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BEROUN 
ZÁŘÍ 2022

NEŽ PŘIJEDE ZÁCHRANKA - PRVNÍ PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC PRO
ZAMĚSTNANCE ŠKOLY (4 HODINY)   
Kurz předlékařské první pomoci poskytuje základní znalosti a dovednosti v oblasti
poskytování první pomoci při úrazu nebo náhlém ohrožení zdraví či života u dětí a
dospělých ve školách a školských zařízeních. Podává také informace o právních
normách, které souvisí s poskytováním a zajištěním první pomoci. 

Určeno: pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům školy 
Místo a datum konání: Beroun, Talichova 824 / 21. 9. 2022 / 9:00 – 12:15 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:18-02-E41

ORGANIZAČNÍ GARANT

JAK NA ANGLIČTINU NA 1. STUPNI ZŠ (4 HODINY)    
Seminář si klade za cíl rozšířit metodické kompetence učitelů vyučujících anglický
jazyk na základní škole. Výuka účastníků bude probíhat formou výměny, diskusí,
individuální a párové práce, důraz bude kladen na aktivní zapojení a praktické
výstupy, sebereflexi a reflexi ze strany účastníků i lektora.  

Určeno: učitelům vyučujících anglický jazyk na 1. st. základní školy
Místo a datum konání: Příbram, tř. Osvobození 387 / 21. 9. 2022 / 9:00 - 12:15 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:05-85-P41 

ORGANIZAČNÍ GARANT

MGR. VERONIKA KUBIČKOVÁ

702 262 280
kubickovaver@visk.cz

PŘÍBRAM
ZÁŘÍ 2022

VLADISLAV DUBNICKÝ

731 470 381
dubnicky@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P4:18-02-E41
https://visk.cz/akce/3P4:05-85-P41
tel:+420702262280
mailto:kubickovaver@visk.cz
tel:+420731581232
tel:+420731581232
mailto:kubickovaver@visk.cz


PŘÍBRAM 

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: vyučujícím dějepisu na ZŠ a SŠ
Místo a datum konání: Příbram, tř. Osvobození 387 / 26. 9. 2022 / 9:00 - 12:15 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:08-07-P41 

ORGANIZAČNÍ GARANT

TVOŘIVÁ PRÁCE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM – TEXTIL A JEHO VYUŽITÍ
PRO TVORBU DEKORACÍ – UPCYKLACE (6 HODIN)    
Seminář s dílnou na podporu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je zaměřen
především na náměty a činnosti vhodné pro rozvoj pracovních činností a
polytechnického vzdělávání. Účastníci získají ve dvou tematických blocích náměty na
práci s různými druhy tříděného textilu a jednoduchým kolíkovým stavem s ohledem na
vzdělávanou skupinu.  

Určeno: učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, PVČ a asistentům pedagoga
Místo a datum konání: Příbram, tř. Osvobození 387 / 27. 9. 2022 / 9:00 - 14:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:09-47-P41

VLADISLAV DUBNICKÝ

731 470 381
dubnicky@visk.cz

ŘÍJEN 2022

ROZVOJ PROSTOROVÉ PŘEDSTAVIVOSTI V GEOMETRII – MODELOVÁNÍ  (4 HODINY)  
Seminář s dílnou zaměřený na postupy a činnosti, které rozvíjejí prostorovou
představivost v geometrii. Účastníci se na praktických činnostech s jednoduchými
pomůckami jako je papír a modelína seznámí s náměty na 2D a 3D modelování a jejich
významem pro rozvoj myšlenkových operací žáků.  

Určeno: učitelům 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků G
Místo a datum konání: Příbram, tř. Osvobození 387 / 4. 10. 2022 / 9:00 - 12:15 hod. 
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:06-43-P41

https://visk.cz/akce/3P4:08-07-P41
https://visk.cz/akce/3P4:09-47-P41
tel:+420731581232
tel:+420731581232
mailto:kubickovaver@visk.cz
https://visk.cz/akce/3P4:06-43-P41


PŘÍBRAM 

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. Teorie bude prolínat praktickými ukázkami. Pedagogové se seznámí s
poruchami nohou, a jak tyto poruchy plosky nohy ovlivňují chůzi a správné držení
těla. 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. Jednotlivé cviky budou předvedeny a přizpůsobeny věkové kategorii dětí.

Určeno: učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení,
pedagogům volného času 
Místo a datum konání: Příbram, tř. Osvobození 387 / 7. 10. 2022 / 9:00 - 13:30 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:02-E7-P41

ORGANIZAČNÍ GARANT

ŘÍJEN 2022

GRADOVANÉ ÚLOHY V MATEMATICE (4 HODINY)  
Praktický seminář s dílnou zaměřený na problematiku individualizace a diferenciace ve
výuce matematiky prostřednictvím gradovaných úloh. Jak pracovat se třídou, kde mají
žáci velmi rozdílnou úroveň schopností v matematice? Jako dobrý nástroj k tomu mohou
posloužit gradované úlohy.  

Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ 
Místo a datum konání: Rakovník, S. K. Neumanna 251 / 5.10.2022 / 9:00 - 12:15 hod. 
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:06-40-R41

ORGANIZAČNÍ GARANT

VLADISLAV DUBNICKÝ

731 470 381
dubnicky@visk.cz

RAKOVNÍK 

KLÁRA DAŠKOVÁ

601 370 151 
daskova@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P4:02-E7-P41
https://visk.cz/akce/3P4:06-40-R41
tel:+420731581232
tel:+420731581232
mailto:kubickovaver@visk.cz


RAKOVNÍK 

ŘÍJEN 2022

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. Učitelé budou nejprve analyzovat přednosti a zápory
přímé metody učení se cizímu jazyku, posuzovat je a prakticky navrhovat řešení,
jak zařazovat a využívat mateřský jazyk. Účastníci budou mít v semináři prostor
pro tvořivou práci, sdílení zkušeností, upevňování stávajících a vytváření nových
dovedností a kompetencí. Výuka účastníků bude probíhat formou výměny, diskusí,
individuální a párové práce, důraz bude kladen na aktivní zapojení a praktické
výstupy, sebereflexi a reflexi ze strany účastníků i lektora. Účastníci si vymění
zkušenosti ze své praxe, které budou následně sdílet.
Určeno: učitelům vyučujících anglický jazyk na 1. st. základní školy 
Místo a datum konání:  Rakovník, S. K. Neumanna 251 / 12. 10. 2022 / 9:00 - 12:15  hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:05-85-R41 

ORGANIZAČNÍ GARANT

ŘÍJEN 2022

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 
Místo a datum konání: Kladno, Cyrila Boudy 2954 / 7. 10. 2022 / 9:00 - 14:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení:  https://visk.cz/akce/3P4:02-23-L41

ORGANIZAČNÍ GARANT

KLADNO 

MARTINA PINCOVÁ

731 581 232
pincova@visk.cz

MGR. VERONIKA KUBIČKOVÁ

702 262 280
kubickovaver@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P4:05-85-R41
https://visk.cz/akce/3P4:02-23-L41
tel:+420731581232
tel:+420731581232
tel:+420702262280
mailto:kubickovaver@visk.cz


KLADNO

ŘÍJEN 2022

MOŽNOSTI HODNOCENÍ VE VÝUCE SE ZAMĚŘENÍM NA HODNOCENÍ
FORMATIVNÍ (6 HODIN)

Seminář prezentuje možnosti hodnocení ve výuce se zaměřením na formativní
hodnocení žáků jako "komplexní systém” pedagogické práce podporující žákovo
učení. Seznamuje účastníky se základními principy a klíčovými strategiemi zejména
formativního hodnocení a doporučuje vybrané konkrétní praktické techniky do
výuky. 

Určeno: učitelům vyučujících anglický jazyk na 1. st. základní školy 
Místo a datum konání:   Kladno, Cyrila Boudy 2954 / 10. 10. 2022 / 9:00 - 14:00 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:15-E0-L41 

ORGANIZAČNÍ GARANT

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. Učitelé budou nejprve analyzovat přednosti a zápory přímé metody učení se
cizímu jazyku, posuzovat je a prakticky navrhovat řešení, jak zařazovat a využívat
mateřský jazyk. Účastníci budou mít v semináři prostor pro tvořivou práci, sdílení
zkušeností, upevňování stávajících a vytváření nových dovedností a kompetencí. Výuka
účastníků bude probíhat formou výměny, diskusí, individuální a párové práce, důraz
bude kladen na aktivní zapojení a praktické výstupy, sebereflexi a reflexi ze strany
účastníků i lektora. Účastníci si vymění zkušenosti ze své praxe, které budou
následně sdílet.  

Určeno: učitelům vyučujících anglický jazyk na 1. st. základní školy
Místo a datum konání: Kladno, Cyrila Boudy 2954 / 11. 10. 2022 / 13:30 - 16:45 hod.
Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:05-85-L41

MARTINA PINCOVÁ

731 581 232
pincova@visk.cz

https://visk.cz/akce/3P4:15-E0-L41
https://visk.cz/akce/3P4:05-85-L41
tel:+420731581232
tel:+420731581232


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

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.  

KURZ PRO LOGOPEDICKÉ ASISTENTY

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
 

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

