Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám
České Budějovice, Nemanická 7
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NABÍDKA INSPIRAČNÍCH SEMINÁŘŮ
DVPP / únor - květen 2018
TÁ-ČB-JH

JÈ

2

INSPIRACE
DACH

INTENZITA

INSPIRACE
z každého semináře si odnesete
inspirační materiál ihned
využitelný ve výuce

PRAXE
teoretický základ je vždy v pozadí;
semináři dominuje praktické uplatnění
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4 - 6 hodinové intenzivní semináře
šetří nejen váš čas, ale i peníze

LEKTOR = UČITEL
lektory této řady jsou aktivní učitelé
s bohatou praxí, obsah semináře
je vždy „prověřen” reálnou výukou

ČESKÝ JAZYK

Bruncvík a lev

Akreditováno MŠMT

/ spolupráce žáků 1. a 2. st. při rozvoji čtenářské gramotnosti

ZŠ1
Lektor: Mgr. Radka Běhalová
Rozsah: 4 hodiny
Poplatek: 490 Kč
Termín: čt 1. 3. 2018 od 9:00 hod Místo: ZVaS Tábor, Komenského 2235
ZŠ2
Termín: st 25. 4. 2018 od 9:00 hod Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Účastníci semináře se stručně seznámí s typy realizace vrstevnické spolupráce žáků při rozvoji
čtenářské gramotnosti. Sami si projdou konkrétní výukovou lekcí, odnesou si materiály ŠD
k realizaci takové lekce. Získají tipy na další příklady vrstevnické spolupráce využitelné v praxi.
Výstup ze semináře je přenositelný i na vrstevnickou spolupráci mezi žáky 2. st. a gymnázia.
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Akreditováno MŠMT

NĚMČINA

DACH

Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka
Lektor: doc. Hana Andrášová, Ph.D. Rozsah: 8 hodin
Poplatek: 940 Kč
Termín: út 22. 5. 2018 od 8:30 hod Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele a učitelky němčiny na ZŠ a SŠ s aktuálními
koncepcemi ve výuce cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na charakteristiky tzv. postmetodického období. V rámci workshopu si účastníci ujasní správnou formulaci cílů výuky
a vyzkouší si přípravu na práci s vybranými gramatickými jevy.

PEDAGOGIKA

Dyslexie / doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby

DĚJEPIS

SŠ

Akreditováno MŠMT

Lektor: Mgr. Petra Vávrů
Rozsah: 6 hodin
Poplatek: 620 Kč
Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Termín: po 16. 4. 2018 od 8:30
Místo: 2. ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160
Termín: po 7. 5. 2018 od 9:00
První díl semináře věnovanému speciální pedagogice bude zaměřen na dyslexii. Pojmenujeme
projevy i základní diagnostiku. Účastníci získají základní přehled nápravných postupů v oblasti
rozvoje percepčních funkcí, rozlišování tvarově podobných písmen, spojování hlásek či
písmen do slabik a slov, čtení souvislého textu i čtení s porozuměním.

Dějepis před školou

ZŠ2

ZŠ2
SŠ
ŠD

Akreditováno MŠMT

Lektor: Mgr. Bohuslav Hora
Rozsah: 6 hodin
Poplatek: 650 Kč
Termín: st 21. 2. 2018 od 8:30 hod Místo: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156/II
Termín: st 18. 4. 2018 od 8:30 hod Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Ukážeme si na jednoduchém příkladu dějiny před školou, navrhneme nástroje ke zpracování
jednotlivých etap dílčího projektu, připravíme scénář a natočíme jednoduchý videoklip.
Naplánujeme exkurzi za pomoci Google maps. Posoudíme kvalitu výstupů, zhodnotíme
použité nástroje a zdůvodníme smysluplné využití ICT - SAMR model.

