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KUTNÁ HORA

ZÁŘÍ 2022

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, jak je k činnosti vhodně motivovat a
také jaké jsou důsledky a konkrétní projevy toho, když dítě nastupuje do školy
nepřipravené. Zabývá se také otázkou, jak přizvat ke spolupráci na rozvoji školní
zralosti rodiče a zohledňuje i individuální odlišnosti dětí. Účastníci si budou
moci vyzkoušet jednoduché pomůcky pro rozvoj školní zralosti, které lektorka
využívá ve své soukromé psychologické praxi.  

Určeno: učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga
Místo a datum konání: Kutná Hora, Barborská 51 / 27. 9. 2022 / 9:00 – 16:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:02-F5-H41

ORGANIZAČNÍ GARANT

EVA STRNADOVÁ

605 408 887
strnadova@visk.cz

ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA (4 HODINY)   
Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé
vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé
pedagogicko-psychologické činnosti 

Určeno: vedoucím pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Místo a datum konání: Kutná Hora, Barborská 51 / 15.9.2022 / 9:30 - 12:45
Odkaz na podrobné informace a 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.  

https://visk.cz/akce/3P4:02-F5-H41
tel:+420724961090
tel:+420724961090
https://visk.cz/akce/3P4:01-29-G41


KUTNÁ HORA / KOLÍN
ŘÍJEN 2022

CESTY MINULOSTÍ – VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ (4 HODINY)   
Didaktický seminář, který ukazuje hlavní tendence a kontury daného období. Jeho těžiště je
v praktických ukázkách a důraz na metodických a didaktických postupech, jak historická
fakta předat a jak si osvojené vědomosti upevnit.  
V jednotlivých částech se pracuje s historickými dokumenty, literárními ukázkami a dobovou
hudbou, využívají se techniky dramatické hry i kooperativního a vrstevnického učení. 

Určeno: učitelům dějepisu na 2. stupni ZŠ, G, SOŠ a SOU
Místo a datum konání: Kutná Hora, Barborská 51 / 4. 10. 2022 / 9:00 – 12:15 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:08-35-H41 

ORGANIZAČNÍ GARANT

JAK LÉPE ŘÍDIT MŠ / ŘEDITELKA A ŘÍZENÍ ŠKOLY (6 HODIN)    
Praktický seminář vedený interaktivní formou se zaměří na aktuální problematiku a
předání zkušeností v oblasti řízení mateřské školy. 

Určeno: ředitelům MŠ, vedoucím pracovníkům MŠ
Místo a datum konání: Kutná Hora, Barborská 51 / 6. 10. 2022 / 9:00 – 14:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:02-23-H41 

EVA STRNADOVÁ

605 408 887
strnadova@visk.cz

ORGANIZAČNÍ GARANT

METODY PROPOJENÍ HUDBY S POHYBEM, PROŽITKEM A TVOŘIVOSTÍ  (6 HODIN)   
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. Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s
vyzkoušenými pedagogickými modely, které snadno aplikují do vlastního vyučování. 

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, 1. stupně ZŠ a PVČ
Místo a datum konání: Kolín, Kutnohorská 41 / 10. 10. 2022 / 9:00 - 14:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:10-75-K41  

MGR. HANA JANOUŠKOVÁ

601 696 698
janouskovah@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P4:08-35-H41
https://visk.cz/akce/3P4:02-23-H41
tel:+420724961090
tel:+420724961090
https://visk.cz/akce/3P4:10-75-K41
tel:+420733642648
tel:+420724961090


BENEŠOV 

ŘÍJEN 2022

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA - ZDRAVÉ NOHY ZÁKLAD PRO ZDRAVOU
CHŮZI (5 HODIN)   
Praktický seminář zaměřený na využití a zařazení zdravotní tělesné výchovy do
hodin TV. Pedagogové se seznámí s poruchami nohou a jak tyto poruchy plosky nohy
ovlivňují chůzi a správné držení těla. Při praktickém provádění cviků formou her
a hravého cvičení si účastníci na sobě vyzkouší pohyby anatomicky správné.
Poznají, jak cílená cvičení vedou k většímu cítění celého těla a jak můžeme
korigovat jemnými pohyby chodidla dětí. Dozvědí se a prakticky si vyzkouší, jak
souvisí cvičení plosky nohy se správným držením těla a jakým způsobem můžeme
plosku nohy procvičovat. Vyzkouší si, jak zařazovat krátké pohybové bloky do
běžné výuky formou praktického cvičení a her. 

Určeno: učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení,
pedagogům volného času 
Místo a datum konání: Benešov, Černoleská 1997 / 12. 10. 2022 / 9:00 - 13:30 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:02-E7-B41

BC. JANA MUTLOVÁ

733 642 648
mutlova@visk.cz

ORGANIZAČNÍ GARANT

https://visk.cz/akce/3P4:02-E7-B41
tel:+420733642648
tel:+420724961090
tel:+420724961090


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

WEBINÁŘE

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: Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz

 

KURZ PRO LOGOPEDICKÉ ASISTENTY

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/3P4:02-C8-G41
tel:+420724961090

