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JEDNODENNÍ SEMINÁŘE

ORGANIZAČNÍ GARANT

PRAHOU MINULOU I SOUČASNOU / ULIČKAMI STARÉHO MĚSTA
PRAŽSKÉHO (4 HODINY)  
Vycházka účastníky provází dalšími uličkami, průchody a zákoutími Starého Města a
odkrývá jejich historii, souvislosti a zajímavosti, které nemusí být na první pohled
zřejmé. Od Betlémského náměstí se dostaneme k chrámu Matky Boží před Týnem.   

Určeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ
Místo a datum konání: Praha / 26. 9. 2022 / 13:30 – 17:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:18-04-G41

ZÁŘÍ 2022

ŘÍJEN 2022

SECESE S TROCHOU RECESE / UMĚNÍ A TVORBA ZE ZVLÁŠNÍM
DŮRAZEM NA SECESNÍ MÓDU (8 HODIN)  
Praktický seminář zaměřený na poznání principů secesního umění a užité tvorby se
zvláštním důrazem na secesní módu. Výklad doprovázejí unikátní dobové obrázky odívání
a citace z dobové literatury. Součástí je aktivní výtvarná tvorba účastníků zaměřená
na secesní reliéf.    
Určeno: učitelům ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času a
vedoucím zájmových kroužků
Místo a datum konání: Praha, Sportovní 846/22 / 4. 10. 2022 / 9:00 – 16:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:10-67-A41 

ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PŘI
PŘECHODU Z MŠ NA ZŠ (8 HODIN)   
Prostřednictvím v praxi ověřených ukázek aktivit a činností, které podporují rozvoj
myšlení a matematických dovedností, seminář přiblíží základní postupy rozvíjení
předmatematických a matematických představ a upozorní na některá úskalí při utváření
matematického myšlení dětí předškolního a mladšího školního věku.    
Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK,
pedagogům volného času
Místo a datum konání: Praha, Sportovní 846/22 / 6. 10. 2022 / 9:00 – 16:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:03-63-A41 

VLASTA KOUBOVÁ, DIS.

724 751 900
koubova@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P4:18-04-G41
https://visk.cz/akce/3P4:10-67-A41
https://visk.cz/akce/3P4:03-63-A41
tel:+420724961090
tel:+420724961090


JEDNODENNÍ SEMINÁŘ 

ORGANIZAČNÍ GARANT

JAK UČIT BADATELSKY O PŘÍRODĚ (8 HODIN)  
Seminář s dílnou představuje využití metody badatelsky orientovaného vyučování.
Metoda je postavena na aktivním získávání informací dětmi, zahrnuje fáze kladení
otázek, formulace hypotézy, pozorování a pokus a vyhodnocení. Součástí programu je i
praktická ukázka badatelsky orientované výuky v přírodě a vlastní návrh účastníků.   

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, G, vychovatelům ŠD a ŠK a pedagogům volného
času
Místo a datum konání: Praha, Sportovní 846/22 / 7. 10. 2022 / 9:00 – 16:00 hod. 
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:09-50-A41 

ŘÍJEN 2022

PEDAGOGICKÁ PODPORA PŘIROZENÉHO ROZVOJE ŘEČI DĚTÍ -
AKREDITOVANÝ KURZ PRO LOGOPEDICKÉ ASISTENTY (60 HODIN)   
Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání
pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v
rámci školních vzdělávacích programů.      

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ (přípravné třídy ZŠ), kteří se v rámci výkonu

své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově 

Místo konání a termíny studijních setkání: Praha, Sportovní 846 / 11.10., 14.10.,

21.10., 22.10., 4.11., 11.11. 2022; termín ukončení kurzu: prosinec 2022 

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:02-C8-G41 

ORGANIZAČNÍ GARANT

MGR. MIROSLAV VOSMIK

724 751 902
vosmik@visk.cz

PAVLA LANGROVÁ

606 615 672
langrova@visk.cz

KURZ PRO LOGOPEDICKÉ ASISTENTY 

https://visk.cz/akce/3P4:09-50-A41
https://visk.cz/akce/3P4:02-C8-G41
tel:+420724961090
tel:+420724961090
tel:+420724961090
tel:+420724961090


KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

ORGANIZAČNÍ GARANT

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Pro učitele ZŠ i SŠ nabízíme vzdělávání v rozsahu 8, 16 nebo 24 hodin. Účastníci se
teoreticky i prakticky seznámí s tím, jak pomoci žákům při rozhodování o jejich další
profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních
práv. Podrobné informace k jednotlivým seminářům najdete na následujících odkazech:    

ZÁŘÍ 2022

ÚVOD DO KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO UČITELE ZŠ (8 HODIN) 
Místo a datum konání: Praha, Sportovní 22 / 6. 10. 2022 / 9:00 – 16:00 hod. 
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:13-14-A41
 

ZÁKLADY KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO UČITELE ZŠ (16 HODIN) 
Místo a datum konání: Praha, Sportovní 22 / 6. a 13. 10. 2022 / 9:00 – 16:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení:  https://visk.cz/akce/3P4:13-19-A41

KURZ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO UČITELE ZŠ (24 HODIN) 
Místo a datum konání: Praha, Sportovní 22 / 6., 13. a 24. 10. 2022 / 9:00 – 16:00 hod. 
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:13-21-A41 

ÚVOD DO KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO UČITELE SŠ (8 HODIN) 
Místo a datum konání: Praha, Sportovní 22 / 6. 10. 2022 / 9:00 – 16:00 hod. 
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:13-02-A41

 
ZÁKLADY KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO UČITELE SŠ (16 HODIN) 
Místo a datum konání: Praha, Sportovní 22 / 6. a 13. 10. 2022 / 9:00 – 16:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:13-22-A41

KURZ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO UČITELE SŠ (24 HODIN) 
Místo a datum konání: Praha, Sportovní 22 / 6., 13. a 24. 10. 2022 / 9:00 – 16:00 hod. 
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:13-20-A41 

MGR. BARBORA ŠTEFLOVÁ

725 416 194
steflova@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P4:13-14-A41
https://visk.cz/akce/3P4:13-19-A41
https://visk.cz/akce/3P4:13-21-A41
https://visk.cz/akce/3P4:13-02-A41
https://visk.cz/akce/3P4:13-22-A41
https://visk.cz/akce/3P4:13-20-A41
tel:+420724961090
tel:+420724961090


KURZY ANGLIČTINY

ORGANIZAČNÍ GARANT

NOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
Kurzy jsou vedeny aktivní konverzační metodou, důraz je kladen na rozvoj
komunikativní jazykové kompetence, rozvoj a upevňování získané slovní zásoby a
gramatiky v odpovídající jazykové úrovni.    

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, pedagogům volného času, vychovatelům
školských zařízení
Místo: Praha, Gymnázium Christiana Dopplera, příp. on-line (dle aktuální situace) 
Období: říjen 2022 až červen 2023; 1x týdně vždy 1,5 hod. lekce 
Cena: dle počtu účastníků (lze uplatnit v šablonách) 

ŘÍJEN 2022

ZAČÁTEČNÍCI 
A0 - A1 / úterky od 15:00 hod. 
Podrobné informace a možnost přihlášení: začátečníci

MÍRNĚ POKROČILÍ 
A1 - A1/A2 / pondělky od 14:30 hod.
Podrobné informace a možnost přihlášení: mírně pokročilí 1

A1/A2 - A2 / pondělky od 16:05 hod.
Podrobné informace a možnost přihlášení: mírně pokročilí 2

STŘEDNĚ POKROČILÍ 
A2 - A2/B1 / čtvrtky od 14:30 hod.
Podrobné informace a možnost přihlášení: středně pokročilí 1

A2/B1 - B1 / čtvrtky od 16:05 hod.
Podrobné informace a možnost přihlášení: středně pokročilí 2
 

KONVERZAČNÍ ON-LINE 
A1/A2 / středy od 15:30 hod.
Podrobné informace a možnost přihlášení: konverzace on-line

VLASTA KOUBOVÁ, DIS.

