro  
1. ročník Nakladatelství HANAMI, které bude možno na semináři zakoupit. 

Rozsah: 8 h 
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Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 500 Kč 

Číslo Termín Místo 

5326472000 4. 6. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu písmu 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga I. st. ZŠ 

Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová 

Obsah: Metodický seminář zaměřený na komplexní problematiku psaní v 1. třídě od grafomotoriky až po psací 
písmo. V průběhu semináře si vyzkoušíme mnoho praktických aktivit a shlédneme metodické ukázky přímo 
z výuky. Lektorka bude celou problematiku psaní prezentovat na nových učebnicích a písankách pro  
1. ročník Nakladatelství HANAMI, které bude možno na semináři zakoupit. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 550 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326472000 22. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Strategie čtenářské gramotnosti pro 1. st. ZŠ 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ 

Lektor: Nina Rutová 

Obsah: Nabízíme učitelům I. st. ZŠ modelové lekce práce s textem, vystavěné na třífázovém modelu učení E-U-R, 
s následnou analýzou dle Bloomovy taxonomie, ukážeme si, jak lze pracovat se třídou, v níž je různorodá 
čtenářská úroveň, zaměříme pozornost na čtyři čtenářské strategie, které vedou ke čtení s porozuměním, 
představíme si metody učení, které vedou žáky k myšlení. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 16 

Úč. poplatek: 2 260 Kč 

Číslo Termín Místo 

6323382000 17. a 18. 2. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Matematická gramotnost v praxi učitele 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, SOŠ, SOU 

Lektor: RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. 

Obsah: Matematická gramotnost je jednou ze základních gramotností, které jsou potřebné pro získávání dalších 
gramotností i klíčových kompetencí. V matematické gramotnosti se prolíná několik rovin, od 
matematického uvažování a argumentace, přes modelování až po užívání matematického jazyka, pomůcek 
a nástrojů při řešení úloh z reálného života. V tomto semináři se účastník seznámí se základními rovinami 
matematické gramotnosti a správnému vymezení cílů výuky matematiky na daném stupni vzdělávání ve 
vztahu k rozvíjené matematické gramotnosti. Účastník získá základní metodická doporučení k rozvoji 
matematické gramotnosti v jednotlivých rovinách – matematizace reálných situací, odhad výsledku, práce 
s chybou, řešení problémových úloh a praktické využití poznatků z matematiky. 
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Rozsah: 8 h 

Min. počet: 10 

Úč. poplatek: 1 300 Kč 

Číslo Termín Místo 

6323832000 27. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Matematické dovednosti předškolních dětí s použitím prvků pedagogiky Montessori 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, ŠD 

Lektor: Mgr. Zdena Čížková 

Obsah: Seminář rozdělený na teoretickou a praktickou část dává nahlédnout do oblasti matematiky a geometrie 
inspirované pedagogikou Marie Montessori. Úvod je zaměřený na utváření matematických schopností 
v souvislosti s vývojovými stadii dětí a dále se postupuje popisem senzitivního období pro matematiku  
a geometrii. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 2 280 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330162000 27. a 28. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

6330162000 21. a 22. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Asertivní komunikace ve školské praxi 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU, školských 
zařízení 

Lektor: RNDr. Zdenka Hromadová 

Obsah: Seminář nabízí rozšíření spektra komunikačních dovedností v rámci asertivního sebeprosazení, umění 
vhodně působit na druhé s cílem konstruktivního dialogu a zvládání obtížných situací ve školské praxi.  

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 410 Kč 

Číslo Termín Místo 

1323902000 27. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2323902000 28. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Formativní hodnocení a zpětná vazba 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: PhDr. Libor Kyncl 

Obsah: Na semináři se účastníci seznámí se základními strategiemi a technikami hodnocení se zvláštním zřetelem 
k hodnocení formativnímu (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků 
svého učení, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka), které významným způsobem 
ovlivňují kvalitu vzdělávání. Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost a zkušenosti ve vlastní výuce 
s ohledem na individuální přístup k žákům. 
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Rozsah: 16 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 2 420 Kč 

Číslo Termín Místo 

2324492000 11. a 12. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Time management aneb to nejdůležitější na první místo 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU, školských 
zařízení 

Lektor: RNDr. Zdenka Hromadová 

Obsah: Vzdělávací program je zaměřen na práci s časem, sladění profesního života se soukromým životem. 
Pravidla přístupu " to nejdůležitější na první místo " a související techniky, jak toho dosáhnout. Obsah 
programu se týká i faktorů znesnadňujících práci s časem a dodržování nastavení vlastních priorit a jejich 
možnou eliminaci. Absolvent programu bude umět využívat spektrum technik v rámci práce s časem. 
Absolvováním programu pracovník získá širokou škálu moderních metod time managementu, což se 
promítne do zdravé a efektivní spolupráce nejen v rámci své profese, ale i v osobní rovině.  

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 410 Kč 

Číslo Termín Místo 

1323912000 17. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2323912000 13. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6323912000 25. 5. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy, všech typů škol 

Lektor: PhDr. Libor Kyncl 

Obsah: Při implementaci ŠVP se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, 
které směřují k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit nově otevíraný dlouhodobý 
osmdesátihodinový základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to! 
Jeho účastníci si postupně v průběhu osmi celodenních modulů osvojí filozofii a postupy pedagogického 
konstruktivismu použitelné ve většině vyučovacích předmětů na obou stupních základních škol i na všech 
typech škol středních. Celý kurz je veden tak, aby si jeho účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, 
vyzkoušeli ihned ve své výuce a pak je společně s lektory analyzovali. 

Rozsah: 80 h 

Min. počet: 16 

Úč. poplatek: 10 400 Kč 

Číslo Termín Místo 

6324562050 26. a 27. 11. 2020 od 08:30 do 17:45 
6. a 7. 1. 2021 od 08:30 do 17:45 

16. a 17. 2. 2021 od 08:30 do 17:45 
22. a 23. 3. 2021 od 08:30 do 17:45 

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
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Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: PhDr. Libor Kyncl 

Obsah: Kurz vychází z programu RWCT, „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Je určen všem zájemcům o toto 
téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků dosud 
nezabývají. Seminář jim má sloužit jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské 
gramotnosti žáků. 

Lektor účastníkům nabídne praktické vyzkoušení vybraných metod RWCT (např. INSERT, Dvojitý zápisník, 
Učíme se navzájem, Řízené čtení, Ano-ne). Své zážitky po jednotlivých metodách zreflektujeme, budeme 
hledat možné využití metod pro různá témata, pro různé věkové kategorie, popíšeme si základní čtenářské 
činnosti v metodách. Zaměříme se hlavně na metody využitelné od cca 3. třídy ZŠ výše. 

V závěru programu se seznámíme se seznamem čtenářských dovedností a strategií, budeme analyzovat 
vybrané metody pomocí seznamu čtenářských dovedností a vybírat klíčové čtenářské dovednosti, na nichž 
metoda stojí. 

Kurs staví na práci pomocí „větších metod“. Příklady „drobné“ práce s textem budou moci účastníci 
načerpat z literatury poskytnuté lektorem. 

Seminář není určen učitelům, kteří prošli kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení nebo seminářem 
s podobným obsahem. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 2 250 Kč 

Číslo Termín Místo 

6321622000 2. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 
3. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

RWCT pro pokročilé 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy 

Lektor: Mgr. Monika Olšáková; Mgr. Pavla Besedová 

Obsah: Účastníci získají nové postupy pro rozvíjení kritického čtenářství a psaní pro výuku žáků, budou používat 
nové nástroje pro individualizaci výuky čtení a psaní a procvičí si postupy a nástroje autentického 
hodnocení při rozvíjení čtení a psaní u svých žáků. Vzdělávání bude probíhat částečně seminární formou, 
která bude věnována teoretickým částem, a částečně formou interaktivních dílen, v nichž si účastníci 
budou zkoušet různé činnosti. Výuka v dílnách bude plánována a realizována v souladu s Kolbovým cyklem 
prožitkového učení: každá aktivita bude reflektována a analyzována, bude zobecněna a začleněna do dříve 
získaných teoretických poznatků a bude uzavírána promýšlením implementace naučeného do vlastní praxe 
účastníků. 
Určeno absolventům kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení v rozsahu 80 h. 

