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Výroční zpráva 2019 
Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace 

"Bludiště jsou většinou složitě prolamované systémy pásů pečlivě sestřižených a nepropustných 
křovin. Vejdete dovnitř a nejdřív vesele s radostí procházíte úzkými neočekávaně zalomenými 
uličkami. Po jisté době dojdete k závěru, že všeho moc škodí a že přece jen není nad volný 
přehledný terén. 

 A v té chvíli to začne. Pokoušíte se najít východ, ale ať děláte, co děláte, vždycky se jaksi zákonitě 
ocitnete ve středu bludiště. Jste rozumný člověk a je vám jasné, že vám nehrozí skutečné nebezpečí, 
že se dříve či později vlastním přičiněním nebo s pomocí jiných určitě dostanete ven, ale přesto po 
několika nezdařených pokusech pocítíte cosi jako hrůzu z vlastní bezmoci..." /zdroj: Karel Kyncl – 
Moje Británie/ 

 Takové bludiště je i náš život. Vcházíme do něj naplněni radostí a očekávání. Po jisté době dojdeme k 
závěru, že péče rodičů unavuje a svazuje a že není nad svobodu. V té chvíli to začne. Pokoušíme se 
najít materiální, partnerské, pracovní, zdravotní, studijní uspokojení našich tužeb, ale ať děláme, co 
děláme, někdy se zákonitě ocitnete v bludném kruhu. 

Jsme rozumní a je nám jasné, že nehrozí skutečné nebezpečí, že se dříve či později vlastním 
přičiněním dostaneme ven. Nezdařené pokusy však umocňují náš strach z věcí příštích. Pokud právě 
teď pociťujete cosi jako hrůzu z vlastní bezmocnosti, nabízíme Vám pomocnou ruku.  

Posláním je pořádat volnočasové a vzdělávací aktivity všem věkovým kategoriím. 

CÍLE. Zapsaný spolek se SNAŽÍ O podporu osobnostního a sociálního rozvoje jedinců, poskytování 
odborných informací, vzdělávacích programů a prožitkových aktivit všem věkovým kategoriím, 

 Činnost v příslušném roce  

1. Další vzdělávání  
 

1.1 ZÍSKALI jsme akreditaci MŠMT pro tyto vzdělávací programy: 
 

Název Cílová 
skupina 

Oblast Forma Počet 
účastníků 

Hodinová 
dotace 

 Číslo akreditace 

Třídnické hodiny 
a jejich realizace v 
praxi 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 
výchovní 
poradci 

pedagogika seminář 12 6 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Karlovy Vary – 
opravdu je znáte? 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 

dějepis seminář 
a 
exkurze 

12 5 8.2.2019 1651/2019-3-18   
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učitelé SOŠ a 
SOU 

Právní rámce 
školních 
modelových 
situací 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 
výchovní 
poradci 
ředitelé škol 
a školských 
zařízení 

Osobnostní a 
sociální 
výchova 

seminář 12 5 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Motivace 
nemotivovaných 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

pedagogika seminář 12 6 8.2.2019 1651/2019-3-18   

PRVOUKA JINAK 
– ČINNOSTNÍ 
UČENÍ A HRY VE 
VÝUCE 
VZDĚLÁVACÍ 
OBLASTI 
ČLOVĚK A JEHO 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní 
školy 

seminář 12 5 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Výtvarný projev 
dítěte 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
speciální 
pedagogové 
výchovní 
poradci 

pedagogika seminář 12 8 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Interaktivní tabule 
nemusí být jen 
drahé promítací 
plátno 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní 
školy 

seminář 12 5 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Čtenářské dílny učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní 
školy 

seminář 
a dílna 

12 5 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Klady a zápory 
hyperaktivity u 
dětí od raného 
věku po dospělost 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 
speciální 
pedagogové 
výchovní 
poradci 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 8 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Proč odměny a 
tresty nevedou k 
zodpovědnosti 
aneb Co se skrývá 
za slovem „motivy 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

pedagogika seminář 12 6 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Mozek jako 
režisér sebeřízení 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

Osobnostní a 
sociální 
výchova 

seminář 
a dílna 

12 8 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Hranice a limity v 
práci asistenta 
pedagoga 

asistenti 
pedagoga 

pedagogika seminář 12 4 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Ať není plánování 
trápením aneb 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 12 8 8.2.2019 1651/2019-3-18   



 

Bludiště, z.s. 
www.bludistekv.cz, telefon: +420 775 678 928, email: bludistekv@seznam.cz 

Adresa: náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 227 71 328 DIČ: CZ227 71 328 
 

