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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
také v novém roce k Vám budeme pravidelně přicházet s newsletterem Vzdělávacího
institutu Středočeského kraje (VISK) a připomínat zajímavé akce z naší nabídky.  
Všechny programy pak vždy naleznete na www.visk.cz. 
 
Na  této  adrese  bude  od  konce  ledna  k  dispozici  nový  katalog  programů 
na 2. pololetí školního roku 2021/2022 a bude  zároveň  otevřeno  přihlašování.
V případě potřeby se neváhejte obracet na naše metodiky, jejichž seznam najdete
na https://visk.cz/kontakty/.  

Jménem všech pracovníku VISK Vám přeji šťastný a ve zdraví prožitý rok 2022. 
 

Mgr. Jana Münzbergerová
zástupkyně ředitele - hlavní metodička pro vzdělávání
mobil: 731 470 387
e-mail: munzbergerova@visk.cz
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LEDEN 2022

PRAHA 

 
PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ (8 HODIN) 

Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času

Místo a datum konání: Praha, Sportovní 22 / 11. 1. 2022 / 9:00 – 16:00 hod.

Odkaz na přihlášení: https://visk.cz/akce/3P2:15-71-A21

VLASTA KOUBOVÁ, DIS.

724 751 900 

koubova@visk.cz

DIDAKTIKA ANGLICKÉHO JAZYKA PRAKTICKY / POSLECH A ČTENÍ 
(8 HODIN) 

Seminář moderní didaktiky anglického jazyka je zaměřený na znalosti a dovednosti
v oblasti oborové didaktiky anglického jazyka a přiblíží účastníkům současné
trendy ve výuce angličtiny. 

Určeno: učitelům angličtiny na ZŠ, SŠ

Místo a datum konání: Praha, Sportovní 22 / 14. 1. 2022 / 9:00 – 16:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P2:05-11-A21

VLASTA KOUBOVÁ, DIS.

724 751 900 

koubova@visk.cz

KONTAKT

KONTAKT

Nároky na komunikaci, týmovou spolupráci, podporu žáků se SVP, zvládání náročných
situací, řešení konfliktů ve školním prostředí často vedou u pedagogických
pracovníků k syndromu vyhoření. Proto se obsah semináře zaměří na prevenci, tedy
předcházení vzniku a rozvoje syndromu vyhoření, efektivní podporu pedagogických
pracovníků  tak,  aby   se   zvýšila   jejich   odolnost,   psychická   stabilita 
a vyrovnanost.  

https://visk.cz/akce/3P2:15-71-A21
https://visk.cz/akce/3P2:05-11-A21


LEDEN 2022

PRAHA

 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLSTVÍ (6 HODIN) 

Určeno: ředitelům MŠ

Místo a datum konání: Praha, Sportovní 22 / 14.1.2022 / 9:00 – 14:00 hod.

Odkaz na přihlášení: https://visk.cz/akce/3P2:01-62-A21

MGR. JANA MÜNZBERGEROVÁ 

731 470 387

munzbergerova@visk.cz

KONTAKT

Cílem vzdělávacího programu je konkretizovat obecnou právní úpravu správního
řízení se zaměřením na rozhodovací praxi ředitelů doplněnou o ukázky meritorních
rozhodnutí a vysvětlit postavení škol jako správních orgánů. Vzdělávací program
má prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti aplikace správního řádu při výkonu
správních činností v praxi ředitelů na pozadí příkladů z praxe a s využitím
vybrané judikatury Nejvyššího správního soudu představit jednotlivé kroky
správního řízení při rozhodování o právech dětí a žáků podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění. Zároveň bude podán přehled možných správních
úkonů ředitelů a uvedeny příklady dobré praxe.  

MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Určeno: ředitelům ZŠ

Místo a datum konání: Praha, Sportovní 22 / 17.1.2022 / 9:00 – 14:00 hod.

Odkaz na přihlášení: https://visk.cz/akce/3P2:01-64-A21

STŘEDNÍ ŠKOLY

Určeno: ředitelům SŠ

Místo a datum konání: Praha, Sportovní 22 / 4.2.2022 / 9:00 – 14:00 hod.

Odkaz na přihlášení: bude upřesněno; v případě zájmu kontaktujte organizačního

garanta  

https://visk.cz/akce/3P2:01-62-A21
https://visk.cz/akce/3P2:01-64-A21


LEDEN 2022

PŘÍBRAM

 
ODPAD MŮŽE BÝT I POKLAD (8 HODIN) 

Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům

volného času 

Místo a datum konání: Příbram, tř. Osvobození 387 / 14.1.2022 / 9:00 – 16:00 hod.

Odkaz na přihlášení:  https://visk.cz/akce/3P2:02-F3-P21

VLADISLAV DUBNICKÝ

731 470 381 

dubnicky@visk.cz

KREATIVNÍ MATERIÁLY / ŠPERKY A OZDOBY Z PAPÍRU (SCRAPBOOKING)
(4 HODINY) 

Seminář/dílna je zaměřen na tvořivé využití papíru - dostupného materiálu, který
nabízí široké možnosti zpracování a využití v tvořivých činnostech žáků při výuce
výtvarné výchovy, pracovních činností či při volnočasových aktivitách. 

