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MOŽNOSTI PEDAGOGICKÉ PRÁCE S DĚTMI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI V MŠ (6 HODIN)   

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ včetně speciálních MŠ 
Místo a datum konání: Kolín, Kutnohorská 41 / 25. 1. 2023 / 9:00 – 14:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:02-35-K41 

Seminář je zaměřen na získání základních informací ze speciální pedagogiky, které

pomohou naplnit požadavky RVP PV, a to zejména při vzdělávání dětí se speciálními

vzdělávacími potřebami, které jsou zařazovány do běžných tříd v rámci

inkluzivního vzdělávání. Seminář dále poskytne např. přípravná cvičení ke správné

výslovnosti, oromotorická cvičení, cvičení pro fonologické uvědomění si jazyka či

cvičení z grafomotoriky. Účastníci se seznámí s metodikou  rozvíjení  sluchového

a zrakového vnímání, organizací práce s vhodnými pomůckami či s individualizací

vzdělávání dětí v mateřských školách.

DÍTĚ S POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE (8 HODIN)      
Vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj dovedností a kompetencí pedagogických

pracovníků mateřských škol v oblasti inkluze, na podporu mateřských škol při

vytváření zdravého a důstojného prostředí, v němž je vztah pedagoga a dítěte

uplatňován a chápán jako vtah partnerů. Obsah je zaměřen na základní pedagogické

profesní znalosti a dovednosti pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami (SVP), na sociální kompetence a na nové nástroje pro společné vzdělávání.

Jedna část semináře se zaměří na možnosti spolupráce s rodinou. Poskytnuty budou také

informace o dostupných materiálech k dané tematice a literatuře k dalšímu samostudiu.     

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků MŠ

Místo a datum konání:  Kolín, Kutnohorská 41 / 16. 2. 2023 / 9:00 – 16:00 hod.  

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:02-77-K51

ÚNOR 2023

ORGANIZAČNÍ GARANT

MGR. HANA JANOUŠKOVÁ

601 696 698
janouskovah@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P4:02-35-K41
https://visk.cz/akce/3P5:02-77-K51
tel:+420733642648
tel:+420724961090


KUTNÁ HORA

ÚNOR 2023

EFEKTIVNÍ FUNGOVÁNÍ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 
Z POHLEDU VEDENÍ ŠKOLY (8 HODIN)  
Legislativní úprava pro společné vzdělávání už platí několik let, stále se však
mění, proto je nutné se v ní dobře orientovat. Ještě důležitější je pak nastavení
efektivní týmové spolupráce v rámci školy při realizaci podpůrných opatření pro
žáky s SVP.  

Seminář si klade za cíl seznámit vedení škol s tím, jak by mělo nastavit ve své
škole poradenské služby a jak může napomoci efektivnímu fungování školního
poradenského pracoviště, a tím zkvalitňovat vzdělávání nejen žáků se SVP, ale
také žáků intaktních, neboť i pro ně poradenské služby škola realizuje. Seminář
vychází z letité praxe  lektora  jako  koordinátora  poradenských  služeb  školy
a výchovného poradce. 

Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, metodikům

prevence a speciálním pedagogům

Místo a datum konání: Kutná Hora, Barborská 51 / 28. 2. 2023 / 9:00 – 16:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:15-D3-H51 

ORGANIZAČNÍ GARANT

EVA STRNADOVÁ

605 408 887
strnadova@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P5:15-D3-H51
tel:+420724961090
tel:+420724961090


BENEŠOV 

ÚNOR 2023

MGR. JANA MUTLOVÁ

733 642 648
mutlova@visk.cz

ORGANIZAČNÍ GARANT

METODY PROPOJENÍ HUDBY S POHYBEM, PROŽITKEM A TVOŘIVOST
(6 HODIN)

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, 1. stupně ZŠ a PVČ

Místo a datum konání: Benešov, Černoleská 1997 / 14. 2. 2023 / 9:00 – 14:00 hod.   

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:10-75-B51 

Obsah semináře tvoří kreativní instrumentální, vokální, poslechové a hudebně pohybové

činnosti, hra na tělo a improvizace. Ve všech aktivitách je kladen důraz na prožitek,

tvořivost a sebereflexi. 

tel:+420733642648
tel:+420724961090
tel:+420724961090
https://visk.cz/akce/3P5:10-75-B51


ZAJÍMÁ VÁS NABÍDKA SEMINÁŘŮ 
JINÝCH STŘEDISEK?

Vyberte si svůj newsletter

TĚŠÍME SE NA VÁS V ROCE 2023!

https://visk.cz/clanky/307-newsletter-leden-2023/