ZŠ2
SŠ

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Stisk, tisk, otisk, potisk

Lektor: MgA. Eva Volfová
Rozsah: 5 hodin
Poplatek: 600 Kč
Místo: ZVaS Tábor, Komenského 2235
Termín: čt 15. 2. 2018 od 8:30
Místo: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156/II
Termín: čt 12. 4. 2018 od 8:30
Seminář vás seznámí s výtvarnou řadou Stisk, tisk, otisk, potisk realizovanou se žáky ZŠ.
Analýza učebních úloh otevře možnosti poznávání výtvarného jazyka grafickými technikami,
prakticky si osvojíte práci s technikami vycházejícími z tisku z výšky. Seminář se také zabývá
otázkou, co žákovi výtvarné činnosti přinášejí. Účastníci obdrží inspirační materiál, který může
sloužit jako podklad pro další výtvarné řady ve výtvarné výchově.

PŘÍRODOPIS

FYZIKA

Jednoduché i sofistikovanější pokusy z termiky

CHEMIE

Akreditováno MŠMT

MŠ

ZŠ1
ŠD

Akreditováno MŠMT

Lektor: Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. Rozsah: 6 hodin
Poplatek: 690 Kč
Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Termín: st 7. 2. 2018 od 8:30 hod
Termín: st 16. 5. 2018 od 8:30 hod Místo: ZVaS Tábor, Komenského 2235
Na úvod projdeme základní klasifikaci fyzikálních pokusů, zaměříme se na konstruktivistický
přístup - badatelsky orientované vyučování. Seminář bude laděn předevážně prakticky získáte padesátku tipů na pokusy tentokráte z oblasti termiky.

ZŠ2
SŠ

Jak nedělat z vědy vědu / aneb Den pokusů pro 1. i 2. stupeň

Akreditováno MŠMT

Chemie bez chemikálií / aneb Experimentujeme ve školní lavici

Akreditováno MŠMT

ZŠ1
Lektor: Mgr. Lucie Hronová
Rozsah: 4 hodiny
Poplatek: 490 Kč
Termín: st 28. 2. 2018 od 8:30 hod Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Termín: st 14. 3. 2018 od 8:30 hod Místo: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156/II ZŠ2
Tento seminář nabízí 2 rozměry. Jednak námět, jak zatraktivnit hodiny přírodních věd aktivním
zapojením žáků 2. st. do výuky žáčků 1. st. metodou praktického zkoumání přírody. Cílem je,
aby děti z obou stupňů okusily, že i často obávané předměty dokážou být zábavné a poskytují
zajímavá témata. Druhým rozměrem je posílení a upevnění mezitřídních vztahů věkově
vzdálených dětí. Absolventi získají „manuál“ 2hodinového projektu „Den pokusů na 1. stupni“.

Lektor: Ing. Milan Bumerl, CSc.
Rozsah: 4 hodiny
Poplatek: 510 Kč
Termín: čt 26. 4. 2018 od 8:30 hod Místo: ZVaS Tábor, Komenského 2235
Chemie bez pokusů je nezáživné biflování. Bezpečnostní předpisy svazují učitele natolik, že v
řadě škol se zbavili veškerého vybavení laboratoří. Proto se budeme snažit využít látky běžně
dostupné v domácnosti - tipy na desítku pokusů. I zde však musíme dbát na bezpečnost žáků.

ZŠ2
SŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Kettlebell = metodika silového tréninku

Lektor: Vlastimil Vácha, DiS.
Rozsah: 4 hodiny
Poplatek: 480 Kč
Termín: út 6. 3. 2018 od 8:30 hod Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Termín: út 10. 4. 2018 od 8:30 hod Místo: Hotel MAS, Sezimovo Ústí, 2. patro
Síla je dovednost. Pro její formování není potřeba nákladných fitness center. Nabízíme old
school alternativu - ověřený systém funkčního tréninku, komplexní silové a kondiční cvičení.
Obecnými principy tréninku školy Kb5 je bezpečnost, jednoduchost, pohyb, všestrannost,
ale i přenos = ve skutečnosti jde o školu osobního rozvoje. Sportovní oblečení s sebou.