Rozsah: 40 h 

Min. počet: 16 

Úč. poplatek: 5 490 Kč 

Číslo Termín Místo 

1320971950 předběžně podzim 2020, termíny budou upřesněny KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Formativní hodnocení a zpětná vazba v heterogenní třídě 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 
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Lektor: PhDr. Libor Kyncl 

Obsah: Vzdělávací program se zaměří zejména na formativní hodnocení – popisný jazyk a popisnou zpětnou vazbu. 
Cílem programu je podpořit sdílení a debaty mezi zúčastněnými učiteli o cílech a způsobech jejich 
hodnocení. 
Účastník semináře sdílí s ostatními své zkušenosti s hodnocením. Zná konkrétní příklady na typy 
hodnocení. Vyzkouší si poskytování zpětné vazby, rozliší mezi chválou a oceněním. Zformuluje příklad na 
hodnocení s pomocí hodnotících kritérií a indikátorů. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 390 Kč 

Číslo Termín Místo 

6324482000 4. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, nižší stupeň vícelet. G 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková 

Obsah: Seminář je určen pro učitele I. st.  a II.  st. ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. 

Přehled témat výuky: 

• Funkce hodnocení žáků 

• Legislativní zakotvení problematiky 

• Pravidla pro hodnocení žáků ve školním řádu a školním vzdělávacím programu 

• Řešení školního neprospěchu, spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

• Formativní a sumativní hodnocení 

• Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – hodnocení jako podpůrné 

opatření 

• Slovní hodnocení žáků 

• Sebehodnocení žáků – funkce sebehodnocení a jeho využití, metody a formy sebehodnocení – 

příklady dobré praxe 

• Pravidla pro hodnocení různých aktivit žáků (písemné práce, ústní zkoušení, žákovské projekty, 

domácí úkoly apod.) + motivační bodové hodnocení žáků – příklady dobré praxe 

Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

1025102000 18. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

6025102050 21. 10. 2020 od 8:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Jak na aktivizaci žáků? Praxí i teorií osvědčené přístupy. 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, VOŠ 

Lektor: Mgr. Petr Sucháček 

Obsah: Jak to udělat, aby žáci byli ve výuce aktivní? Aby diskutovali tam, kde chceme, aby diskutovali,  
a nevyrušovali tam, kde se nám to nehodí? To jsou témata, kterým se budeme věnovat na tomto semináři! 
Využijeme naše vzájemné zkušenosti a osvědčené postupy a inspiraci můžeme načerpat také z řady 
výzkumů v oblasti pedagogické komunikace. Seminář si klade za cíl být nejen více praktický (65 %) 
než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %). 
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Komunikační přístupy: jejich rozdělení a využití Přehled komunikačních přístupů: 
• Reflexe přístupů, které účastníci využívají a v jakém poměru 
• Silné a slabé stránky přístupů 
• Plán vyučovací hodiny založený na komunikačních přístupech 
• Aktivizační metody výuky 
• Dialogické vyučování: znaky a benefity 
• Jaké aktivizační metody účastníci používají a proč fungují 
• Analýza videozáznamu vyučování – pozorování aktivizačních metod, analýza podmínek, za kterých    
   fungují a za kterých ne 
• Formulování otázek, které směřují k aktivizaci 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 180 Kč 

Číslo Termín Místo 

5330972000 3. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Jak na formativní hodnocení 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, nižší stupeň vícelet. G 

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 320 Kč 

Číslo Termín Místo 

5324472000 7. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Jak na přírodní vědy? 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Pavel Wojnar 

Obsah: Jaké postupy nám fungují při výuce přírodovědných předmětů? Co konkrétně se nám v našich hodinách 
nejvíce osvědčilo? Jaké jsou naše zkušenosti a inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností 
v přírodovědných předmětech, s badatelskou výukou nebo Hejného matematiku? Potřebujeme se  
o něčem z naší výuky poradit s kolegy z jiných škol? 
Pojďme společně sdílet v rámci interaktivního semináře naše nápady a zkušenosti, které nám pomáhají 
zefektivnit práci s našimi žáky v oblasti přírodních věd. Vyzkoušejme si lekci s krátkými texty, poraďme se, 
jak zařadit badatelství do naší výuky. Hledejme společně inspirace ve videozáznamu z hodiny, předejme 
ostatním aspoň jednu naši podařenou zkušenost. 
S sebou si přineste aspoň jednu svou podařenou školní „zkušenost“ - např. stručný popis dobré lekce, 
žákovský výstup z povedené hodiny, pracovní list, inspirativní knihu apod.  

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 
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Úč. poplatek: 1 150 Kč 

Číslo Termín Místo 

5328162000 20. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6328162000 1. 4. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Jak udělat se žáky dobrý školní projekt 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Ivo Helebrant; Mgr. Veronika Endrštová 

Obsah: Účastníci vzdělávacího programu, jak začátečníci v metodě projektová výuka, tak i pokročilí, si osvojí či 
prohloubí znalosti a dovednosti nezbytné pro realizaci školního projektu, který má jasně stanovený cíl, je 
efektivně naplánován a jeho realizace podléhá závěrečné reflexi, při které se žáci/studenti mohou radovat 
ze svých úspěchů a také se poučit ze svých chyb. 
Obsah je zaměřen na realizaci jakéhokoli školního projektu, se zvláštní pozorností na realizaci 
společenskovědních či environmentálních témat. Těmto tématům jsou věnovány případové studie. 
Směřuje tak k realizaci projektu, který by naplňoval cíle těchto průřezových témat stanovených pro  
2. stupeň ZŠ – Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení  
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální 
výchova, a cíle průřezových témat určených pro střední školství – pro gymnázia (všechna výše uvedená 
témata s výjimkou Výchovy demokratického občana) a střední odborné školy (především témat Člověk  
v demokratické společnosti, Člověk a svět práce a Člověk a životní prostředí). V rámci semináře je kladen 
důraz na rozvoj klíčových kompetencí stanovených v RVP ZŠ, G i OV (RVP pro odborné vzdělávání), jak  
u účastníků, tak zprostředkovaně u konečné cílové skupiny – žáků a studentů. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 400 Kč 

Číslo Termín Místo 

6325032000 4. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Metody a formy práce k rozvoji čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Dana Svobodová 

Obsah: V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující 
různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. 
Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. 
Zaměří se na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních 
aktivizujících metod, dále pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé 
prvky a činnosti. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 430 Kč 

Číslo Termín Místo 

1328472000 9. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2328472000 24. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6328472001 18. 5. 2020 od 08:00 do 15:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
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Metody kritického myšlení v kostce 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Monika Olšáková 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 060 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326512000 25. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Motivace žáka prakticky 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Beata Kynclová 

Obsah: Vzdělávací akce je připravena pro ty účastníky, kteří hledají další způsoby, jak ve vyučování pracovat  
s motivací žáků. V průběhu semináře si ukážeme praktické způsoby motivace a budeme je společně 
reflektovat. Budou to například: poskytování popisné zpětné vazby žákům, motivování rozhovorem, 
učební styly, zásady pedagogické komunikace apod. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 280 Kč 

Číslo Termín Místo 

5330952000 20. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Pošli to dál aneb Dobré skutky kolem nás 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, výchovný poradce, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy 

Lektor: Mgr. Pavel Wojnar 

Obsah: Hledáte nápady a inspirace pro vícehodinový třídní nebo celoškolní projekt? Případně hledáte námět pro 
třídnické hodiny, hodiny OV, VkZ, MV nebo třeba aktivity pro děti ve školní družině? Mrzí vás, že jsou 
viditelnější negativní zprávy než ty dobré? Hledáte inspiraci pro posílení "dobra" ve vaší třídě a škole? 
Pojďme společně prožít lekci "Pošli to dál aneb Dobré skutky kolem nás" a předat si nápady, jak u dětí 
menších i velkých posílit vnímání a sdílení dobrých skutků. Nejprve si lekci sami aktivně vyzkoušíme v roli 
žáků, potom si ukážeme videa z realizovaných lekcí s dětmi, ukážeme si konkrétní výstupy žáků, kteří se 
lekce ve škole zúčastnili. Porovnáme žákovské a dospělácké výstupy. Probereme případně i možnost, jak 
vše realizovat v podmínkách konkrétní školy.  

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 730 Kč 
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Číslo Termín Místo 

5330372000 6. 5. 2020 od 08:30 do 11:45 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6330372000 18. 3. 2020 od 08:30 do 12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, nižší stupeň vícelet. G 

Lektor: Mgr. Michaela Hantková 

Obsah: Seminář je určen pro učitele českého jazyka II.  st. ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. 

