
 

Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 školní rok 2018/2019 

Akce jsou akreditované v rámci DVPP na MŠMT ČR (není-li uvedeno jinak). Součástí ceny je osvědčení o absolvování akce, nápoje, 
občerstvení. Vyhrazujeme si právo na změny, o kterých budeme informovat přihlášené. 

 

 

 

24/09 
Pondělí 

9:30-14:30 
 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Vedení spisové služby ve školách a školských zařízeních v 
souladu s GDPR  s RnDr. Ing. Evou Urbanovou 

750,- 
Seznámení účastníků semináře se způsobem vedení spisové služby ve školách v 
souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou 
archivací, příp. skartací. Platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby; 
platná legislativa v oblasti GDPR základní pojmy v archivnictví, spisové službě a 
GDPR; ...Osvědčení na vyžádání. 
 

03/10 
Středa 

10:00-15:30 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Jak zvládat poruchy emocí a chování u žáků v inkluzivní škole 
Seminář s PhDr. Miloslavem Čedíkem 

790,- 
Po absolvování semináře porozumíte lépe emocím a příčinám chování, které 
vyplývají ze společného vzdělávání, budete umět aplikovat některé z představených 
postupů. Seznámíte se s postupy možné podpory při začleňování znevýhodněného 
žáka do školní třídy. Budeme diskutovat o konkrétních situacích, se kterými se při 
školní práci setkáváte. 
 

08/10 
Pondělí 

10:00- cca 
15:00 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Jak reagovat v zátěžových situacích – problémové situace ve 
škole s PhDr. Janem Svobodou 

820,- Řešení krizových situací výuky Obsah bude upřesněn 

09/10 
Úterý 

    9:00-13:00 

Domov 
mládeže a 

školní jídelna 
Karlovy Vary, 

Lidická 
590/38, 360 
01 Karlovy 

Vary. 
Tělocvična. 

Barevné pohádky. Seminář s Marií Homolkovou  

620,- 

Jak cvičit s pohádkou, cvičení ke správnému držení těla, rozvoj motorických 
dovedností. Cvičení pomůže získat více vitality a vyrovnanosti v každodenním životě 
jak pro děti, tak pro paní učitelky. Jak využít pohyb v pohádce. Např. "Budka," 
"Koblížek," "Perníková chaloupka," "Červená Karkulka," 
Využití pohybových her, psychomotorických her. Seminář pro učitele MŠ, 1. stupně 
ZŠ. 
 
 
 

16/10 
Úterý 

10:00-15:00 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Strategie vyšetřování šikany 

  820,- 

Definice šikany, rozdíly mezi šikanou a škádlením, trojrozměrný pohled na šikanu, 
vývojová stadia šikanování, nejčastější chyby při vyšetřování, přímé a nepřímé znaky 
šikanování, budování bezpečného klimatu v rámci třídy, komunity, skupiny, práce s 
pravidly, zkušenosti ze zahraničí, možná strategie vyšetřování, komunikace s rodiči 
agresorů, komunikace s rodiči oběti, práce s filmem. Vzdělávací modelový seminář 
zahrnuje metody práce s třídou, nenásilné způsoby řešení konfliktů. Nabízí praktické 
intervence, modelové situace, využití skupinové dynamiky, možné aktivity. 
 
 
 
 
 
 



 

24/10 
Středa 

10:00-14:30 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Metodická podpora pro učitele- zaměřeno na společné 
vzdělávání s PhDr. Miroslavem Čedíkem  
Máte ve třídě žáky, kteří jsou vzděláváni podle IVP? Tápete, jak postupovat při 
výuce? Jak je vhodně začlenit mezi spolužáky? Jak spolupracovat s asistentem 
pedagoga? Přijďte sdílet své obavy/starosti/radosti s dalšími kolegy, kteří jsou ve 
stejné situaci pod vedením zkušeného supervizora.  
Metodický a supervizní seminář pro učitele základních a středních škol, kteří 
potřebují řešit problémy vzniklé na školní třídě pod odborným vedením supervizora 
a sdílet své pocity, postoje a názory v kruhu s ostatními pedagogy.  
 