Plánování 
integrovaných 
celků v rámci TVP 
a její 
Současné trendy 
v životním stylu 
mladé generace 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

pedagogika seminář 12 8 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Rozvíjení 
čtenářské 
gramotnosti v 
podmínkách MŠ 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 12 5 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Využívání 
efektivních metod 
a forem ve výuce 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

pedagogika seminář 15 8 16.11.2018 33198/2018-2-864   

Třídnické hodiny 
– možnosti práce 
se třídou 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

pedagogika seminář 15 12 16.11.2018 33198/2018-2-864   

Aktivizující 
metody ve výuce 
přírodopisu 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

přírodopis seminář 12 5 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Být grázlem je 
snazší 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 
výchovní 
poradci 

pedagogika seminář 12 6 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Emoční potřeby 
pedagoga 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé MŠ 
učitelé SOŠ a 
SOU 
učitelé 
gymnázií 

psychologie seminář 12 8 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Úvod do sociálně 
patologických 
jevů ve školní 
třídě 

učitelé 
gymnázií 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé SOŠ a 
SOU 
výchovní 
poradci 

prevence 
sociálně – 
patologických 
jevů 

seminář 12 8 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Cizojazyčné dítě 
ve školní třídě 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 6 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Drogy a drogové 
závislosti 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 
výchovní 
poradci 

prevence 
sociálně – 
patologických 
jevů 

seminář 12 6 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Integrace 
mentálně 
postiženého 
jedince. Společné 
vzdělávání. 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
speciální 
pedagogové 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 6 8.2.2019 1651/2019-3-18   



 

Bludiště, z.s. 
www.bludistekv.cz, telefon: +420 775 678 928, email: bludistekv@seznam.cz 

Adresa: náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 227 71 328 DIČ: CZ227 71 328 
 

Poruchy 
psychického 
vývoje u dětí 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
výchovní 
poradci 

psychologie seminář 12 5 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Lateralita a školní 
úspěšnost, aneb 
méně školních 
starostí. 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní 
školy 

seminář 12 5 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Prevence 
syndromu 
vyhoření 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

Osobnostní a 
sociální 
výchova 

seminář 
a dílna 

12 5 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Specifické 
způsoby nápravy 
SPU na základní 
škole včetně IVP 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
výchovní 
poradci 
speciální 
pedagogové 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 6 8.2.2019 1651/2019-3-18   

Cestování po 
kontinentech 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé MŠ 

pedagogika seminář 
a dílna 

12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Jak obohatit 
výuku a kurzy 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

pedagogika seminář 12 5 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Cesty minulostí učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé SOŠ a 
SOU 
učitelé 
gymnázií 

dějepis seminář 12 4 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Rizikové chování 
dětí a prevence 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitel – 
metodik 
prevence 

prevence 
sociálně – 
patologických 
jevů 

seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Jak pracovat s 
žáky s problémy 
na 1. stupni ZŠ 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitel – 
metodik 
prevence 
výchovní 
poradci 

prevence 
sociálně – 
patologických 
jevů 

seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Spolupráce 
pedagoga a 
asistenta 
pedagoga 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
asistenti 
pedagoga 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Čtenářská 
gramotnost. Práce 
s textem. 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní 
školy 

seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

DYSLEXIE OD 
NAROZENÍ DO 
DOSPĚLOSTI 
(DYSLEXIE JAKO 
CELOŽIVOTNÍ 
ZÁTĚŽ) 

učitelé VOŠ 
učitelé SOŠ a 
SOU 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

LEGISLATIVA V 
ZÁJMOVÉM 
VZDĚLÁVÁNÍ 

ředitelé škol 
a školských 
zařízení 
pedagogové 
volného času 

ostatní seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   
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Využití krátkých 
relaxačních 
technik při 
vyučování. 

učitelé MŠ 
učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé SOŠ a 
SOU 
pedagogové 
volného času 
učitelé – 
vedoucí 
školních 
zájmových 
kroužků a 
klubů 
učitelé 
gymnázií 

psychologie seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Obsluha ICT pro 
hudební obor ZUŠ 

učitelé ZUŠ a 
SUŠ 

hudební 
výchova 

seminář 15 8 22.11.2019 34505/2019-3-988   

Nové trendy 
vzdělávání v ZUŠ 

učitelé ZUŠ a 
SUŠ 

umělecké školy seminář 
a dílna 

15 8 22.11.2019 34505/2019-3-988   

Narušená 
komunikační 
schopnost a 
specifické 
vývojové poruchy 
školních 
dovedností 

asistenti 
pedagoga 
učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Využití písniček a 
říkanek v 
hodinách 
angličtiny 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé MŠ 

angličtina seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Angličtina pro ty, 
kteří se nechtějí 
učit 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

angličtina seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Umíte to s 
pohádkou? 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé MŠ 

pedagogika seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

JAK VÉST 
REEDUKAČNÍ 
SKUPINY PRO 
DĚTI SE SPUCH 
NA ZŠ 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Jsem neposedný. 
Co s tím mám 
dělat? 