Přehled témat výuky: 

• Diferencovaná třída na 2. stupni ZŠ – identifikace jednotlivých typů žáků (žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami, žáci mimořádně nadaní, žáci s lehkým mentálním postižením, žáci 

průměrní apod.), jejich potřeby a projevy při výuce českého jazyka, specifika práce s jednotlivými 

typy žáků v hodinách českého jazyka 

• 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 českém jazyce – příklady dobré praxe 

• Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v českém jazyce, 

praktická ukázka práce s kartičkami s diferencovanými úkoly – příklady dobré praxe 

• Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení 

• Náměty na tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů v českém 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. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 290 Kč 

Číslo Termín Místo 

2025112000 1. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6025112000 9. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, nižší stupeň vícelet. G 

Lektor: Mgr. Michaela Hantková 

Obsah: Seminář je určen pro  učitele českého jazyka II.  st. ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. 
Přehled témat výuky: 

• Diferencovaná třída na 2. stupni ZŠ – identifikace jednotlivých typů žáků (žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami, žáci mimořádně nadaní, žáci s lehkým mentálním postižením, žáci 

průměrní apod.), jejich potřeby a projevy při výuce českého jazyka, specifika práce s jednotlivými 

typy žáků v hodinách českého jazyka 

• 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 českém jazyce – příklady dobré praxe 

• Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v českém jazyce, 

praktická ukázka práce s kartičkami s diferencovanými úkoly – příklady dobré praxe 

• Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení 

• Náměty na tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů v českém jazyce 
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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. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 340 Kč 

Číslo Termín Místo 

1025111950 20. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Projekty v zájmovém vzdělávání 

Cílová skupina: učitel, vychovatel školských zařízení – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů 

Lektor: Mgr. Dana Svobodová 

Obsah: 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. 

Získáte náměty a inspiraci, jak vytvořit celoroční projekt s mezipředmětovou tématikou respektující 
průřezová témata a rozvíjející klíčové kompetence žáků v zájmové činnosti – školní družině a školním klubu, 
v zájmové organizaci. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 430 Kč 

Číslo Termín Místo 

6328202000 22. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Revize a aktualizace ŠVP v základních uměleckých školách 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník ZUŠ a SUŠ 

Lektor: Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. 

Obsah: Zkušeným učitelům pro připomenutí, začínajícím učitelům pro poznání souvislostí veškeré platné 
legislativy ve školách ČR ve vztahu k „rámcovému vzdělávání“. Účastník si z programu odnese návody, jak 
lépe pracovat v týmu (pedagogických týmů ve škole, v uměleckém oboru, v předmětové komisi), jak tuto 
spolupráci využít při revizi a aktualizaci ŠVP a především při realizaci osnov a výchovných a vzdělávacích 
strategií při každodenním školním životě. 
Proveďme revizi formulací osnov vyučovacích předmětů a výchovných a vzdělávacích strategií v ŠVP na 
ZUŠ. 
Proveďme revizi kapitoly Hodnocení v ŠVP na ZUŠ. 
Nastiňme lepší spolupráci zkušených a začínajících učitelů, školního managementu a běžných učitelů, lepší 
fungování struktury předmětových komisí. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 780 Kč 

Číslo Termín Místo 

6325751950 16. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 
17. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
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Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Michaela Hantková 

Obsah: Seminář je určený pro učitele různých předmětů 1. i 2. stupně různých základních škol. 

Jeho hlavním cílem je podpora čtenářské gramotnosti napříč všemi vyučovacími předměty. Při přípravě 
semináře jsme využili našich zkušeností s realizací seminářů o čtenářské gramotnosti pro učitele českého 
jazyka na 1. i 2. stupni ZŠ. Naše lektorky se této problematice dlouhodobě věnují a jejich semináře 
zaměřené na čtenářskou gramotnost v předchozích dvou letech absolvovaly stovky učitelů. V rámci 
semináře se jeho účastníci zaměří mimo jiné na práci s texty v naukových předmětech, na práci s knižními 
i internetovými informačními zdroji a také na pravidla pro tvorbu referátů v jednotlivých ročnících. 

Přehled témat výuky: 

• Čtenářská gramotnost jako klíčová kompetence 

• Čtenářské strategie 

• Typy textů 

• Příklady dobré praxe práce s textem v různých předmětech – metody a formy 

• Využití průřezových témat pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

• Informační zdroje ke čtenářské gramotnosti 

• Aktivity vedoucí k rozvoji čtenářství a vztahu ke knihám (čtenářské dílny, besedy, referáty, čtenářské 

poličky, čtenářské deníky) 

Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 240 Kč 

Číslo Termín Místo 

6019032002 21. 10. 2020 od 8:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Sebereflexe a hodnocení žáků 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Zdeněk Dlabola 

Obsah: Seminář a pracovní dílna vedená konstruktivistickým způsobem, která rozvíjí schopnosti a dovednosti 
účastníků aplikovat zásady konstruktivistické pedagogiky v oblasti hodnocení žáků. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 990 Kč 

Číslo Termín Místo 

2325892050 7. 10. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5325892000 17. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Školní zahrada učebnou 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, vedoucí pedagogický pracovník, pedagog volného času I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, 
SOU, školských zařízení 

Lektor: Mgr. Hana Mikulicová 
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Obsah: Dnešní výuka na základních školách probíhá většinou v prostředí učebny, mimo přímý kontakt s reálným 
prostředím a přírodou. Nepropojuje předměty a nevyužívá dostatečně areál školy a přilehlé okolí. Seminář, 
který nabízíme, bude koncipován na míru vaší zahradě a pedagogickému sboru. Jde o motivační seminář, 
který nabídne soubor aktivit napříč předměty i ročníky tak, aby si tu každý učitel našel tip, jak využít 
zahradu pro svůj předmět. 

Na semináři bude možné zakoupit si publikaci Školní zahrada. 

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 11 

Úč. poplatek: 1 470 Kč 

Číslo Termín Místo 

5325052000 14. 4. 2020 od 09:00 do 14:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Venkovní učení – přírodopis venku 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, asistent pedagoga I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, nižší stupeň vícelet. G 

Lektor: Mgr. Jiří Nešpor; Mgr. Vlaďka Kolářová 

Obsah: 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. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 11 

Úč. poplatek: 1 690 Kč 

Číslo Termín Místo 

5325062000 28. 5. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Čtenářské dovednosti s prvky kritického myšlení v MŠ 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Mgr. Stanislava Korcová 

Obsah: Seminář Vás seznámí s různorodými metodami rozvíjejícími kritické myšlení dětí a vychovávající tzv. 
„kvalitní čtenáře“, tj. čtenáře, kteří dokážou text samostatně hodnotit a zaujímat k němu vlastní 
stanoviska. 
Vyzkoušíte si tvoření úkolů vycházejících z literárního textu zaměřených na schopnost nejen v textu 
vyhledávat informace, ale také ke schopnosti vyvozovat z textu závěry, dle vlastního úsudku je 
interpretovat či ke schopnosti text posuzovat. 
V modelové lekci si sami vyzkoušíte v roli dětí práci s konkrétními literárními texty. Na zrealizované aktivity 
pohlédneme i z hlediska pedagogického a podrobíme je analýze. 
V semináři Vám budou nabídnuty praxí osvědčené nápady pro čtenářsky podnětné prostředí v mateřské 
škole a nabídka vhodných knih pro práci s dětmi předškolními dětmi.   

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 190 Kč 

Číslo Termín Místo 

5327162050 14. 10. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6327162050 21. 10. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
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INSPIROMAT k podpoře motorického rozvoje dítěte 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 

Obsah: Na semináři získáte náměty a inspirace na aktivity podporující motorický rozvoj dítěte předškolního věku, 
a to jak v oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky, tak také grafomotoriky a motoriky mluvidel. Vše 
v souladu s principem přiměřenosti a postupnosti. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 920 Kč 

Číslo Termín Místo 

2327021950 24. 1. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5327022000 6. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6327021950 17. 1. 2020 od 09:00 do 16:00 ZŠ a MŠ Mendelova, Einsteinova 2871/8, Karviná – Hranice 

6327021951 21. 2. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

INSPIROMAT k podpoře motorického rozvoje dítěte 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 

Obsah: Na semináři získáte náměty a inspirace na aktivity podporující motorický rozvoj dítěte předškolního věku, 
a to jak v oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky, tak také grafomotoriky a motoriky mluvidel. Vše 
v souladu s principem přiměřenosti a postupnosti. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 970 Kč 

Číslo Termín Místo 

1327021950 13. 1. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Matematická pregramotnost 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

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

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 900 Kč 

Číslo Termín Místo 

6320592000 22. a 23. 1. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
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Mateřská škola – netradičně, alternativně, inovativně… 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 