  790,- 

06/11 
Úterý 

9:00-13:00 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Hlava, ramena... Seminář s Marií Homolovou 

  650,- 

Jak se připravit na advent v MŠ? Mnoho zajímavých a neotřelých nápadů pro 
učitelky MŠ. 
Např.: Cvičení s říkankou a písní: "Elce pelce , čerti jedou do pekelce." 
Cvičení s příběhem: "Jak čertíkům spadla pec," "Jak čertík světem bloudil," "O čertu 
Kopytníkovi," apod. 
Psychomotorické hry - "Čertíci." 
Jak využít dětské knihy s námětem o čertech v práci s dětmi. 
Nezapomeňte si s sebou vzít pohodlné oblečení, vše si prakticky vyzkoušíme. 
 

07/11 
Středa 

10:00- 15:00 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

100 dní v nové funkci ředitele s Mgr. Miroslavem Hřebeckým 

  920,- 
Vize jako nezbytný předpoklad každého manažera.  Jak přijít připraven, i když to 
nakonec dopadne jinak než podle plánu.  Jaké kroky podniknout nejdříve.  Jak si 
získat své spolupracovníky. Co se určitě vyplatí udělat, jak se chránit před zásadními 
průšvihy.  Jak delegovat a vzbudit zájem a aktivitu u svých spolupracovníků a 
podřízených. 
 

12/11 
Pondělí 

9:00-15:00 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Emoční sebeobrana s Mgr. Lukášem Radostným 

1490,- 

Emoční sebeobrana představuje klíč ke zdravému prožívání emocí.  
Vzdělávací program je zaměřený na vědomou práci s emocemi a přináší principy 
úspěšného zvládání emočně náročných situací, které přináší osobní i pracovní život.  
 
Emoční sebeobrana učí, jak nakládat s emocemi ve školním prostředí i mimo něj. 
Emoce se pak mohou stát cenným zdrojem, a neohrožují naše duševní i fyzické 
zdraví. 
 

10/12 
Středa 

10:00-15:00 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Využití online aplikací na ZŠ aneb Křížovky, kartičky, slovní 
mraky, kvízy – a vyučování je “ízy” s Mgr. Ivanou Hrubou 
Eliášovou 

720,- Obsahem vzdělávací akce je seznámení účastníku s dostupnými online aplikacemi. 
Praktický nácvik s těmito aplikacemi a vytvoření vzorových, v praxi využitelných, 
didaktických materiálů. Informace o didaktických zásadách při práci s těmito 
aplikacemi s ohledem na věk žáků. Slovní mraky. Ukázky dostupných online aplikací. 
Vhodné pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ. 
 

Leden 
2019 

Bude 
upřesněno 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Právní minimum pro učitele s Mgr. Bc. Lucií Obrovskou, PhD. 

1050,- 

Cílem právní části semináře, tedy bloku týkajícího se právních aspektů práce 
pedagoga, je přiblížení základních právních okruhů, které se vyučujících týkají. 
Seminář proto přiblíží hlavně práva a povinnosti pedagogů, jejich případnou právní 
odpovědnost za jednání během vyučování, a dále právní aspekty komunikace učitele 
s rodiči (zákonnými zástupci) žáků, se zletilými studenty, jakož i s dalšími aktéry 
vzdělávání (s asistenty pedagoga, s pracovníky ŠPZ, s OSPOD, s vedením školy). 
 
 
 



 

Leden 
2019 

Bude 
upřesněno 

 

Právní minimum pro ředitele školy s Mgr. Bc. Lucií Obrovskou, 
PhD. 

1050,- 
Cílem tohoto semináře bude postižení hlavních právních problémů, s nimiž se ve své 
funkci setkávají ředitelé škol. Protože rozhodují jako správní orgány, bude část 
semináře věnována správnímu řádu a jeho vztahu ke školskému zákonu. Dále budou 
představeny povinnosti školy při komunikaci se studenty a zákonnými zástupci žáků, 
a to včetně problematiky ochrany osobních údajů žáků. 

07/02 
Čtvrtek 

9:00-14:30 

 
 

Specializační seminář pro metodiky prevence s PhDr. 
Richardem Braunem, PhD. 