Inspirace pro témata výchovy ke zdraví
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Akreditováno MŠMT

SŠ

Akreditováno MŠMT

Lektor: Mgr. Lenka Hromadová
Rozsah: 4 hodiny
Poplatek: 480 Kč
Termín: čt 5. 4. 2018 od 9:00 hod Místo: ZVaS Tábor, Komenského 2235
Termín: út 15. 5. 2018 od 9:00 hod Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Lektorka vyjde z vlastní praxe a představí možnosti realizace Výchovy ke zdraví - využití
jednotlivých témat v samostatném předmětu či forma integrace do stávajících předmětů.
Součástí semináře je prožitková ukázková lekce. Účastníci obdrží i sadu pracovních listů
využitelných v hodinách a doporučení na další metodické zdroje.

ZŠ2

Akreditováno MŠMT

TŘÍDNICTVÍ

ZŠ1

Lektor: PhDr. František Rozum
Rozsah: 6 hodin
Poplatek: 590 Kč
Termín: út 27. 2. 2018 od 8:30 hod Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Termín: čt 19. 4. 2018 od 8:30 hod Místo: ZVaS Tábor, Komenského 2235
Účastníci získají tipy na využití potenciálu témat etické výchovy. Její dominantní vzdělávací cíl
prosociální chování je zcela využitelný jako náplň setkávání třídních kolektivů. Vedle obsahu
etické výchovy je nezbytné porozumění i výchovnému stylu učitele. Absolventi získají příručku
"Začínáme s etickou výchovou", ale také přístup ke kompletně zpracovaným lekcím EtV.

TŘÍDNICTVÍ

Třídnické hodiny skrze etickou výchovu

ZŠ2

Akreditováno MŠMT
Příprava dvoudenního adaptačního pobytu
pro jednu třídu aneb Zvládnete to sami
ZŠ1
Lektor: Mgr. Dagmar Dušková
Rozsah: 4 hodiny
Poplatek: 480 Kč
Termín: út 20. 3. 2018 od 9:00 hod Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
2
U adaptačních pobytů jde o plnění spíše výchovných než vzdělávacích cílů. Hlavní náplní je dát ZŠ
dětem prostor pro možnost vzájemné interakce mimo školní vyučování. Opakovaně
vyzkoušený dvoudenní pobyt pro děti šestého ročníku – pomoc ke sžívání kolektivu s novými ŠD
přespolními žáky. Už jsme vychytali mnohé mouchy za vás!

Pobyt /

ZŠ2
ŠD

Akreditováno MŠMT

1. STUPEŇ

Tematické dny na 1. st. ZŠ / Jak propojit jednotlivé vzdělávací obsahy

Lektor: Mgr. Jitka Vodáčková
Rozsah: 4 hodiny
Poplatek: 480 Kč
Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Termín: st 7. 3. 2018 od 9:00 hod
Účastníci poznají rozdíly mezi tematickým dnem a projektem. Nahlédnou do způsobu
plánování a přípravy tematického dnu. Seznámí se s tím, jakým způsobem je možné
integrovat, smysluplně propojit různé vzdělávací obsahy (předměty). Prakticky si vyzkouší
přípravu tematického dnu a získají materiály se zpracovanými tématy.

ZŠ1
ŠD

Akreditováno MŠMT

1. STUPEŇ

Písmo Comenia Script® v praxi / certifikovaný metodický seminář

Lektor: Mgr. Lenka Korčáková
Rozsah: 6 + 2 hodiny
Poplatek: 950 Kč
Termín: po 9. 4. 2018 od 8:30 hod Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Termín: po 14. 5. 2018 od 8:30 hod Místo: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156/II
Comenia Script® je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché a současné. Účastníci
se naučí používat toto písmo ve školní praxi. Seznámí se s didaktickým systémem Comenia
Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. S časovým odstupem je volitelně absolvován test, po kterém je udělen certifikát opravňující k výuce tohoto písma. V ceně je i písanka.