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

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 860 Kč 

Číslo Termín Místo 

2325042000 17. 2. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Mateřská škola – netradičně, alternativně, inovativně… 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 

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

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 890 Kč 

Číslo Termín Místo 

1325041900 11. 2. 2020 od 09:00 do 14:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Nadané dítě v MŠ 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník MŠ 

Lektor: Mgr. Alena Pokorná; Mgr. Markéta Fišerová 

Obsah: Seznámíte se se základními charakteristikami nadaného dítěte a podmínkami jeho integrace v mateřské 
škole. 
Na konci workshopu budete schopni zvážit a posoudit své možnosti (a možnosti své mateřské školy) při 
integraci nadaného dítěte. 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 640 Kč 

Číslo Termín Místo 

1323042000 6. 4. 2020 od 13:00 do 16:15 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 
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Netradiční formy práce v MŠ a 1. st. ZŠ 

Cílová skupina: učitel MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Alena Vlková 

Obsah: Přijďte se seznámit s netradičními metodami a formami práce, které rozvíjejí sociální kompetence, paměť, 
pozornost a kreativitu u žáků v MŠ a na 1. st. ZŠ.  Na vlastní kůži si vyzkoušíte hru na netradiční hudební 
nástroje, naučíte se základy hry na africké bubny djembe, zazpíváte a zatancujete si africkou píseň. 
Odnesete si podrobný metodický materiál v podobě metodických listů pro žáky i učitele. 

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 980 Kč 

Číslo Termín Místo 

2328192000 29. 5. 2020 od 08:00 do 13:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6328192000 20. 2. 2020 od 09:00 do 14:00 ZŠ a MŠ Mendelova, Einsteinova 2871/8, Karviná-Hranice 

6328192001 21. 2. 2020 od 08:00 do 13:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte 

Cílová skupina: učitel, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Obsah: Seminář je zaměřený na možnosti rehabilitace knižní kultury a využití vlivu literární předlohy na vývoj 
dítěte a jeho tvořivou práci. Ukážeme si, jak pracovat s materiálem pro jazykovou práci a rozvoj literární  
a čtenářské gramotnosti, shlédnete praktickou ukázku práce s dětmi a získáte materiály, nápady a 
informace pro práci s literárním textem v rámci tvořivého rozvoje čtenářské gramotnosti dítěte. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 200 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330922000 14. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

5330922050 1. 10. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

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

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová 

Obsah: Tento vzdělávací program se zaměřuje na téma polytechnického vzdělávání v MŠ a možnosti, jak 
prostřednictvím něj rozvíjet osobnost dítěte, připravovat jej na vstup do ZŠ. Přináší inspiraci pro tvorbu 
konkrétních předškolních aktivit v návaznosti na polytechnickou oblast – např. využití přírodního  
a recyklovatelného materiálu k rozvoji vědomostí, dovedností a návyků dítěte, experimenty vhodné pro 
děti předškolního věku, lidová řemesla, věda a technika,… Ukazuje možnosti využití vhodných didaktických 
pomůcek, poskytuje pracovní listy k tématu recyklace a ochrany životního prostředí. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 020 Kč 
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Číslo Termín Místo 

2326502000 9. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5326502000 3. 4. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Polytechnická výchova v MŠ. Rozvoj prostorové představivosti. 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Obsah: Smyslem semináře je rozšířit kompetence učitelů v oblasti polytechnické výchovy v předškolním 
vzdělávání – rozvoj prostorové představivostí pomocí vhodně volených pomůcek a činností. 
Seminář Vám ukáže, jak je možné vhodně zvolenými činnostmi, které budou přizpůsobené věku  
a momentální úrovni rozvoje dítěte, příznivě ovlivnit jeho další psychomotorický vývoj a rozvíjet u dětí 
prostorovou představivost. 
Dostatečná úroveň rozvoje prostorové orientace v předškolním věku je nezbytnou podmínkou pro 
úspěšné osvojení počátečního čtení, psaní i počítání. K nácviku rozlišení levé a pravé strany v ploše 
můžeme využít mnoho didaktického materiálu, pomůcek i stavebnic, které zároveň motivují 
ke komunikaci, k rozvoji sluchového vnímání, zrakového vnímání, rozvoji kognitivních dovedností, rozvoji 
řeči a rozvoji motorických schopností dítěte. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 10 

Úč. poplatek: 1 870 Kč 

Číslo Termín Místo 

6328152050 11. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga MŠ 

Lektor: Mgr. Natália Toflová, Bc. Jana Bartošová 

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

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 360 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326492000 30. 4. 2020 od 8:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v mateřské škole 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Mgr. Anna Štěpánová; Vendula Wrožynová, DiS. 

Obsah: Seminář je určen všem, kteří chtějí rozvíjet kritické myšlení a čtenářskou gramotnost už u dětí 
v předškolním věku. Seznámíte se s několika metodami ověřenými při práci s dětmi a některé z nich si sami 
vyzkoušíte. Do praxe si odnesete zajímavé nápady, postupy a tipy na konkrétní činnosti. 

Příklady témat: 
1. Sdílení zkušeností z vlastní praxe 
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2. Jak zařídit, aby děti knihy bavily 

3. Fáze konstruktivistického pojetí učení 

4. Výběr literatury 

5. Metoda řízeného čtení 

6. Prezentace čtenářských lekcí z praxe 

7. Využití internetu k rozvoji kritického myšlení 

8. Využití statistik, tabulek, grafů a diagramů 

9. Klub v mateřské škole 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 650 Kč 

Číslo Termín Místo 

2319151950 16. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 
17. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 

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

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v mateřské škole 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Mgr. Anna Štěpánová; Vendula Wrožynová, DiS. 

Obsah: Seminář je určen všem, kteří chtějí rozvíjet kritické myšlení a čtenářskou gramotnost už u dětí 
v předškolním věku. Seznámíte se s několika metodami ověřenými při práci s dětmi a některé z nich si sami 
vyzkoušíte. Do praxe si odnesete zajímavé nápady, postupy a tipy na konkrétní činnosti. 

Příklady témat: 
1. Sdílení zkušeností z vlastní praxe 

2. Jak zařídit, aby děti knihy bavily 

3. Fáze konstruktivistického pojetí učení 

4. Výběr literatury 

5. Metoda řízeného čtení 

6. Prezentace čtenářských lekcí z praxe 

7. Využití internetu k rozvoji kritického myšlení 

8. Využití statistik, tabulek, grafů a diagramů 

9. Klub v mateřské škole 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 2 310 Kč 

Číslo Termín Místo 

5328262000 28. a 29. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Rozvoj předmatematické gramotnosti s využitím přírodnin 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: PaedDr. Iva Tomášková 

Obsah: Na semináři se budete zabývat problematikou předmatematické gramotnosti předškolních dětí. Dozvíte 
se, jak lze s pomocí přírody, přírodnin a experimentů formovat matematické představy dětí. Prostor bude 
věnován řadě témat, přispívajících k rozvoji matematických dovedností dětí – např. práce s otázkou a 
odpovědí, porovnávání, přiřazování, třídění, počet, kvantita a číslo, uvažování a usuzování, jisté a možné, 
rozvoj smyslového vnímání, souhra oka a ruky, grafomotorické činnosti. Součástí semináře budou jak 
metodické náměty pro Vaši praxi, tak teoretické i didaktické zakotvení tématu.  

Rozsah: 8 h 
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Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 950 Kč 

Číslo Termín Místo 

2322672000 11. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Rozvoj předmatematické gramotnosti s využitím přírodnin 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: PaedDr. Iva Tomášková 

Obsah: Na semináři se budete zabývat problematikou předmatematické gramotnosti předškolních dětí. Dozvíte 
se, jak lze s pomocí přírody, přírodnin a experimentů formovat matematické představy dětí. Prostor bude 
věnován řadě témat, přispívajících k rozvoji matematických dovedností dětí – např. práce s otázkou a 
odpovědí, porovnávání, přiřazování, třídění, počet, kvantita a číslo, uvažování a usuzování, jisté a možné, 
rozvoj smyslového vnímání, souhra oka a ruky, grafomotorické činnosti. Součástí semináře budou jak 
metodické náměty pro Vaši praxi, tak teoretické i didaktické zakotvení tématu. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 000 Kč 

Číslo Termín Místo 

1322672000 5. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

5322672000 27. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Vytváříme podpůrné prostředí pro děti s nadáním v mateřské škole 

Cílová skupina: učitel, vedoucí pedagogický pracovník, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ 

Lektor: Mgr. Alena Pokorná; Mgr. Markéta Fišerová 

Obsah: Seznámíte se se základními charakteristikami nadaného dítěte a podmínkami jeho vzdělávání v mateřské 
škole. Poznáte možnosti spolupráce s poradenským zařízením v oblasti vzdělávání nadaného dítěte, 
vyzkoušíte si vytvořit plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán pro dítě s nadáním. Dalšími 
tématy jsou praktické aktivity zaměřené na vzdělávání nadaného dítěte v běžné mateřské škole, zjištění 
možností vlastní MŠ pro vzdělávání dítěte s nadáním, doporučené materiály apod. Vytvoříte si Zásobník 
nápadů pro práci s nadanými dětmi. 

