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PŘÍBRAM  

LEDEN 2023

ORGANIZAČNÍ GARANT

KOOPERATIVNÍ HRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE (6 HODIN)     
Vzdělávací program se zaměří na jednu z možných metod skupinové práce – kooperativní

hru, učení, kdy děti spolupracují na jednom úkolu, a každý z členů ve skupině má svůj

velký podíl na výsledku dané činnosti. 

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ

Místo a datum konání: Příbram, tř. Osvobození 387 / 24. 1. 2023 / 9:00 – 14:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:02-G5-P41

VLADISLAV DUBNICKÝ

731 470 381
dubnicky@visk.cz

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA – ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY
(8 HODIN)     
Seminář je zaměřen na rozvoj pedagogických kompetencí učitelů 1. st. ZŠ v rámci
přípravné třídy. Účastníci se seznámí s organizací výuky v přípravné třídě i se
specifickými formami a metodami práce, které pomáhají naplnit požadavek, aby byla
všem dětem v přípravném ročníku poskytována individualizovaná péče a vzdělávání podle
jejich individuálních možností  a  zajištěna  dostatečná  stimulace  jejich  rozvoje
i nezbytná speciálně pedagogická podpora. 

Určeno: pedagogickým pracovníkům 1. st. ZŠ

Místo a datum konání: Příbram, tř. Osvobození 387 / 13. 2.2023 / 9:00 – 16:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:03-61-P51

ÚNOR 2023

JAK SE DĚLÁ LOUTKOVÉ DIVADLO (5 HODIN)     
Obsahem vzdělávací  akce  jsou  v  praxi  ověřené  náměty  pro  dramatickou  výchovu
s využitím loutky. Cílem semináře je aktualizovat a prohloubit znalosti a dovednosti
učitelů v této oblasti a rozvíjet tvořivost, seznámit s dalšími, zejména netradičními
možnostmi využití dramatické výchovy a loutek ve vzdělávacích aktivitách mateřské
školy, 1. st. ZŠ a školských zařízení. Akce se dotýká metodiky, didaktiky a také
aktuálních výchovných trendů i z hudebně pohybové oblasti. 

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD 

Místo a datum konání: Příbram, tř. Osvobození 387 / 20. 2. 2023 / 9:00 – 13:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:10-43-P51

https://visk.cz/akce/3P4:02-G5-P41
tel:+420731581232
tel:+420731581232
mailto:kubickovaver@visk.cz
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https://visk.cz/akce/3P5:10-43-P51


ORGANIZAČNÍ GARANT

RAKOVNÍK 

ÚNOR 2023

KLÁRA DAŠKOVÁ

601 370 151
daskova@visk.cz

PORUCHY POZORNOSTI U DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU A MOŽNOSTI
JEJICH ZVLÁDÁNÍ (8 HODIN)   
Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s dětmi s poruchami pozornosti

– ADHD v předškolním  věku.  Pozornost  bude  věnována  nejen  podstatě  poruchy

a principům přístupu k dětem s touto diagnózou, ale také struktuře systematické

péče včetně reedukace, kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské

oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými

a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat

efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů.

Určeno: učitelům MŠ

Místo a datum konání: Rakovník, S. K. Neumanna 251 / 22. 2.2023 / 9:00 - 16:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:02-93-R51

tel:+420702262280
mailto:kubickovaver@visk.cz
https://visk.cz/akce/3P5:02-93-R51


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/