speciální 
pedagogové 
učitelé 
1.stupně ZŠ 
výchovní 
poradci 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Barevné pohádky učitelé MŠ mateřské školy seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   
Vyučování cizím 
jazykům u žáků se 
specifickými 
poruchami učení 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
speciální 
pedagogové 
výchovní 
poradci 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Čtvero ročních 
období ve cvičení 
s prvky jógy 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 
a dílna 

12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Metody aktivního 
učení 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

pedagogika seminář 15 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Jak zavádět 
průřezová témata 
RVP do výuky i 
života školy? 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 

pedagogika seminář 15 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Správní řízení ve 
škole z pohledu 
výkonu spisové 
služby. Tvorba a 
vedení spr 

ředitelé škol 
a školských 
zařízení 

řízení školy seminář 15 5 13.9.2019 27470/2019-5-748   
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VYUŽITÍ HER PRO 
ROZVOJ 
POČETNÍCH 
DOVEDNOSTÍ NA 
1. STUPNI 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní 
školy 

seminář 12 4 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Hry s 
psychologickým 
obsahem 

psychologové 
speciální 
pedagogové 
učitel – 
metodik 
prevence 
výchovní 
poradci 

psychologie seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Od dovedností 
předcházejících 
čtení a psaní k 
předčtenářské 
gramotnosti 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 12 4 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Charakteristika a 
ukázky 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 

matematika seminář 15 4 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Místně zakotvené 
učení a jeho 
význam 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé SOŠ a 
SOU 
učitelé 
gymnázií 

pedagogika seminář 15 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Environmentální 
výchova ve výuce 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

pedagogika seminář 15 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Výchovné obtíže u 
předškolních dětí 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Rizikové jevy 
spojené s ICT 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 
psychologové 
učitel – 
metodik 
prevence 
výchovní 
poradci 

prevence 
sociálně – 
patologických 
jevů 

seminář 15 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Rozvíjení 
smyslového 
vnímání u dětí 
předškolního 
věku jako 
prevence SPU 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 12 5 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Psychomotorické 
hry a relaxace v 
MŠ. 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Efektivní 
hodnocení žáků a 
specifičnost 
hodnocení žáků 
se SPU, SPCH 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
speciální 
pedagogové 
výchovní 
poradci 

inkluze seminář 
a dílna 

12 16 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Jak pomoci 
žákům zvládat 
stres 

výchovní 
poradci 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé SOŠ a 
SOU 
učitel – 
metodik 
prevence 
učitelé 
gymnázií 

psychologie seminář 15 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   
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Levák a jeho svět učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé MŠ 

pedagogika seminář 15 5 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Základy krizové 
intervence pro 
pedagogy 

výchovní 
poradci 
učitel – 
metodik 
prevence 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

psychologie seminář 15 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Tvorba IVP žáka 
ZŠ v rámci 
přiznaného 
podpůrného 
opatření 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
speciální 
pedagogové 
výchovní 
poradci 

inkluze seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Tvorba PLPP v 
rámci podpůrného 
opatření prvního 
stupně v ZŠ 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
speciální 
pedagogové 
výchovní 
poradci 

inkluze seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Leváci a metody 
psaní leváků 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé MŠ 

pedagogika seminář 15 5 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Alternativní a 
augmentativní 
komunikace ve 
výuce 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

speciální 
pedagogika 

seminář 15 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Emoční 
inteligence _ 
základ pro 
zvýšení 
odpovědnosti 

učitel – 
metodik 
prevence 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé SOŠ a 
SOU 
učitelé 
gymnázií 
psychologové 
speciální 
pedagogové 

psychologie seminář 15 16 13.9.2019 27470/2019-5-748   

VLIV 
ALTERNATIVNÍCH 
VÝTVARNÝCH 
TECHNIK NA 
ROZVOJ 
POZNÁVACÍCH 
SCHOPNOSTÍ 
DĚTÍ 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé MŠ 
speciální 
pedagogové 
psychologové 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Hodnocení 
vzdělávání v 
současné škole 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

pedagogika seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Cesta od 
tradičního 
vyučování k 
modernímu učení 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 