DRUŽINA

Dramatická výchova / Inspiromat školního představení

PEDAGOGIKA

ZŠ1
ŠD

Akreditováno MŠMT

Lektor: Mgr. Ivana Neumannová
Rozsah: 4 hodiny
Poplatek: 480 Kč
Termín: st 21. 3. 2018 od 8:30 hod Místo: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156/II
Termín: út 24. 4. 2018 od 9:00 hod Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Účastník semináře aktivně projde procesem přípravy konkrétního školního představení
metodami dramatické výchovy s důrazem na podporu plné aktivity dětí, jejich tvořivosti
a spoluúčasti. Odnese si zpracovanou lekci, sborník dílčích aktivit.

Ucelený systém hodnocení aneb Nejde jen o známky

MŠ

MŠ

ZŠ1
ŠD

Akreditováno MŠMT

Lektor: Mgr. Iveta Marušáková
Rozsah: 4 hodiny
Poplatek: 480 Kč
Termín: st 9. 5. 2018 od 9:00 hod Místo: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156/II
Termín: st 23. 5. 2018 od 9:00 hod Místo: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
Účastníkům semináře bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení
používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému
- týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj.

ZŠ1

Šablony pro MŠ a ZŠ I / Podpora škol formou zjednodušeného vykazování
KONTAKTY na pracovníky DVPP:

Mgr. Marie Kopečková
) 389 822 735; ) 605 232 180
kopeckova@zvas.cz

MŠMT

PhDr. František Rozum
) 389 822 730; ) 774 431 223
rozum@zvas.cz

Název vzdělávací akce

Rozsah

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

16 / 40 hodin

Čtenářská pregramotnost

16 hodin

Specifika práce s dvouletými dětmi

24 hodin

Kurzy podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence

60 hodin

Název vzdělávací akce

Rozsah

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů

16 hodin

Profesní rozvoj pedagogů - Inkluze

8 hodin

Inkluze a efektivní vyučovací metody pro společné vzdělávání

32 hodin

2

Čtenářská dílna - seminář

16 hodin

2

Čtenářská gramotnost aneb Jak na čtenářské dílny

24 hodin

2

Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení

32 hodin

Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence

60 hodin

Učíme efektivně, učíme CLILem

16 hodin

Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka

8 hodin

Můj dům - můj hrad aneb Matematika v praxi

8 hodin

Matematická gramotnost

16 hodin

Polytechnické vzdělávání – experimenty s polytechnickými pomůckami

8 hodin

MŠ

2

ZŠ

DACH

Jak se přihlásit?
elektronickou přihlášku na jednotlivé semináře najdete v elektronickém Katalogu
vzdělávacích akcí zveřejněném na www.zvas.cz/katalog
zde najdete i podrobné informace o obsahové náplni semináře, místě i čase konání
nebo telefonicky na číslech ) 389 822 730 nebo ) 774 431 223

Storno podmínky

JÈ

závaznou přihlášku lze zrušit písemně nebo elektronickou poštou 5 dnů před konáním
akce; uveďte název akce, adresu školy a jméno pedagoga
příjem Vámi zaslaného e-mailu, kterým se odhlašujete, musí být potvrzen pracovníkem ZVaS
v případě neomluvené účasti účtujeme 50 % z účastnického poplatku
za přihlášeného lze vyslat náhradníka