Rozsah: 16 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 2 310 Kč 

Číslo Termín Místo 

1328271950 6. a 7. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2328272000 16. a 17. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Jak vyučovat přírodovědné předměty jinak 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Mgr. Dana Forýtková 

Obsah: 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  
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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. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 120 Kč 

Číslo Termín Místo 

1323401950 4. 5. 2020 od 8:30- 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Výuka v terénu pro II. stupeň ZŠ 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga II. st. ZŠ 

Lektor: Ing. Martin Kříž 

Obsah: Seminář je určen pro všechny pedagogy, jejichž snahou je převést běžnou výuku ze školních tříd do školní 
zahrady nebo do přírody. Budou Vám předkládány náměty, jak využít okolní prostředí školy při výkladu  
a procvičování učiva jednotlivých vyučovacích předmětů (český jazyk, matematika, zeměpis, biologie...)  
s využitím mezipředmětových vztahů.  Lektor je spoluautorem projektu Učíme se venku 
(www.ucimesevenku.cz) a celý život se zabývá terénní výukou, místně ukotveným učením, badatelstvím  
a propagací školních zahrad (www.skolni-zahrada.cz). 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 950 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326552000 3. 6. 2020 od 9:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Hudebně relaxační aktivity ovlivňující chování dětí s ADHD 

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Břenková 

Obsah: Seznámíte se s hudebně relaxačními hrami, které pozitivně ovlivňují výchovně-vzdělávací proces. 
Vzdělávací program má především praktický charakter. Nabídneme Vám praktické činnosti, které můžete 
využít ve své praxi a tím obohatit svůj metodický repertoár. Blíže se seznámíte s hudebními nástroji  
a aktivitami, které můžete aplikovat u dětí s ADHD. Tyto aktivity pomáhají ke zklidnění dětí/žáků a může 
je využívat každý pedagog. 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 820 Kč 

Číslo Termín Místo 

5328132000 12. 2. 2020 od 08:30 do 11:45 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6328132000 3. 4. 2020 od 08:30 do 11:45 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Rozvoj motorických dovedností prostřednictvím hudebních aktivit 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, speciální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení MŠ, I. 
st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy 
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Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Břenková 

Obsah: Obsahem vzdělávacího programu je seznamování pedagogických pracovníků s hudebními aktivitami, které 
mohou využít při rozvoji rytmizace a koordinace pohybu dětí, s možností jeho využití při výchovně-
vzdělávacím procesu s dětmi. 
Vzdělávací program má především praktický charakter. Účastníkům budou v rámci hudebních aktivit 
nabízeny praktické činnosti, které následně mohou využít ve své praxi, implementovat do svých 
vzdělávacích programů, tím rozšířit svou vzdělávací nabídku. 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 820 Kč 

Číslo Termín Místo 

2328142000 3. 6. 2020 od 13:00 do 16:15 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Jak a proč využívat tanec při práci s dětmi 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, školských zařízení 

Lektor: Mgr. Eva Grambalová 

Obsah: Čím vším může být pro nás tanec? Čím vším může pro nás být jako pro člověka, pro pedagoga, pro dítě? 
Lze jeho prostřednictvím lépe zvládat školní neúspěch, hyperaktivitu, stres? Může být klíčem k otevření 
dětské duše, způsobem k sebevyjádření, návodem k poznání sebe sama i ostatních? Jak správně 
postupovat při vedení pohybových aktivit a rozcviček, aby děti získaly nadšení pro pohyb a radost z něj? 
Pojďme si společně na tyto i další otázky odpovědět a najít způsoby, jak účinně začlenit taneční praktiky 
do školních i mimoškolních aktivit. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 870 Kč 

Číslo Termín Místo 

5323752000 14. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 Slezské gymnázium, Opava, Zámecký okruh 29 , Opava - Město 

Výuka předmětu Volba povolání v základní škole 

Cílová skupina: učitel, výchovný poradce II. st. ZŠ, nižší stupeň vícelet. G 

Lektor: Mgr. Alice Vašáková 

Obsah: Seminář je určen pedagogům 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií, přednostně 
pak výchovným poradcům. 
Přehled témat: 

• Místo předmětu Volba povolání v systému vzdělávání v ZŠ (rámcový vzdělávací program, 

implementace tématu do školního vzdělávacího programu, průřezové téma). 

• Motivace učitelů k výuce předmětu Volba povolání (kvalifikace učitelů, příležitosti k rozvoji profesní 

kompetence, motivace k zavedení předmětu Volba povolání do systému vzdělávání ve kmenové ZŠ, 

analýza zdrojů ve škole). 

• Motivace žáků k volbě vzdělávací cesty (kdy a jak začít se žáky mluvit o profesní volbě, vhodné 

způsoby motivace, zkompetentňování žáků v rozhodování o své budoucnosti). 

• Obsah výuky v předmětu VP (konkrétní tematické oblasti: sebepoznání, proces rozhodování, 

plánování, orientace v trhu práce, informační zdroje. Rozvržení učiva do ročníků a časové dotace k 

jednotlivým tématům). 

• Metody a formy práce se žáky (konkrétní metodiky k jednotlivým tematickým oblastem, příklady 

dobré praxe). 
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• Spolupráce škol s dalšími subjekty, informační zdroje (zdroje informací z oblasti kariérového 

poradenství, přehled kompetentních spolupracujících institucí). 

Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 990 Kč 

Číslo Termín Místo 

6019042000 7.10. 2020 od 9:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

 

OBOROVÉ ČINNOSTI 

Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu… 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Jovanka Rybová 

Obsah: Děti prý nerady čtou, ale to není tak úplně pravda. Ukážeme Vám takové metody, které vtáhnou děti do 
výuky, odstraní z ní nudu, naučí je číst s porozuměním a práce v českém jazyce je může bavit. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 450 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330172000 23. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový 

2330172000 16. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5330172000 2. 4. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6330172000 5. 6. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Hudební výchova na 1. stupni ZŠ? Hravě! 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času I. st. ZŠ, SVČ 

Lektor: Mgr. Sandra Krejčová 

Obsah: V dnešní době nemusíte být hudební génius, abyste dokázali vytvořit zábavné hudební hodiny i pro děti, 
které k hudbě nemají příliš kladný vztah. Přijďte si pro inspiraci, kde se pomocí hudebních, pohybových  
a rytmických her naučíte vytvořit zajímavé hodiny hudební výchovy, které budou bavit nejen děti, ale i vás. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 070 Kč 

Číslo Termín Místo 

6321641950 25. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
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Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Jovanka Rybová 

Obsah: Prožitkový seminář Vám umožní rozšířit zásobník námětů pro výuku předmětů s přírodovědným 
zaměřením. Seznámíte se s metodami a postupy aktivního učení, které vedou děti k pozornému 
naslouchání a kritickému myšlení, naučí je spolupracovat, objevovat a obhajovat svůj názor. 

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 320 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330192000 22. 5. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový 

2330192000 17. 4. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5330192000 3. 4. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6330192000 4. 6. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Vaříme s malými dětmi 

Cílová skupina: učitel, vychovatel MŠ, I. st. ZŠ, ŠD 

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Obsah: Naučíte se, jak zábavnou formou učíme děti připravit jednoduchá jídla. Jak seznámit děti se surovinami  
a jejich správném použití, bezpečně používat kuchyňské náčiní a vést děti ke zdravému stravování. Budeme 
opravdu vařit, připravovat, ochutnávat – praktická dílna. 