920,- Obsah bude upřesněn 

14/02 
Čtvrtek 

9:30-14:30 

 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Přijímací řízení 2019 s Ing. RnDr. Evou Urbanovou 

790,- 

Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 
500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí, 
žáků a studentů, stanovení kritérií přijetí, podání přihlášky ke vzdělávání a její 
náležitosti, účastníci řízení a jejich zastoupení, založení správního spisu a jeho 
vedení, aj.  
 

27/02 
Středa 

10:00-15:00 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Neukázněné dítě předškolního věku s Doc. PaedDr. Olgou 
Zelinkovou CSc. 

850,- 

Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s 
těmito dětmi. Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, 
rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito 
dětmi. Spolupráce s rodinou. Příčiny nekázně pramenící z bio-psychických zvláštností 
dítěte (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.) Nediagnostikované 
mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve 
vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat? 
 

28/02 
Čtvrtek 

10:00-15:00 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Jak pomoci při zvládání klíčových kompetencí v předškolním 
věku s Doc. PaeDr. Olgou Zelinkovou CSc. 

850,- 

Hledání příčin selhávání dětí, neúspěchu při zvládání kompetencí, které jsou důležité 
pro osobní rozvoj. Možnosti práce s těmito dětmi. Co jsou klíčové kompetence, jaký 
mají význam pro rozvoj dítěte? Obsah kompetencí v předškolním věku. Jejich 
charakteristika, naplnění z hlediska vývoje dítěte v předškolním věku. Pět 
vzdělávacích oblastí, v nichž se realizuje program školy. Dítě a tělo, psychika, ten 
druhý, společnost, svět. Jaké příčiny mohou způsobovat selhání? Vliv společnosti, 
rodiny, dítě jako bio-psycho- sociální jednota. Opožděný psychomotorický vývoj, 
percepčně motorické obtíže, vývoj řeči. Doporučení pro individuální postupy i 
skupinovou práci. 
 

11/03 
Pondělí 

9:00-13:30 

Dvorana, 
Chebská 

73/48, Karlovy 
Vary (Dvory). 

Metody nácviku čtení s Mgr. Zuzanou Pavelovou 

720,- 

Účastníci po absolvování kurzu bude znát úskalí, které se objevují v procesu učení se 
čtení. Bude vědět výhody jednotlivých metod čtení, specifika metod, přednosti i 
úskalí. Bude seznámen s diagnostikou a seznámí se s návrhem nápravné péče 
problému ve čtení. Seminář je zaměřen na zhodnocení metod výuky čtení z pohledu 
obtíží. Jeho cílem je rozšířit pedagogické dovednosti učitelů ročníků základní školy a 
poskytnout učitelům, kteří vedou nápravnou péči žáků se SPU další vhodné a praxí 
prověřené nástroje. 
 
 
 
 
 



 

12/03 
Úterý 

9:00-13:30 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku, mladšího 
školního věku s Mgr. Zuzanou Pavelovou 

720,- 

Budeme se věnovat diagnostice problémů v oblasti grafomotoriky, které pramení z 
nerovnoměrného psychomotorického vývoje. Zjistíte, jak má probíhat nácvik 
grafomotoriky, psaní. Získáte informace, jak lateralita ovlivňuje vývoj jedince a 
odráží se v nácviku psaní. Seznámíte se s cvičeními, které pomáhají zlepšit 
nerovnoměrnosti v psychomotorickém vývoji s dopadem do oblasti psaní. Seminář 
je zaměřen na metody a nácvik psaní hlavně u dětí s výraznými grafomotorickými 
obtížemi, které pramení z nerovnoměrného vývoje, raného psychomotorického 
vývoje a obtíží v lateralitě. 

18/03 
Pondělí 

9:00-14:00 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Komunikace mezi školou a rodiči - jak se vyhnout zbytečným 
nedorozuměním a konfliktům s PhDr. Davidem Čápem, Ph.D. 

890,- Obsah bude upřesněn 

26/03 
Úterý 

9:00-15:30 
 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

 
Pohádka nás naučí s Mgr. Sylvií Dolákovou 

720,- 

Pohádka nás naučí ... nejen poslouchat a převyprávět text (rytmus, výslovnost, 
stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), ale nové tematicky zaměřené písničky, 
říkanky, pohybové i didaktické hry, také poznávat přírodu a život kolem nás z 
pohledu postav a situací z pohádky, procvičit si aktuální matematické operace od 
nejjednodušších - více/méně, ke sčítání, odčítání, násobení i dělení, nabídne mnoho 
nápadů na výtvarné a pracovní techniky k rozvoji jemné motoriky, vše na základě 
textu pohádky.  