2

2

LEKTOŘI 1. řady Inspirace
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.; vedoucí katedry germanistiky PF JU v Českých Budějovicích,
garantuje didaktiku německého jazyka i pedagogickou praxi, vede pravidelnou výuku v prezenčních
studijních programech bakalářského a navazujícího magisterského studia učitelství německého jazyka
a literatury.
Mgr. Radka Běhalová; od září 2003 působí jako vyučující českého a latinského jazyka na Gymnáziu
V. Nováka v Jindřichově Hradci. Nabízená ukázková lekce vznikla ve snaze hledat a využívat rozmanité formy
a metody vzdělávání motivující vztah dětí k četbě, předmětu, k literatuře.
Ing. Milan Bumerl, CSc.; studoval makromolekulární chemii, původně výzkumný pracovník VÚMOP Praha,
od roku 1993 pedagog na SOŠEP Veselí nad Lužnicí, kde vyučuje chemii, hydrologii, monitorování životního
prostředí, vodu a odpady, vodní hospodářství.
Mgr. Dagmar Dušková; říká o sobě, že je obyčejná učitelka, které i po 20 letech zůstává chuť vymýšlet pro ty
rošťáky něco navíc a dodnes si myslí, že si nezvolila práci špatně.
Mgr. Bohuslav Hora; studoval dějepis, český jazyk a literaturu. V současné době je zástupcem ředitelky
na Základní škole Planá nad Lužnicí. Věnuje se smysluplnému zavádění moderních technologií do výuky,
je lektorem s certifikátem Apple Professional Development Trainer.

Mgr. Lenka Hromadová; vystudovala matematiku a tělesnou výchovu, nyní výchovná poradkyně a učitelka
s desetiletou praxí. Snaha udržet si zdraví v souladu se zdravým životním stylem a prohlubovat znalosti
o první pomoci je nedílnou součástí jejího života.
Mgr. Lucie Hronová; učí 15 let na základní škole předměty přírodopis a chemii. Snaží se hledat cesty, jak
udělat tyto předměty pro děti atraktivními; osvědčuje se jí cesta přes vzájemné učení praktických věcí.
Mgr. Iveta Marušáková; řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou
školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou
Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají
vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.
Mgr. Ivana Neumannová; kromě zkušeností učitelky na 1. stupni základní školy, ředitelky málotřídní školy
a školní inspektorky je dlouholetou vedoucí dětských dramatických kroužků, porotkyní přehlídek dětské
recitace a dětské scény.
Mgr. Lenka Korčáková; učitelka 1. st. ZŠ, podílela se na uvedení písma Comenia Script® do školní praxe, je
oficiální lektorkou Comenia Script® s pověřením autorky písma MgA. Radany Lencové, Ph.D.
PhDr. František Rozum; má mnohaletou zkušenost s výukou etické výchovy. Považuje ji za prostředek
navázání pevného vztahu mezi učitelem a jeho žáky, prostor pro sdílení radosti, úspěchů, ale i řešení
mezilidských konfliktů či jiných problémů, které školní život občas přivane.
Vlastimil Vácha, DiS.; k silovému a kondičnímu tréninku s kettlebell se poprvé dostal před 6 lety, kdy se
intenzivně zabýval cvičením jihočínského bojového umění. Postupem času se stal z nadšeného žáka stále
tak nadšený instruktor KB5 Gymu Tábor. Tím se mu splnil sen, má „práci“, která ho baví a ve které nachází
smysl; pomáhá lidem k větší síle a lepšímu zdraví.
Mgr. Petra Vávrů; vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze.
V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou
specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují
vzdělávání.
Mgr. Jitka Vodáčková; učí 14 let na 1. stupni ZŠ, má zkušenosti i s malotřídní školou. S tematickými dny
pracuje již několik let, tento způsob realizace výuky umožňuje propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí.
Smysl takové práce spatřuje především v tom, že děti mohou získat ucelený obraz o daném tématu z mnoha
úhlů pohledu.
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.; jako učitel na Základní škole v Plané nad Lužnicí a odborný asistent
na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU ČB věří, že základem poznání ve fyzice je pokus. V rámci
fyzikální olympiády připravuje experimentální úlohy pro okresní kola. Ve volném čase sbírá staré učebnice
fyziky, protože didaktika fyziky často znovu objevuje kolo – zapomíná na staré pokusy a znovu je nalézá.
MgA. Eva Volfová; je výtvarnice, ilustrátorka a učitelka výtvarné výchovy. Ve výtvarné práci s dětmi
s oblibou přenáší současné umělecké postupy a technologie do běžného života základní školy. Zaměřuje se
na moderní pojetí výtvarné výchovy a integraci současné vizuální kultury do výuky.