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 900 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330502000 23. 4. 2020 od 08:30 do 12:45 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

6330502000 1. 4. 2020 od 08:30 do 12:45 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Didaktické situace ve vyučování matematice 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 

Obsah: Zaměříme se na přípravu a analýzu didaktických situací, tj. situací při vyučování matematice, a základní 
jevy, které s nimi souvisí. Na konkrétních ukázkách budou rozvedeny základní jevy vztahující se k vyučování 
matematice a jejich charakteristiky včetně jejich možných modifikací pro různý věk žáků. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 490 Kč 

Číslo Termín Místo 

5325782000 29. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 
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Metody pro rozvoj finanční gramotnosti 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Lukáš Heřman 

Obsah: Seminář je zaměřen na 5 základních okruhů finanční gramotnosti (FG): peníze, nákup, příjem, výdaje  
a bankovní služby. Seminář ukáže možnosti, jak téma FG začlenit v malých blocích nejen do hodin 
matematiky. Předvedeme si, jak poutavě spojit hodiny matematiky s aktivitami FG a tím zvýšit oblibu 
tohoto tématu u žáků. Čekají vás modelové aktivity spojené s tématy FG. Předvedeme rozcvičky, 
kooperativní a párové metody a hry. Po semináři zůstávají učitelům k dispozici pracovní listy 
moderovaných aktivit, současně si každý může všechny aktivity vyfotit a lektor předá účastníkům odkaz, 
kde lze většinu předvedených aktivit bezplatně stáhnout z webu. 
Prosím vezměte si s sebou smartphone pro pořizování snímků jednotlivých aktivit a k prohlédnutí 
představených zdrojů. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 390 Kč 

Číslo Termín Místo 

5328172000 6. 5. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

5328172001 27. 5. 2020 od 09:00 do 16:00 Střední odborná škola, Krnovská 9, Bruntál 

Metody pro rozvoj finanční gramotnosti 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Lukáš Heřman 

Obsah: Seminář je zaměřen na 5 základních okruhů finanční gramotnosti (FG): peníze, nákup, příjem, výdaje  
a bankovní služby. Seminář ukáže možnosti, jak téma FG začlenit v malých blocích nejen do hodin 
matematiky. Předvedeme si, jak poutavě spojit hodiny matematiky s aktivitami FG a tím zvýšit oblibu 
tohoto tématu u žáků. Čekají vás modelové aktivity spojené s tématy FG. Předvedeme rozcvičky, 
kooperativní a párové metody a hry. Po semináři zůstávají učitelům k dispozici pracovní listy 
moderovaných aktivit, současně si každý může všechny aktivity vyfotit a lektor předá účastníkům odkaz, 
kde lze většinu předvedených aktivit bezplatně stáhnout z webu. 
Prosím vezměte si s sebou smartphone pro pořizování snímků jednotlivých aktivit a k prohlédnutí 
představených zdrojů. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 440 Kč 

Číslo Termín Místo 

1328172000 1. 4. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2328172050 9. 9. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Netradiční formy rozvoje matematiky a logického nadání 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, speciální pedagog I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SVČ 

Lektor: Mgr. Bc. Libuše Kovářová 

Obsah: Obsahem semináře je nabídka netradičních aktivit, které rozvíjí logické myšlení a matematické nadání. 
Konkrétně půjde o sudoku, abaku, Matematiku rukama a šifry, a to ve variantách pro 1. i pro 2. stupeň, od 
úplných základů až po náročnější možnosti. Objeví se i kontakty na informační zdroje a vhodné soutěže, 
kterými je možné žáky motivovat. 



 
 

129 
 
 

V semináři se účastníci s aktivitami prakticky seznámí, vyzkouší si je a získají zkušenosti a metodiku k tomu, 
aby mohli tyto aktivity zavádět do výuky. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 120 Kč 

Číslo Termín Místo 

2326612000 19. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Netradiční formy rozvoje matematiky a logického nadání 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, speciální pedagog I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SVČ 

Lektor: Mgr. Bc. Libuše Kovářová 

Obsah: Obsahem semináře je nabídka netradičních aktivit, které rozvíjí logické myšlení a matematické nadání. 
Konkrétně půjde o sudoku, abaku, Matematiku rukama a šifry, a to ve variantách pro 1. i pro 2. stupeň, od 
úplných základů až po náročnější možnosti. Objeví se i kontakty na informační zdroje a vhodné soutěže, 
kterými je možné žáky motivovat. 
V semináři se účastníci s aktivitami prakticky seznámí, vyzkouší si je a získají zkušenosti a metodiku k tomu, 
aby mohli tyto aktivity zavádět do výuky. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 170 Kč 

Číslo Termín Místo 

1326611950 11. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Lidové zvyky a jejich význam a využití při práci s dětmi 

Cílová skupina: učitel, vychovatel MŠ, I. st. ZŠ, ŠD 

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Obsah: Přijďte se seznámit s lidovými zvyky, které potkáváme v průběhu celého roku, jejich významem a využitím 
ve výchovně vzdělávací práci s dětmi. Nabízíme návrat ke kořenům lidových tradic a pochopení důležitosti 
jejich zachovávání. 

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 800 Kč 

Číslo Termín Místo 

2325962000 25. 3. 2020 od 08:30 do 12:45 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Motivační pohybové hry 

Cílová skupina: učitel, vychovatel MŠ, I. st. ZŠ, ŠD 

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Obsah: Seminář je zaměřený na pohybové hry v místnosti rozvíjející orientaci dětí v prostoru, rozvoj fantazie, 
zručnosti a komunikace. Spojení pohybu s rytmem, hudbou, slovem. Seminář Vám nabídne hry, metody a 
techniky pro rozvoj pohybových schopností. 
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Rozsah: 5 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 800 Kč 

Číslo Termín Místo 

5325972000 9. 3. 2020 od 08:30 do 12:45 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Polytechnické činnosti – inspirace v praxi mateřské školy 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Bc. Jana Bartošová 

Obsah: Přijďte se podívat, jak se dá obohatit učební prostředí mateřské školy pomůckami, prostředky a činnostmi 
rozvíjejícími polytechnické vzdělání děti. Budete mít možnost vidět polytechnické činnosti dětí ve věkově 
smíšené třídě v MŠ pracující v programu Začít spolu. Získáte inspiraci pro práci s dětmi v různých 
organizačních formách a vhled do problematiky polytechnicky v MŠ. 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 6 

Úč. poplatek: 870 Kč 

Číslo Termín Místo 

2327572000 21. 4. 2020 od 08:15 do 11:45 Mateřská škola Čeladenská beruška, p. o., Čeladná 389, Čeladná 

Tvořivá hra v MŠ a její začleňování do výchovně vzdělávacího procesu 

Cílová skupina: učitel MŠ 

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Obsah: V prakticky vedeném semináři se zaměříme na možnosti využití tvořivé hry ve výchovně vzdělávací práci s 
dětmi předškolního věku. Získáte množství nových nápadů a poznatků v této oblasti, včetně využití 
netradičních materiálů, teoretické podklady i praktické postupy a možnosti práce. Součástí je i přímá 
ukázka práce s dětmi. 

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 800 Kč 

Číslo Termín Místo 

5325982000 9. 3. 2020 od 13:15 do 17:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Zážitkové hry pro děti v přírodě 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, ŠD 

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Obsah: Seminář je určen všem, kteří mají zájem věnovat se prožitkovým hrám s dětmi. Nabízíme mnoho 
zajímavých motivací, plánování, organizace, možná úskalí. Uvidíte ukázky her na videu. Získáte ucelenou 
nabídku aktivit pro školy v přírodě, pro využití pobytů v přírodě a tvořivých projektů v přírodě. 

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 800 Kč 
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Číslo Termín Místo 

2326012000 5. 5. 2020 od 08:30 do 12:45 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

6326012000 10. 3. 2020 od 08:30 do 12:45 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Setkání s vědou 

Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU 

Lektor: Dr. Michael Londesborough, Ph.D. 

Obsah: Setkání umožní interakci mezi vědci a pedagogickou veřejností. Lektor – odborník ve svém oboru – bude 
prezentovat výsledky nových výzkumů, aby účastníci získali přehled o současném stavu poznání v 
konkrétní oblasti. Po prezentaci bude následovat diskuse o prezentovaném tématu, případně o dalších 
otázkách z oboru vědy, kterému se věnuje lektor. Vzdělávací akce podporuje propojení vědy a školy, sdílení 
zajímavých poznatků, zatraktivnění výuky. 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 16 

Úč. poplatek: 950 Kč 

Číslo Termín Místo 

6322002000 15. 4. 2020 od 13:00 do 16:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Jóga pro děti 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, SVČ, školských zařízení 

Lektor: Kateřina Moore 

Obsah: Pojďme si společně ukázat, proč je cvičení jógy s dětmi prospěšné. Ukážeme si, že se dá jednoduchou a 
hravou formou děti motivovat k pravidelnému cvičení, které jim přináší lepší soustředění, koordinaci, 
pevnější a zdravější tělo, snadnější zvládání stresových situací a spoustu dalšího.     
Pojďme se na chvilku stát dítětem, abychom v sobě opět objevili větší radost, hravost a fantazii, kterou 
pak můžeme předávat našim nejmenším. 
Na seminář si vezměte pohodlné oblečení, podložku a dobrou náladu. 