724 751 900
koubova@visk.cz

https://visk.cz/seminare/7442-kurz-anglickeho-jazyka-a0-a1-uplni-nebo-vecni-zacatecnici
https://visk.cz/seminare/7440-kurz-anglickeho-jazyka-pro-pedagogicke-pracovniky-a1-a1-a2
https://visk.cz/seminare/7699-kurz-anglickeho-jazyka-pro-pedagogicke-pracovniky-a1-a2-a2
https://visk.cz/seminare/7700-kurz-anglickeho-jazyka-pro-pedagogicke-pracovniky-a2-a2-b1
https://visk.cz/seminare/7441-kurz-anglickeho-jazyka-pro-pedagogicke-pracovniky-a2-b1-b1
https://visk.cz/seminare/7698-konverzacni-kurz-anglictiny-1-webinar-pro-uroven-a1-a2
tel:+420724961090
tel:+420724961090


STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH
ČINNOSTÍ 

ZAČÁTEK STUDIA: ZÁŘÍ 2022

STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ – KOORDINACE
V OBLASTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
(254 HODIN)

ICT Koordinátor 

Studium je zaměřeno na práci s lidmi, jejich spolupráci a pedagogické vedení, tj.

pedagogický leadership. Součástí studia je síťování účastníků, vznik a posilování

profesních komunit odborníků, kteří si vzájemně (za podpory digitálních technologií)

pomáhají a podporují se, a to za účelem poskytování kvalitní metodické podpory v

integraci digitálních technologií do života školy ostatním pedagogickým pracovníkům.

Studijním dnem bude čtvrtek. 

Středočeský kraj v rámci svých programových priorit a Projektu podpory kvality

vzdělávání (PPKV VISK) ve Středočeském kraji podpoří ve školním roce 2022/2023

přihlášené účastníky ze škol a školských zařízení zřizovaných krajem příspěvkem na

studium ve výši 10.500 Kč, tedy ve výši poloviny nákladů na studium.

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ/ZŠ/SŠ/G/SOŠ a SOU/ vstupní úroveň digitálních kompetencí
účastníků je min. na úrovni B1 DigCompEdu
Místo a datum konání: v roce 2022: Praha 4, Vyskočilova 1561/4a ; v roce 2023: Praha 10,
Sportovní 846/22. Zahájení studia 22.9.2022, ukončení 5.6.2023
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:19-12-G41

ORGANIZAČNÍ GARANT

MGR. MARTIN DONÁT

702 277 651
donat@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P4:19-12-G41


STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH
ČINNOSTÍ 

ZAČÁTEK STUDIA: ZÁŘÍ 2022

STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ – PREVENCE
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (250 HOD.)  
Obsah specializačního studia vychází ze zákona 563/2004 Sb., a § 9 c) vyhlášky č.

317/2005 Sb. a Standardu Studia pedagogiky vydaným MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26

451/2005-25, 30 908/2005-25. Studium k výkonu specializovaných činností realizované v

rámci DVPP je učeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního

metodika prevence ve škole.  

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve

schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších

výzkumů v oblasti rizikového chování. Studium kombinuje teoretická odborná témata s

aplikací do praktické činnosti školního metodika prevence, který je zodpovědný za

informace předávané žákům i pedagogům, realizaci a koordinaci preventivních aktivit

na škole. Všichni lektoři jsou zároveň autory metodických materiálů, a účastníci

studia tak dostávají po celou dobu studia výraznou studijní podporu díky těmto

metodickým materiálům. Vzdělávací institut Středočeského kraje i po dokončeném studiu

poskytuje kontinuální podporu absolventům studia, a to formou seminářů prevence,

které realizuje díky dotaci Středočeského kraje zdarma. Tyto semináře se zaměřují na

aktuální témata z oblasti školské prevence a dále prohlubují znalosti a dovednosti

školních metodiků prevence, v neposlední řadě také vytvářejí prostor pro sdílení

zkušeností. 

