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NYMBURK

ZÁŘÍ 2022

TEMATICKÁ VÝUKA DĚJEPISU S VYUŽITÍM MODERNÍ DIDAKTICKÉ TECHNIKY  
(4 HODINY)   
Metodický seminář věnovaný problematice tematického uspořádání dějepisného učiva
a využití moderní didaktické techniky (interaktivní tabule, datového projektoru)
při jeho prezentaci žákům. Na tématu otroctví od starověku po 20. století i na
dalších partiích osnov bude představena tematická výuka dějepisu. Součástí
semináře bude i výklad a ukázky možností využití nových výukových technologií ve
výuce dějepisu a případně sdílení vlastních zkušeností účastníků semináře s
tematickou formou výuky a využitím moderní didaktické techniky.  

Určeno: pedagogům dějepisu na ZŠ a SŠ

Místo a datum konání: Nymburk, V Kolonii 1804 / 19. 9. 2022  / 9:00 - 12:15 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:08-07-N41

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY / VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A EXTRÉMNÍ
STRAVOVACÍ NÁVYKY (4 HODINY)    
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s problémem poruch

příjmu potravy a extrémních stravovacích návyků a s riziky z těchto návyků

plynoucími. Dalším cílem je na základě aktuálních informací a racionálních znalostí o

problematice podpořit úlohu školního stravování v prevenci rizik nesprávného

stravování. Seminář je zaměřen na prevenci nevhodných stravovacích návyků, objasnění

jejich vzniku a rizik. Podrobně bude objasněno, co jednotlivé způsoby výživy

znamenají a jaká jsou jejich největší rizika. Seminář poskytne pedagogickým

pracovníkům konkrétní informace a argumenty k preventivnímu působení na stravovací

návyky dětí a mladistvých, zejména k předcházení vzniku anorexie a bulimie.    

Určeno: pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

Místo a datum konání: Nymburk, V Kolonii 1804 / 27. 9. 2022 / 10:00 - 13:15 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:11-07-N41

ORGANIZAČNÍ GARANT

BC. MARTINA ŠANTRŮČKOVÁ

734 571 155
santruckova@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P4:08-07-N41
https://visk.cz/akce/3P4:11-07-N41
tel:+420724961090
tel:+420724961090


NYMBURK
ŘÍJEN 2022

HUMOR V HODINÁCH ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY (6 HODIN)  
Seminář vychází z požadavků RVP humanizovat vyučování a z vědeckých poznatků, jež
ukázaly, že optimistická atmosféra ve třídě uvolňuje napětí, smích odstraňuje
stres a humor stimuluje kreativitu, která napomáhá rozvoji komunikace.
Prostřednictvím humoru může učitel žákům ukázat plastičnost mateřského jazyka,
nekonečné možnosti hry s ním i to, že četba poskytuje nejen poučení, ale i
zábavu. Pracovní seminář poskytne návod, jak toho docílit prostřednictvím cvičení
zaměřených na různorodá témata. 

Určeno: učitelům českého jazyka a literatury na 2. st. ZŠ a SŠ
Místo a datum konání: Nymburk, V Kolonii 1804 / 10. 10. 2022 / 10:00 - 15:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:04-14-N41

ORGANIZAČNÍ GARANT

BC. MARTINA ŠANTRŮČKOVÁ

734 571 155
santruckova@visk.cz

JAK NA ANGLIČTINU NA 1. STUPNI ZŠ (4 HODINY)    
Seminář si klade za cíl rozšířit metodické kompetence učitelů vyučujících
anglický jazyk na základní škole. Zařazené aktivity vedou učitele k reflexi a
sebereflexi konkrétních vyučovacích metod a technik ve výuce anglického jazyka
zejména v jeho začátcích.   

Určeno: učitelům vyučujících anglický jazyk na 1. st. základní školy
Místo a datum konání: Ml. Boleslav, Havlíčkova 456/1 / 4. 10. 2022 / 13:00 - 16:15 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:05-85-S41

ORGANIZAČNÍ GARANT

PAVLA LANGROVÁ

606 615 672
langrova@visk.cz

MLADÁ BOLESLAV
ŘÍJEN 2022

https://visk.cz/akce/3P4:04-14-N41
tel:+420724961090
tel:+420724961090
https://visk.cz/akce/3P4:05-85-S41
tel:+420724961090
tel:+420724961090


MĚLNÍK

ŘÍJEN 2022

PÉČE O TĚLO A ZDRAVÍ - JAK PŮSOBÍ ČTYŘI ŽIVLY V NAŠEM
ŽIVOTĚ /OHEŇ, VODA, VZDUCH, ZEMĚ (6 HODIN)     
Praktický seminář zaměřený na teoretické i praktické seznámení pedagogů s několika

aktivitami, které vedou děti formou prožitkových her k osvojování si dovedností péče

o tělo. Využijeme při tom čtyř živlů – země, vody, ohně a vzduchu, které jsou

stavebními kameny všeho v přírodě a též utvářejí naše tělo. Každý živel má své

specifické formy, kvality, vlastnosti a působení, všechny živly vzájemně

spolupracují. Seminář poskytne účastníkům rozšiřující poznatky a živé prožitky v

oblasti péče o tělesné a psychické zdraví dětí i dospělých.     

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK,

pedagogům volného času

Místo a datum konání: DDM Mělník, Na Polabí 2854 / 4. 10. 2022 / 9:00 – 14:00 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:02-G4-M41 

ORGANIZAČNÍ GARANT

PETRA TOMÁŠOVÁ, DIS.

724 961 090
tomasova@visk.cz

HUDEBNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA / VÁNOČNÍ KOLEDY A ŘÍKADLA (4 HODINY)   

Praktický seminář – hudební dílna nabízí inspiraci k rozvíjení múzického cítění

dětí předškolního a mladšího školního věku a k osvojení tradičních i nových

technik v oblasti hudebně pohybové výchovy. Lektorka seznámí účastníky semináře s

písněmi, říkadly, popěvky a vánočními koledami zahrnujícími období od počátku

adventu po Tři krále. Součástí semináře jsou i pracovní ukázky možností přípravy

veřejného vystoupení dětí, jednotlivé písně a pohybový rytmický doprovod, detaily

práce se sólisty, skupinkou dětí.    

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

pedagogům volného času, učitelům ZUŠ

Místo a datum konání: DDM Mělník, Na Polabí 2854 / 6. 10. 2022 / 9:00 – 12:15 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:10-04-M41

https://visk.cz/akce/3P4:02-G4-M41
tel:+420724961090
tel:+420724961090
https://visk.cz/akce/3P4:10-04-M41


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)  

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. 

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

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. Začátek 11. 10. 2022. 
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:02-C8-G41  

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/3P4:01-29-G41
https://visk.cz/akce/3P4:02-C8-G41