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 880 Kč 

Číslo Termín Místo 

5324342000 13. 5. 2020 od 08:30 do 12:45 Slezské gymnázium, Opava, Zámecký okruh 29 , Opava - Město 

Jóga v pedagogické praxi 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. 
školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, VOŠ 

Lektor: Mgr. Věra Veitová 

Obsah: Přijďte načerpat inspiraci z jógy. Seznámíte se s možnostmi protažení a posílení celého těla ve spojení 
s dechem, jaké je správné držení těla v různých pozicích (stoj, sed, leh). Jaké jsou možnosti vyrovnávání 
svalových dysbalancí, možnosti prevence i řešení těchto problémů u dětí i dospělých.  Získáte různé 
techniky na uvolnění, relaxaci, využití různého způsobu dýchání pro uvolnění napětí a dodání energie. Vše 
si prakticky vyzkoušíte. 

Rozsah: 8 h 



 
 

132 
 
 

Min. počet: 13 

Úč. poplatek: 1 350 Kč 

Číslo Termín Místo 

6330392000 15. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Jóga v pedagogické praxi 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. 
školy, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, VOŠ 

Lektor: Mgr. Věra Veitová 

Obsah: Přijďte načerpat inspiraci z jógy. Seznámíte se s možnostmi protažení a posílení celého těla ve spojení 
s dechem, jaké je správné držení těla v různých pozicích (stoj, sed, leh). Jaké jsou možnosti vyrovnávání 
svalových dysbalancí, možnosti prevence i řešení těchto problémů u dětí i dospělých.  Získáte různé 
techniky na uvolnění, relaxaci, využití různého způsobu dýchání pro uvolnění napětí a dodání energie. Vše 
si prakticky vyzkoušíte. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 13 

Úč. poplatek: 1 400 Kč 

Číslo Termín Místo 

1330392000 15. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2330392000 1. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

Práce se dřevem jako součást polytechnické výchovy 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, školských zařízení 

Lektor: Bc. Stanislav Juhas 

Obsah: Praktický seminář s dílnou nabízí náměty a návody, jak využít práci se dřevem v běžné školní výuce. 
Vytvoříte si sami několik jednoduchých výrobků, které pak můžete s dětmi ve škole vyrábět. Také obdržíte 
návody a metodiku pro další tvoření. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 2 440 Kč 

Číslo Termín Místo 

6326632000 30. 1. 2020 od 10:00 do 17:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Florbal a metodika jeho vyučování 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SVČ, ŠD 

Lektor: Mgr. Jiří Kysel 

Obsah: Chcete se více dozvědět o moderní a populárním sportu? Nabýt teoretických i praktických poznatků  
o metodicky správném vyučování v povinném, nepovinném i zájmové školní i mimoškolní činnosti? 
Vyzkoušíte si různé florbalové hry.  

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 
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Úč. poplatek: 1 640 Kč 

Číslo Termín Místo 

6330232000 3. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 Základní škola, Ostrava-Poruba, Ivana Sekaniny 1804/15, Ostrava - Poruba 

Pohybové hry pro děti 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ, SVČ, školských zařízení 

Lektor: Mgr. Radek Ježowicz 

Obsah: Seznámíte se s pohybovými hrami k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí, převážně 
motorických a psychomotorických. Získáte náměty, soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem 
v rámci hodin TV, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností 
nebo činností rekreačních. Témata: Honičky, Hry ve skupinách, hry psychomotorické, běžecké a štafetové 
hry, míčové hry i úpolové hry. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 15 

Úč. poplatek: 1 040 Kč 

Číslo Termín Místo 

1325202000 20. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2325202000 15. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky, 28. října 1598, Frýdek-Místek 

6325202000 16. 3. 2020 od 09:00 do 16:00 Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, Ostrava - Poruba 

Experimenty a hry od nejlepších malířů světa 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ, školských zařízení 

Lektor: MgA. Zdeňka Morávková, Ph.D. 

Obsah: Máte rádi umění a malování a chcete získat tipy, jak tyto dva světy zajímavě pedagogicky propojovat? 
Chtěli byste si rozšířit spektrum činností, které lze s dětmi vést? Nabízíme seminář plný malířských  
a uměleckých her, který vám otevře nové obzory. Rozvinete svou kreativitu, získáte inspiraci a budete moci 
sdílet a prohlubovat své nápady ve skupině. To vše pod citlivým vedením zkušené lektorky a umělkyně. 
Nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti! 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 290 Kč 

Číslo Termín Místo 

2323222000 2. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5323222000 7. 4. 2020 od 10:00 do 17:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

6323222000 14. 1. 2020 od 09:00 do 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Kresba a malba tuší 

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

Lektor: PaedDr. Alena Zupková 
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Obsah: Přijďte si vyzkoušet a objevit pro zajímavé vlastnosti a přednosti tušové kresby, malby, tušového 
monotypu. Nechte se okouzlit klovatinovou rezervou a jejím výtvarným jazykem. Přineste si s sebou 
pracovní plášť a flash disk. 

Rozsah: 4 h 

Min. počet: 13 

Úč. poplatek: 800 Kč 

Číslo Termín Místo 

5329962000 2. 3. 2020 od 08:30 do 11:45 Základní umělecká škola V. Vančury, Nádražní 11, Háj ve Slezsku 

Náměty ve výtvarném tvoření 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ 

Lektor: PaedDr. Alena Zupková 

Obsah: Přijďte načerpat nové inspirace a postupy při tvorbě a provedení výtvarných projektů v návaznosti na 
vhodný výběr výtvarných technik. Seznámíte se, jak hledat a zpracovat výtvarné téma. Seznámíte se se 
vztahem námětů, výtvarných postupů a výtvarných technik. Budete mít možnost si prohlédnout výtvarné 
práce žáků. 

Lektorka vzdělávacího programu, PaedDr. Alena Zupková, učitelka výtvarného oboru na ZUŠ Vladislava 
Vančury v Háji ve Slezsku, se může pochlubit mnohými úspěchy svých žáků, ať už u talentových zkoušek na 
střední školy, či v republikových a mezinárodních soutěžích, v nichž uspěly jejich výtvarné práce. Je 
předsedkyní Krajské umělecké rady ZUŠ, porotkyní výtvarných soutěží a byla mimo jiné v roce 2019 
oceněna Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou 
činnost. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 130 Kč 

Číslo Termín Místo 

1329772000 18. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

2329772000 6. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek 

5329772000 20. 2. 2020 od 08:30 do 15:30 Základní umělecká škola V. Vančury, Nádražní 11, Háj ve Slezsku 

6329772000 3. 4. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 

Pohádka ve výtvarném projevu dětí 

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení MŠ, I. st. ZŠ 

Lektor: Miroslava Rychtářová 

Obsah: Chcete netradičně pracovat s pohádkou ve výtvarné výchově? Vytvořit si výtvarnou řadu nebo projekt na 
zvolené téma? Získat inspiraci k pohádkám Červená Karkulka, O Koblížkovi, Kvak a Žluňk, Erik, Tajný život 
blech, Adam a rozbité koleno? Seminář je také metodicky veden, jak pracovat s dětmi od 3–9 let se stejným 
námětem v různých úrovních náročnosti. 

Rozsah: 5 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 880 Kč 

Číslo Termín Místo 

5329762000 26. 5. 2020 od 08:30 do 12:45 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 
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Smaltování bez pece a drátkování 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času, speciální pedagog I. st. ZŠ, spec. školy, SVČ, dětských domovů, 
ŠD 

Lektor: Mgr. Sandra Krejčová 

Obsah: Přijďte si formou pracovní dílny odpočinout a získat nové nápady k vyrábění s dětmi. Vyzkoušíte si, jak lze 
smaltovat bez pece. Naučíte se odrátkovat sklenici několika způsoby, vytvořit si zajímavé šperky a další 
předměty, které zvládnou vyrobit i menší děti. 