pedagogika seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Výchova a 
vzdělávání žáků s 
poruchou 
autistického 
spektra 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 

speciální 
pedagogika 

seminář 15 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Hudba jako cesta 
k sobě i k druhým, 

speciální 
pedagogové 
psychologové 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 5 13.9.2019 27470/2019-5-748   
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netradiční pojetí 
práce s hudbou 
Jak rozvíjet 
komunikaci v 
angličtině 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 

angličtina seminář 12 5 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Jak překonat 
předsudky, řešení 
školní šikany a 
kyberšikany 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 
učitel – 
metodik 
prevence 
výchovní 
poradci 
psychologové 

prevence 
sociálně – 
patologických 
jevů 

seminář 12 20 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Detekce 
ohroženého dítěte 
ve škole 

učitel – 
metodik 
prevence 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
výchovní 
poradci 

prevence 
sociálně – 
patologických 
jevů 

seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Jak na inkluzi 
prostřednictvím 
diferenciace a 
individualizace 
výuky? 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
výchovní 
poradci 
speciální 
pedagogové 

speciální 
pedagogika 

seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Intervence ve 
školní třídě 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 
výchovní 
poradci 
speciální 
pedagogové 
psychologové 

psychologie seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Hry s komunikací učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 
speciální 
pedagogové 
psychologové 
učitel – 
metodik 
prevence 

psychologie seminář 15 16 13.9.2019 27470/2019-5-748   

CESTA KE 
ČTENÁŘSKÉ 
GRAMOTNOSTI 
KROK ZA 
KROKEM, pro 1. 
stupeň ZŠ 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní 
školy 

seminář 15 16 13.9.2019 27470/2019-5-748   

ČTENÍ A PSANÍ V 
1. ROČNÍKU 
KROK ZA 
KROKEM 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní 
školy 

seminář 15 16 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Hrou k rozvíjení 
matematických 
představ. 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 15 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Angličtina. Mam 
ve třídě 
dyslektika(y)! (1. 
Stupeň ZŠ) 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

angličtina seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Od Velikonoc k 
podzimu 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 12 5 13.9.2019 27470/2019-5-748   
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Pohádka nás 
naučí 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

angličtina seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Písničky Pavla 
Jurkoviče se hrou 
na zvonkohry a 
pohybem 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 
a dílna 

12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Chyby vedoucích 
pracovníků 

ředitelé škol 
a školských 
zařízení 

řízení školy seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Základy z 
psychologie 
osobnosti pro 
pedagogy 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé SOŠ a 
SOU 
učitelé ZUŠ a 
SUŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé MŠ 

psychologie seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Dvouleté dítě v 
mateřské škole 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Čtenářská 
gramotnost – 
formy a metody 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní 
školy 

seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Přijímací řízení ředitelé škol 
a školských 
zařízení 

řízení školy seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Angličtina. 
Strategie pro 
práci s dyslektiky 
(2. Stupeň ZŠ) 

učitelé 
2.stupně ZŠ 

angličtina seminář 12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Metodický 
seminář pro 
učitele angličtiny 
MŠ a 1. stupně ZŠ 

učitelé MŠ 
učitelé 
1.stupně ZŠ 

angličtina seminář 12 8 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Třídní pravidla učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 

pedagogika seminář 15 5 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Obsluha ICT pro 
začátečníky se 
zaměřením na 
ZUŠ 

učitelé ZUŠ a 
SUŠ 
vychovatelé 
školských 
zařízení 
pedagogové 
volného času 
učitelé – 
vedoucí 
školních 
zájmových 
kroužků a 
klubů 

výpočetní 
technika a 
informatika 

seminář 15 8 22.11.2019 34505/2019-3-988   

Legislativa 
uměleckých škol 

učitelé SOŠ a 
SOU 
ředitelé škol 
a školských 
zařízení 

umělecké školy seminář 15 8 22.11.2019 34505/2019-3-988   

Bádáme a 
přemýšlíme hrou 

pedagogové 
volného času 
učitelé – 
vedoucí 
školních 
zájmových 
kroužků a 
klubů 
vychovatelé 
školských 
zařízení 

ostatní seminář 
a dílna 

12 6 13.9.2019 27470/2019-5-748   

Matematická 
pregramotnost v 
předškolním 
vzdělávání 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 15 8 11.9.2020 32712/2020-2   
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Co se skrývá za 
bludným kořenem 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé MŠ 

environmentální 
výchova – 
ochrana a 
tvorba život. 
prostředí 

seminář 15 8 11.9.2020 32712/2020-2   

Studánka víly 
Rozárky 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé MŠ 

environmentální 
výchova – 
ochrana a 
tvorba život. 
prostředí 

seminář 
a dílna 

15 8 11.9.2020 32712/2020-2   

 