 

27/03 
Středa 

9:00-15:30 
 
 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Angličtina pro ty, kdo se nechtějí učit s Mgr. Sylvií Dolákovou 

720,- 

Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimálním zasahováním do 
procesu dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují 
individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce. ..   

15/04 
Pondělí 

9:00-15:00 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Dvouleté dítě v MŠ s Mgr. Svatavou Vyhlídalovou 

850,- 
Dominance vlivu prostředí na vývoj vlastností dítěte. Upozornění na dětská vývojová 
specifika a možnosti MŠ sanovat potřeby dětí dané věkové kategorie. 

 

 

16/04 
Úterý 

9:00-15:00 
 

Dvorana, 
Chebská 
73/48, 

Karlovy Vary 
(Dvory). 

Lateralita a školní úspěšnost s Mgr. Svatavou Vyhlídalovou 

820,- 
Cílem semináře je osvojit si zajímavé přístupy i metodiky pro zmírnění eventuelních 
negativních prožitků neúspěšnosti dítěte na počátku základní školní docházky.  

Program bude průběžně aktualizován a doplňován. 

 



 

Nenašli jste akci, která by Vás zaujala? Máte tip na zajímavou akci/lektora? Napište nám. 
Oceníme Vaše návrhy. 

Přihlašovat se můžete: 
Prostřednictvím přihlášky, která je pod každou akcí na www.bludistekv.cz 

Emailem: bludistekv@seznam.cz/info@bludistekv.cz (uveďte název semináře, Vaše jméno, datum narození a zaměstnavatele, 
pokud bude proplácet seminář) 

Telefonicky: 608 907 894 
 

Úhrada semináře: 
Seminář můžete platit bezhotovostně na číslo účtu: 2755762379/0800 teprve po obdržení faktury, kam uvedeme variabilní 

symbol. Seminář lze po předchozí domluvě uhradit i v hotovosti na místě. Před odesláním své přihlášky na akci pořádanou v 
rámci DVPP a proplácenou zaměstnavatelem si vyžádejte souhlas s absolvováním od vedení školy/školského zařízení. 

Zpravidla týden před konáním akce DVPP posíláme upozornění o konání/nekonání akce s upřesněním způsobu úhrady na 
emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud Vám toto vyrozumění nedorazí, doporučujeme informovat se na tel. čísle 

608 907 894, nebo na naší emailové adrese: bludistekv@seznam.cz,  info@bludistekv.cz 
 

Storno podmínky:  
Svým odesláním přihlášky stvrzujete své seznámení se storno poplatky. Bezplatné storno přihlášky lze provést 5 dnů (včetně 
dne školícího) před zahájením akce. Méně než 5 pracovních dnů před začátkem semináře: storno poplatek 50%. Méně než 2 
pracovní dny před začátkem semináře: storno poplatek 100%. V případě závažných důvodů je možná kompenzace až do výše 

100% kurzovného a to pouze na základě písemné žádosti zaslané emailem nebo poštou a doložení zdravotního stavu lékařem. 
Pro výpočet stornopoplatku je rozhodující datum odeslání emailu nebo poštovního razítka žádosti o storno. 

 

Těšíme se na Vás! 
Bludiště, z.s. 

náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary 
IČ: 227 71 328 

DIČ: CZ227 71 328 
Účet: 2755762379/0800 

Česká spořitelna, pobočka Karlovy Vary, tř. TGM 14 
 

Božena Turoňová, předsedkyně a ředitelka z.s. : +420 778 883 010, bludistekv@seznam.cz 
Mgr. Zuzana Týnková, manažerka vzdělávání, projektová manažerka: +420 608 907 894, bludistekv@seznam.cz 

Mgr. Dagmar Veselá, metodik dalšího vzdělávání: info@bludistekv.cz 
  
 

KANCELÁŘ, UČEBNA, PORADENSKÁ MÍSTNOST 
Bludiště, z.s. 

Areál Dvorana 
Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary – Dvory 

 