Rozsah: 6 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 190 Kč 

Číslo Termín Místo 

1321652000 9. 1. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

5321652000 10. 1. 2020 od 08:30 do 13:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 

Výtvarný nápadník na celý rok 

Cílová skupina: učitel, vychovatel, pedagog volného času MŠ, I. st. ZŠ, SVČ, školských zařízení 

Lektor: Mgr. Jana Podzemná 

Obsah: Připravíme si pomocí tradičních i netradičních výtvarných technik a postupů barevné podklady, které 
využijeme dále na výrobu praktických výtvarných drobností, dárečků a výtvarných prací. 
Vyzkoušíme si tvorbu z kartonu a dalších recyklovatelných materiálů, které využijeme na tvorbu menších 
reliéfních objektů a asamblážových obrázků. Seznámíme se s nejrůznějšími druhy razítek, způsobů otisků 
a základních grafických technik. Vyzkoušíme si jejich využití při práci na jednotlivých výtvarných projektech 
dle ročních období. S sebou je potřeba si donést: tužku, psací potřeby, ostré nůžky, plochý štětec střední. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 12 

Úč. poplatek: 1 610 Kč 

Číslo Termín Místo 

1325222000 9. 3. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 

Matematika je zábava aneb „Kdo chce být milionářem?“ 

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ 

Lektor: Mgr. Jovanka Rybová 

Obsah: Na tomto prožitkovém interaktivním semináři si ukážeme, že i matematika může být zábavou pro děti i 
pro učitele. Poskytneme Vám náměty a metody práce, které aktivizují žáky, podporují jejich tvořivost, 
představivost. Na příkladech si ukážeme, jak je možné k matematice přistupovat, jak cíleně rozvíjet 
matematickou i finanční gramotnost. Jak děti vést co nejdříve k tomu, aby porozuměly základnímu 
plánování při správě rodinných financí a orientovaly se ve finančním prostředí. Seminář Vám nabídne 
metodické materiály, které se ve výuce osvědčily. 

Rozsah: 8 h 

Min. počet: 14 

Úč. poplatek: 1 370 Kč 

Číslo Termín Místo 

1325222000 21. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín 
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11. JAK SE PŘIHLÁSIT 
1. Způsoby přihlášení 

a) Elektronicky: Odkaz pro přihlášení uveden u každé vzdělávací akce na webu najdete v Aktuální nabídce vzdělávacích akcí 
http://www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu. V případě, že vyberete formu úhrady 
„fakturou z prostředků organizace“, obdrží potvrzovací e-mail nejen účastník, ale i organizace.  

b) Prostřednictvím formuláře v papírové podobě: Je přílohou každého katalogu a rovněž je zveřejněn na webu KVIC 
http://www.kvic.cz/aktualita/1905/Prihlaska_DVPP. Vyplňte údaje na přihlášce, vytiskněte si ji. Doplňte Váš podpis 
a podpis ředitele školy – souhlas s účastí a úhradou poplatků. Pošlete poštou na příslušné pracoviště nebo naskenovanou 
e-mailem na adresu uvedenou u akce. 

Pro kvalifikační studia použijte speciální přihlášku, kterou Vám zašleme na vyžádání. Nelze se přihlásit elektronicky. 

Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jednoho účastníka na jeden vzdělávací program. 

2. Změny 

Za přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka, kterého zajišťuje škola. Tento náhradník nemusí být pouze z vlastní školy. 
O jakékoliv změně je však třeba včas informovat příslušného náhradníka i organizátora vzdělávacího programu – konkrétní 
odloučené pracoviště KVIC a následně zaslat přihlášku. 

Zrušení plánovaného vzdělávacího programu pro nízký počet účastníků, přeložení termínu (při onemocnění lektora) nebo 
změna místa konání bude přihlášeným oznámeno telefonicky nebo e-mailem. Než odejdete na seminář, přesvědčte se znovu 
o konání na http://www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu.  

3. Je přihláška závazná? 

Ano. Přihlašovaný účastník zodpovídá za pravdivost údajů uvedených v přihlášce včetně souhlasu ředitele 
organizace s jeho účastí a s úhradou poplatku ze zdrojů organizace. Podáním či odesláním přihlášky se účastník 
a vysílající organizace zavazují dodržovat všechna zde uvedená pravidla. 

4. Kdy je uzávěrka přihlášek? 

Na vzdělávací programy uvedené v tomto Katalogu se hlaste co nejdříve. Počet přihlášených rozhoduje o realizaci vzdělávacích 
programů. Zájemci jsou zařazováni dle termínu doručení jejich přihlášky.  

Doplňující informace 
a) Bez podání přihlášky se vzdělávacího programu nelze účastnit.  
b) Účast na vzdělávací akci mají zaručenou pouze řádně přihlášení účastníci. V případě uvolnění místa (pokud jste uvedeni 

jako náhradníci), budete k účasti na vzdělávací akci pozváni.  
c) V případě nabízených volných míst se lze dostavit na akci i v den zahájení s řádně vyplněnou přihláškou. 

5. Pozvání na vzdělávací akci  

Obdržíte minimálně týden před zahájením e-mailem na adresu školy, popř. na osobní e-mail účastníka, pokud bude uveden 
v přihlášce. 

Co a jak vyplnit? 

Název vzdělávací akce, číslo akce, datum a místo konání  
Jsou uvedeny v Katalogu nebo v měsíčníku Informátor, případně si akci můžete vyhledat na 
http://www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu 
Jméno, příjmení, titul, datum narození (prvních 6 čísel rodného čísla) 
Budou na prezenční listině, datum narození na osvědčení. Prosíme o čitelné vyplnění. 
Číslo mobilního telefonu, osobní e-mail a adresa vč. PSČ, aprobace/funkce 
Slouží k tomu, abychom Vás mohli včas informovat o podrobnostech akce, případně o změnách. Aprobace/funkce je údaj, který 
můžeme využít pro cílenou nabídku nových vzdělávacích akcí a pro naši analýzu dat. 
Název organizace, IČ a kód organizace a další údaje o organizaci 
Název a IČ ředitelství (společné pro všechny součásti). Kód organizace je označení 5 číslicemi, zjistíte na 
http://www.kvic.cz/sp/27/Vzdelavani/Jak_se_prihlasit/Kod_skoly. 
Účastnický poplatek - Uveďte, jakou formou budete hradit. 
 

Fakturace a storno podmínky 

Všechny akce budou fakturovány ředitelství právního subjektu. 

Daňové doklady organizacím v souladu s § 26 zákona 235/2004 Sb. o DPH, zasíláme pouze elektronickou formou ve 
formátu .pdf na e-mailovou adresu vaší organizace.  

Fakturace bude provedena za právní subjekt včetně všech jeho součástí a všechny vzdělávací programy DVPP v příslušném 
měsíci po termínu konání vzdělávacích akcí. Pokud má vzdělávací akce více částí, vyfakturuje se celý účastnický poplatek 

http://www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu
http://www.kvic.cz/aktualita/1905/Prihlaska_DVPP
http://www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu
http://www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu
http://www.kvic.cz/sp/27/Vzdelavani/Jak_se_prihlasit/Kod_skoly
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v prvním měsíci po realizaci první části. Následné storno nelze realizovat a nelze se ani na jednotlivé části zvlášť přihlašovat. 
U kvalifikačních studií bude samoplátcům vystavena zálohová faktura před realizací kurzu. 

STORNO – zasílejte poštou v papírové podobě nebo e-mailem (uveďte všechny identifikační údaje – jméno, 6 znaků RČ, číslo 
akce, název a termín, škola) 

Jednodenní vzdělávací programy: 
Ze závažných důvodů lze účast na vzdělávacím programu odvolat 5 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu bez 
storno poplatků. Je zapotřebí omluvit každou nepřítomnost na vzdělávacím programu, abychom mohli zařadit nové zájemce. 
Přihláška i její storno je účetním dokladem. V případě obdržení storna do 3 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího 
programu účtujeme poplatek ve výši 50 % z celkové ceny vzdělávacího programu. Na pozdější storno nemůžeme brát bohužel 
zřetel – bude vám účtována plná cena. Den konání vzdělávacího programu se do lhůty storna nezapočítává.  

Víkendové a pobytové vzdělávací programy: 
U víkendových a všech pobytových vzdělávacích programů s noclehem a stravováním je bezplatná stornovací doba 
účastnického poplatku včetně ubytování a stravného 14 dnů před termínem vzdělávacího programu. Den konání vzdělávacího 
programu se do lhůty storna nezapočítává. 

Kvalifikační studia: 
U kvalifikačních studií je bezplatná stornovací doba 28 kalendářních dnů před termínem zahájení, při obdržení storna do 
14 kalendářních dnů před termínem zahájení účtujeme poplatek ve výši 50 % z celkové ceny studia, na pozdější storno nebude 
brán zřetel.  Den zahájení studia se nezapočítává do lhůty pro storno. 