Studijní den: čtvrtek (1. semestr: 22. 9., 27. 10., 10. 11., 8. 12., 5. 1., 19. 1., 26. 1.) 
Místo konání: VISK Praha, Sportovní 846/22, Praha 10 – Vršovice 
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P3:19-08-G31

ORGANIZAČNÍ GARANT

MGR. MIROSLAV VOSMIK

724 751 902
vosmik@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P3:19-08-G31
tel:+420724961090
tel:+420724961090


UMĚNÍ ROZHOVORU 

ŘÍJEN 2022

UMĚNÍ ROZHOVORU – ROZHOVORY VE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRAXI 
(120 HODIN)  
Tuto novou akreditaci - výcvik ve vedení poradenského rozhovoru - jsme připravili pro

absolventy specializačního studia i pro další poradenské pracovníky škol (výchovné

poradce, školní metodiky prevence, školní psychology, školní speciální pedagogy). 

Program má především rozvinout kompetence vedení poradenského rozhovoru, jehož

kvalita má přímý vliv na celkovou úroveň poskytované poradenské péče ve školách.

Lektoři programu pracují se skupinou/skupinami v tandemu a vycházejí především ze

systemického přístupu, doplněného o narativní, sociodynamické a konstruktivistické

principy (postmoderní principy). Cílem programu není teoretické seznámení se se všemi

výše zmíněnými školami, ale aplikace jejich postupů a technik do přímé poradenské

praxe, především rozvinout schopnost efektivně vést rozhovor, zvláště poradenský

rozhovor, a tím posílit důvěru poradenských pracovníků ve vlastní kompetence. Kurz je

veden prakticky, opírá se o teoretická východiska systemického myšlení, s důrazem na

mapování kompetencí, trénink komunikačních dovedností v modelových situacích a je

zakončen hodnocením kompetencí účastníků vzdělávání v jejich reálné praxi (CA). 

Studijní den: 7x víkend (říjen 2022 – červen 2023) 
Místo konání: VISK Praha, Sportovní 846/22, Praha 10 – Vršovice 
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P3:15-D9-G31

ORGANIZAČNÍ GARANT

MGR. MIROSLAV VOSMIK

724 751 902
vosmik@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P3:15-D9-G31
tel:+420724961090
tel:+420724961090


WEBINÁŘE

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ A OPRAVU PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH PRACÍ 
Z ANGLICKÉHO JAZYKA (4 HODINY)  
Určeno: učitelům anglického jazyka na SŠ

Datum konání: 29. 9. 2022 / 14:00 – 17:30 hod.

Podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:05-77-G41

ZÁŘÍ 2022

TEACHING – LEARNING TOOLS (4 HODINY)   
Určeno: učitelům anglického jazyka na 2. st. ZŠ

Datum konání: 5. 10. 2022 / 9:00 – 12:30 hod. 

Podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:05-86-G41

ŘÍJEN 2022

ZAJÍMÁ VÁS NABÍDKA SEMINÁŘŮ 
JINÝCH STŘEDISEK?

Vyberte si svůj newsletter

ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA (4 HODINY)  

Místo a datum konání: Kutná Hora, Barborská 51, 15.09.2022, 09:30 - 12:45 hod.

Podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:01-29-G41

Cílem semináře je seznámit účastníky s novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o
stanovení týdenního rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků,
která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 125/2022 a je účinná od 1. 9. 2022. V rámci
semináře bude popsán princip tzv. „konta“ či „banky“ odpočtů pro snížení týdenního
rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele a vedoucích učitelů praktického
vyučování a principy jednotlivých příloh nařízení, které nahradily původní jednu
přílohu. Zmíněny budou i další změny v nařízení (pojem jednotka, pojem koordinátor
IKT, další pracoviště). Řešena bude problematika některých vedoucích pedagogických
pracovníků – vedoucí učitelky, vedoucí vychovatelé ad. Objasněny budou vazby na
zákoník práce – problematika ustanovování zástupců ředitele školy a dalších vedoucích
pedagogických pracovníků.    

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací,
přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické
činnosti   

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

https://visk.cz/akce/3P4:05-77-G41
https://visk.cz/akce/3P4:05-86-G41
https://visk.cz/clanky/279-newsletter-zari-2022/
https://visk.cz/akce/3P4:01-29-G41

