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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s radostí Vám v červnovém newsletteru po dlouhé době nabízíme i prezenční

semináře. Kompletní nabídku najdete na

https://visk.cz/files/offer/2/0wvl5mxqfj-katalog-2-pol-2020-21.pdf. 

Při prezenčních akcích striktně dodržujeme nařízená hygienická pravidla v

souladu s Usnesením Vlády ČR č. 471 v uspořádání vnitřních prostor, účastníci

se prokáží originálními doklady o očkování, absolvování testu či prodělání

choroby. Dezinfekce, časté větrání a respirátory jsou samozřejmostí.

Z programů, které na následujících stránkách uvádíme, bych Vás ráda upozornila

na srpnový dvoudenní seminář pro začínající ředitele a na možnost přihlásit se

už nyní do programu pro logopedické asistenty v délce 60 hodin, který bude

zahájen v září.

V posledním srpnovém týdnu Vám pošleme katalog programů na 1. pololetí školního

roku 2021/2022 a začátkem září se opět přihlásíme s newsletterem.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji Vám co nejklidnější zakončení školního

roku, který byl pro mnohé z nás téměř noční můrou, a intenzivní prázdninový

odpočinek.

Těším se na spolupráci a osobní setkávání v příštím školním roce.

Mgr. Jana Münzbergerová

zástupkyně ředitele - hlavní metodička pro vzdělávání

mobil: 731 470 387

e-mail: munzbergerova@visk.cz

https://visk.cz/files/offer/2/0wvl5mxqfj-katalog-2-pol-2020-21.pdf


ČERVEN 2021

WEBINÁŘE / SEMINÁŘE

 
PORUCHY POZORNOSTI U DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU A MOŽNOSTI
JEJICH ZVLÁDÁNÍ (8 HODIN)

Určeno: učitelům MŠ, 1. st. ZŠ, výchovným poradcům, školním metodikům prevence,

asistentům pedagoga

Místo a datum konání:Kutná Hora, Barborská 51 / 4. 6. 2021/ 9:00 – 16:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení:https://visk.cz/akce/3P1:02-96-H11

EVA STRNADOVÁ 

605 408 887

strnadova@visk.cz

Prezenční seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s dětmi s poruchami
pozornosti – ADHD v předškolním věku. Učitelé se seznámí s možnými a
optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat
efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Program je strukturován do
teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací.

KOMIKS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE (2. STUPEŇ) (8 HODIN)

Webinář zaměřený na začleňování komiksu do výuky účastníky provede stručnou
historií komiksu a seznámí s komiksy pro děti i pro dospělé. Představeny budou
komiksové žánry od komiksu super-hrdinského přes fantasy, sci-fi, horor, western,
detektivní, romantický, akční nebo třeba historický.

Určeno: učitelům ZŠ, vychovatelům školských zařízení

Místo a datum konání:on-line / 7. 6. 2021 / 8:30 -16:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P1:04-58-G12

KLÁRA DAŠKOVÁ 

601 370 151 

daskova@visk.cz

KONTAKT

KONTAKT

https://visk.cz/akce/3P1:02-96-H11
https://visk.cz/akce/3P1:04-58-G12


ČERVEN 2021

WEBINÁŘE / SEMINÁŘE

 
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (8 HODIN)

Určeno: učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům školských zařízení 

a pedagogům volného času

Místo a datum konání: on-line / 7. 6. 2021 / 8:30 – 16:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení:https://visk.cz/akce/3P1:03-83-U11

VLADISLAV DUBNICKÝ 

731 470 381 

dubnicky@visk.cz

Webinář seznámí účastníky s projektovou výukou jako metodou, kterou lze využít
jako základní koncept při spojování různých témat a předmětů od nejnižších
ročníků na ZŠ.

ZÁKLADY MAKER KULTURY: TECHNICKY ORIENTOVANÉ DOVEDNOSTI PRO
21. STOLETÍ (3 X 8 HODIN)
Prezenční vzdělávací program je koncipován jako třídenní teoretický a praktický
workshop, který zahrnuje prvky pozorování, sběru dat a rychlého prototypování s
cílem navrhnout řešení problémů za využití digitálních technologií (např.
prototypovací stavebnice typu Arduino nebo 3D tisku). Učitelé budou v týmech
pracovat na vlastních konkrétních projektech (prototypech), které představují
možná řešení skutečných a komplexních společenských výzev a problémů.

Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ (G/SOŠ, SOU) jakéhokoliv předmětu

Místo a datum konání:Praha,PrůšaLab/soboty 11.6.,18.6.,25.6.21/9:00 – 16:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P1:09-48-A11

MGR. JANA MÜNZBERGEROVÁ 

731 470 387 

munzbergerova@visk.cz

KONTAKT

KONTAKT

https://visk.cz/akce/3P1:03-83-U11
https://visk.cz/akce/3P1:09-48-A11


ČERVEN 2021

WEBINÁŘE / SEMINÁŘE

 
MOZKOVÝ JOGGING PRO ŠKOLSKÝ MANAGEMENT (4 HODINY)

Určeno: ředitelům škol a školských zařízení

Místo a datum konání: on-line / 15. 6. 2021 / 8:30 - 12:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení:https://visk.cz/akce/3P1:01-90-G11

MGR. VERONIKA KUBIČKOVÁ

702 262 280

kubickova@visk.cz

Mozkový jogging je jednou z cest, jak aktivizovat celou škálu poznávacích a
paměťových schopností, jak si udržet dlouhodobě vysoký mentální a pracovní
výkon.

ROZVOJ LOGIKY A PŘEDMATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ V MATEŘSKÉ
ŠKOLE (8 HODIN) 

Prezenční praktický seminář na podporu rozvoje matematické pregramotnosti, logiky
a předmatematických dovedností u předškolních dětí. Obsah vzdělávacího programu
se zaměří na předmatematické aktivity jako denní součást řízených činností,
provázanost předmatematických představ (PP) a probíraných témat, plánování,
organizaci a formy výuky. Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s
aktivitami, které rozvíjejí předmatematické dovednosti dětí v mateřské škole,
pochopení způsobu, jak zajistit individuální pokrok dítěte v těchto dovednostech
díky možnosti stupňování náročnosti nabízených aktivit.

Určeno: učitelům MŠ

Místo a datum konání:Kutná Hora, Barborská 51 / 25. 6. 2021/ 9:00 – 16:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení:https://visk.cz/akce/3P1:02-A1-H11

EVA STRNADOVÁ

605 408 887

strnadova@visk.cz

KONTAKT

KONTAKT

https://visk.cz/akce/3P1:01-90-G11
https://visk.cz/akce/3P1:02-A1-H11


SRPEN 2021

SEMINÁŘE

 
PRVNÍ ROK VE FUNKCI – PODPORA ZAČÍNAJÍCÍM ŘEDITELŮM ŠKOL A
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (2 X 8 HODIN)

Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří jsou nově ve funkci, a

účastníkům konkurzů, kteří do funkce nastoupí

Místo a datum konání: Praha, Sportovní 846/22 / 18. 8. a 19. 8. 21 / 

vždy 9:00 – 16:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení:https://visk.cz/akce/3P1:01-90-G11

MGR. JANA MÜNZBERGEROVÁ 

731 470 387 

munzbergerova@visk.cz

Prezenční intenzivní kurz se zabývá nejčastějšími problémy, s nimiž se nově
nastoupivší ředitelé potýkají. Součástí programu je práce s kazuistikami, neboť
nově jmenovaní ředitelé musí řešit velké množství témat, se kterými se ve své
předchozí kariéře nesetkali. Je důležité vědět, čeho se vyvarovat, aby ředitel
neudělal zásadní chybu, aby správně převzal školu, začal dobře komunikovat se
všemi aktéry vzdělávacího procesu a našel si klíčové spolupracovníky.

KONTAKT

https://visk.cz/akce/3P1:01-90-G11


ZÁŘÍ 2021

SEMINÁŘE

 
PEDAGOGICKÁ PODPORA PŘIROZENÉHO ROZVOJE ŘEČI DĚTÍ
(DLOUHODOBÝ KURZ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 V TRVÁNÍ 60 HODIN,
Z TOHO 40 HODIN PREZENČNÍ VÝUKY A 20 HODIN PRAXE)

Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a přípravných třídy ZŠ

Místo a datum konání: Praha, Sportovní 846/22, termíny studijních setkání 21.9.,

22.9., 15.10., 16.10., 2.11., 9.11. 2021, praxe listopad 2021, závěrečné pohovory

15. 12. 2021

Odkaz na podrobné informace a přihlášení:https://visk.cz/akce/3P1:02-D1-G11

PAVLA LANGROVÁ

606 615 672

langrova@visk.cz

Akreditovaný kurz pro výkon činnosti logopedického asistenta podle čl. IV,
písmeno c) Metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství,
čj. 14712/2009-61 je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence
a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči.
Cílem kurzu je připravit pedagogy pro výkon činnosti logopedického asistenta 
k činnostem na podporu přirozeného vývoje komunikačních schopností a dovedností
dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.

KONTAKT

https://visk.cz/akce/3P1:02-D1-G11