Určeno: učitelům výtvarné výchovy, pracovních činností  na  ZŠ,  vychovatelům  ŠD    

a ŠK, pedagogům volného času

Místo a datum konání:  Příbram, tř. Osvobození 387 / 17.1.2022 / 9:00 – 12:30 hod.

Odkaz na přihlášení: https://visk.cz/akce/3P2:10-15-P21

VLADISLAV DUBNICKÝ

731 470 381 

dubnicky@visk.cz

KONTAKT

KONTAKT

Praktický seminář vedený interaktivní formou se zaměří na problematiku
předcházení vzniku odpadů a přiblížení tohoto tématu v environmentální výchově
dětem předškolního a mladšího školního věku.

https://visk.cz/akce/3P2:02-F3-P21
https://visk.cz/akce/3P2:10-15-P21


LEDEN 2022

MLADÁ BOLESLAV

 
ODPAD MŮŽE BÝT I POKLAD (8 HODIN) 

Určeno: učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK a pedagogům volného času

Místo a datum konání: Mladá Boleslav, Havlíčkova 456/1 / 12. 1. 2022 / 9:00 – 16:00 hod.  

Odkaz na přihlášení: https://visk.cz/akce/3P2:02-F3-S21

PAVLA LANGROVÁ

606 615 672

langrova@visk.cz

KONTAKT

Seminář se věnuje nejen možnostem třídění, recyklace nebo upcyklace, ale
především předcházení vzniku odpadu. Představí příklady správného nakládání s
potravinami a bioodpadem a možnosti omezení jednorázových výrobků, které může
výrazně prodloužit životní cyklus materiálů a věcí samotných. Tato témata se dětí
přímo dotýkají, dávají jim smysl a mohou je tak ve svém dalším životě ovlivnit. 

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA S VYUŽITÍM PORTFOLIA DÍTĚTE (8 HODIN)

Vzdělávací program je zaměřen na problematiku pedagogické diagnostiky s využitím
portfolia dítěte v mateřské škole. Vymezuje pojmy spojené s touto oblastí včetně
návaznosti na požadavky RVP PV, jako součásti pedagogické evaluace. Seznámí
účastníky s postupem, jak prostřednictvím pedagogické diagnostiky získávat
informace o pokrocích dítěte a zaznamenávat je. Představí požadavky na
diagnostickou činnost, její obsah, formu, význam a podporu v dětském portfoliu.   

Určeno: učitelům MŠ a asistentům pedagoga 

Místo a datum konání: Mladá Boleslav, Havlíčkova 456/1 / 18. 1. 2022 / 9:00 – 16:00 hod.   

Odkaz na přihlášení: https://visk.cz/akce/3P2:02-D8-S21

KONTAKT

PAVLA LANGROVÁ

606 615 672

langrova@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P2:02-F3-S21
https://visk.cz/akce/3P2:02-D8-S21


LEDEN 2022

MLADÁ BOLESLAV

 
ŠKOLNÍ ZRALOST – HRY A ČINNOSTI PRO PŘEDŠKOLÁKY (4 HODINY)  

Určeno: učitelům MŠ a asistentům pedagoga 

Místo a datum konání: Mladá Boleslav, Havlíčkova 456/1 / 27. 1. 2022 / 9:00 – 12:15 hod.   

Odkaz na přihlášení: https://visk.cz/akce/3P2:02-F1-S21

PAVLA LANGROVÁ

606 615 672

langrova@visk.cz

KONTAKT

Praktický seminář  zaměřený  na  hry a činnosti, které podporují rozvoj fyzických 
a psychických schopností, ale i sociální a emoční vývoj dětí v předškolním věku.
Stimulaci těchto oblastí je nutné vytvářet a posilovat, aby děti úspěšně zvládly
přechod z mateřské do základní školy a byly přiměřeně motivované. se věnuje nejen
možnostem třídění, recyklace nebo upcyklace, ale především předcházení vzniku
odpadu.  Představí  příklady   správného nakládání  s  potravinami  a  bioodpadem 
a možnosti omezení jednorázových výrobků, které může výrazně prodloužit životní
cyklus materiálů a věcí samotných. Tato témata se dětí přímo dotýkají, dávají jim
smysl a mohou je tak ve svém dalším životě ovlivnit. 

KONTAKT

https://visk.cz/akce/3P2:02-F1-S21


LEDEN 2022

WEBINÁŘ

 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚSC A JIMI ZŘIZOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ (6 HODIN) 

Určeno: zaměstnancům škol a školských zařízení zabývajících se účetnictvím

příspěvkových organizací (pořádáno společně pro úředníky a zaměstnance ÚSC a PO)

Místo a datum konání: on-line / 11. 1. 2022 / 9:00 – 14:15 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P2:01-80-G21

KONAKT

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační kurz zaměřující se na praktický
dopad změn právních norem upravujících problematiku účetní závěrky územních
samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací. Program není
akreditován MŠMT v systému DVPP. 

KONTAKT

VLASTA KOUBOVÁ, DIS. 

724 751 900 

koubova@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P2:01-80-G21


VISK.CZ
Vzdělávací institut Středočeského kraje

Úspěšný vstup do nového roku přeje

                                                             tým VISK

 


