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SEMINÁŘE

JAK SE KROTÍ KLUBÍČKA/ROZVÍJÍME PRACOVNÍ DOVEDNOSTI DĚTÍ MŠ
A 1. ST. ZŠ (6 HODIN) 

Seminář je  zaměřen  na  rozšíření  a  prohloubení  metodiky  polytechnické  výchovy

v oblasti práce s přírodním textilním materiálem – s různými druhy látek, nitěmi,

vlněnými a bavlněnými přízemi, ovčí vlnou, hedvábím, lnem, papírem ad. V praktické

části semináře budou posíleny rukodělné dovednosti účastníků nezbytné pro praktické

využití zprostředkovaných postupů a metod polytechnické výchovy. 

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům školských

zařízení, pedagogům volného času

Místo a datum konání: Praha, Sportovní 846/22 / 24. 2. 2023 / 9:00 – 14:00 hod. 

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:03-40-A51

ÚNOR 2023

ORGANIZAČNÍ GARANT

ŠKOLNÍ ZRALOST ANEB JAK VYPADÁ DÍTĚ PŘIPRAVENÉ JÍT DO ŠKOLY
(8 HODIN)   

Seminář seznámí pedagogické pracovníky mateřských škol a 1. tříd ZŠ s tím, jak vypadá

dítě zralé a připravené na školu. Nabízí praktické tipy, jak jednotlivé oblasti

školní zralosti u dětí rozvíjet a jak je k činnosti vhodně motivovat. Zabývá se také

otázkou, jak přizvat ke spolupráci na rozvoji školní zralosti rodiče a zohledňuje

také individuální odlišnosti dětí. Účastníci si budou moci vyzkoušet jednoduché

pomůcky pro rozvoj školní zralosti, které lektorka využívá ve své soukromé

psychologické praxi.     

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, asistentům pedagoga 

Místo a datum konání: Praha, Sportovní 846/22 / 28. 2. 2023 / 9:00 – 16:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:02-F5-A51

MGR. BARBORA ŠTEFLOVÁ

725 416 194
steflova@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P5:03-40-A51
https://visk.cz/akce/3P5:02-F5-A51
tel:+420724961090
tel:+420724961090


KVALIFIKAČNÍ STUDIA 

OD ZÁŘÍ 2023

STUDIUM PEDAGOGIKY PRO UČITELE (120 HODIN) 

odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU v souladu

s § 9 – Učitel střední školy 

uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích v souladu s § 10 –

Učitel uměleckých odborných předmětů v ZUŚ, střední odborné škole a konzervatoři 

jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky v souladu s § 12 – Učitel

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky / platí i pro výuku cizího jazyka

na ZŠ a SŠ 

studijní skupina SP1 (výuka v sudých středách) https://visk.cz/akce/3P5:19-02-G51 

studijní skupina SP2 (výuka v lichých pátcích) https://visk.cz/akce/3P5:19-02-G52 

studijní skupina SP3 (výuka v suchých pátcích) https://visk.cz/akce/3P5:19-02-G53 

Vzdělávací program v souladu s  § 22  odst.  1  písm.  a)  zákona  č.  563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005

Sb., o DVPP. 

Studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky

a psychologie. Probíhá jedenkrát za 2 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem

proběhne 15 výukových setkání. V průběhu studia účastníci vypracují a odevzdají

seminární práce na dané téma. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci a složí

závěrečnou zkoušku.

 

Určeno: doplnění kvalifikace učitelů: 

Místo a datum konání: Praha, Sportovní 846/22 / září 2023 až červen 2024 

Odkaz na podrobné informace a přihlášení:  

VLASTA KOUBOVÁ, DIS.

724 751 900
koubova@visk.cz

ODBORNÝ GARANT ORGANIZAČNÍ GARANT

MGR. VERONIKA KUBIČKOVÁ

702 262 280
kubickovaver@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P5:19-02-G51
https://visk.cz/akce/3P5:19-02-G52
https://visk.cz/akce/3P5:19-02-G53
tel:+420724961090
tel:+420724961090
tel:+420702262280
mailto:kubickovaver@visk.cz


KVALIFIKAČNÍ STUDIA 

OD ZÁŘÍ 2023

DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA (62 HODIN) 

Kurz Doplňující didaktické studium AJ podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému

pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele

cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Studium je zaměřeno na didaktiku anglického jazyka – na problematiku dosažení

vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění

písemnému projevu  (čtení) a  ústnímu  projevu  (poslech) a  v  samostatném písemném

a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně

základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího

jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

 

Studium je rozděleno do 15 tematických bloků, každému bloku přísluší časová dotace    

4 výukové hodiny. Každý tematický blok obsahuje 2 výukové moduly, v jejichž obsahu

jsou zohledněna specifika anglického jazyka. Všechna témata jsou probírána

srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a  2.  stupně  ZŠ

a SŠ.

Místo a datum konání: Praha, Sportovní 846/22 / září 2023 až prosinec 2023

Termíny setkání: 14. 9., 21. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24.11., 30. 11., 14. 12.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:19-09-G51

ODBORNÝ GARANT ORGANIZAČNÍ GARANT

MGR. HANA JANOUŠKOVÁ

601 696 698
janouskovah@visk.cz

BC. MARTINA ŠANTRŮČKOVÁ

734 571 155
santruckova@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P5:19-09-G51
tel:+420733642648
tel:+420724961090
tel:+420724961090
tel:+420724961090


MGR. JIŘINA DRAŽSKÁ

731 470 387
drazska@visk.cz

KVALIFIKAČNÍ STUDIA 

OD ZÁŘÍ 2023

ODBORNÝ GARANT ORGANIZAČNÍ GARANT

STUDIUM PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU VYKONÁVAJÍCÍ

KOMPLEXNÍ PŘÍMOU PEDAGOGICKOU ČINNOST  (120 HODIN)

Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga

volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém

vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. 

Studium zahrnuje celkem 15 výukových dnů (120 hod.) od září 2023 do června 2024 a je

ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. 

Určeno: zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří chtějí vykonávat komplexní přímou

pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání a nesplňují požadavky odborné kvalifikace stanovené

zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

Místo a datum konání: Praha 5-Smíchov, Zborovská 11 / zahájení 22.9.2023, ukončení 14.6.2024

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:19-07-G51

STUDIUM PEDAGOGIKY PRO VYCHOVATELE (80 HODIN)

Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace  vychovatelů  v  souladu 

 s § 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

Studium zahrnuje celkem 10 výukových dnů (80 hod.) od září 2023 do června 2024 a je

ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.  

Určeno: zájemcům o práci vychovatele ve školní družině, školním klubu, kteří mají vyšší

odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání.

Místo a datum konání: Praha 5-Smíchov, Zborovská 11 / zahájení 22. 9. 2023, ukončení 14. 6. 2024 

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:19-03-G51

ING. VIKTÓRIA KUBÍČKOVÁ 

601 370 150 
kubickova@visk.cz

tel:+420731470387
https://visk.cz/akce/3P5:19-07-G51
https://visk.cz/akce/3P5:19-03-G51


TĚŠÍME SE NA VÁS V ROCE 2023!

ZAJÍMÁ VÁS NABÍDKA SEMINÁŘŮ 
JINÝCH STŘEDISEK?

Vyberte si svůj newsletter

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