 

1.2. Realizovali jsme tyto vzdělávací akce pro pedagogy 
Termín Název Počet účastníků 
14.2.2019 Přijímací řízení 13 
27.2.2019 Neukázněné dítě 16 
11.3.2019 Metody nácviku čtení 17 
12.3.2019 Rozvoj grafomotoriky 17 
18.3.2019 Komunikace mezi školou a 

rodinou 
18 

19.3.2019 Klady a zápory hyperaktivity 9 
27.3.2019 Angličtina pro ty, kteří se 

nechtějí učit 
9 

29.4.2019 Interaktivní tabule 7 
5.11.2019 Hlava, ramena, kolena… 17 
8.11.2019 Strategie vyšetřování šikany 10 
15.11.2019 Spolupráce pedagoga a 

asistenta 
10 

19.11.2019 Využití krátkých relaxačních 
technik při vyučování 

11 

3.12.2019 Čtenářská gramotnost 7 
16.12.2019 Líný učitel 21 
 Celkem 182 osob 
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1.3. Spolupráce s dalšími organizacemi  
Metodika rodinné politiky 

Jedna z členek týmu se podílí od dubna 2019 na odborné spolupráci týkající se přípravě "Metodiky 
rodinné politiky" na krajské a místní úrovni.  

Předsedkyně spolku se dále podílela spolu s kolegou PhDr. Pavlem Feiglem na přípravě workshopu s 
majitelem a provozovatelem drážďanské stomatologické kliniky Dr.med.dent Condradem Kühnölem 
na přípravě workshopu.  Obsahem workshopu je ukázka vedení malých a středních firem, jedním ze 
zásadních kroků je zatraktivnění pracovních pozic a digitalizace.  Workshop se uskutečnil 6.10.2019 

 PhDr. Pavel Feigl byl v pracovní skupině na přípravě setkání českých, bavorských a saských 
stomatologů pod patronací České stomatologické komory.  

 

Spolupráce s DZS  

zúčastnili jsme se třídenního Česko slovenského setkání regionálních konzultantů Erasmus+ a 
partnerů Eurodesku, zúčastnili jsme se Koktejlu DZS v karlovarském kraji – navázání kontaktů a 
případné spolupráce, spolupráce nadále pokračuje  

 

MAS Sokolovsko 

Dále pokračuje i spolupráce s MAS Sokolovsko (organizace některých seminářů pro pedagogy). 
 

Střední pedagogická škola 
Pro Střední pedagogickou školu v Karlových Varech jsme zorganizovali 2 akreditované semináře na 
zakázku (Pohybové aktivity s Marií Homolkovou – 30 žákyň; Krizová intervence pro pedagogy – 60 žákyň) 

 

1.4 Projekty většího rozsahu 
 

Pokračujeme s realizací projektu "Zpět do práce", cíleného na pomoc při hledání zaměstnání v našem 
regionu. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Je určen pro rodiče s dětmi do 15 let (dále R) a lidem 54+ (dále 
54+).  Aktivity projektu posilují psychickou a fyzickou odolnost klientů a pomáhají najít pracovní 
příležitosti. Činnost je zaměřena na poradenské, informační a motivační aktivity. Hlavním pilířem 
projektu jsou akreditované rekvalifikační kurzy Základy obsluhy PC, Poradce pro zdravý životní styl, 
chůva a marketingový specialista. Projekt je tříletý, byl spuštěn 1.4.2018.  

Do projektu vstoupilo k 31.3.2019 44 osob. 

Ve tomto období probíhal rekvalifikační kurz Marketingový specialista, 8 osob si zvýšilo kvalifikaci. 

Z celkového počtu podpořených osob jich získalo 7 dotované pracovní místo, většinou se jednalo o 
pracovní místa, která byla nově vytvořená a korespondovala s potřebami žen, které se snaží skloubit 
rodinný a pracovní život (flexibilní formy práce, práce z domova) - z tohoto počtu žen 3 rodiče dětí do 
15 let a 4 ženy nad 54 let. 

Z celkového počtu podpořených osob 3 ženy doložily pracovní smlouvu u nového zaměstnavatele 
(bez mzdových příspěvků).  
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Momentálně je tedy z osob podpořených a ukončených v evidenci 10 zaměstnaných. 

Vznikly webové stránky, které jsou průběžně doplňovány: http://zdp.bludistekv.cz/e-learning. 

Byl spuštěn Learning - http://zdp.bludistekv.cz/e-learning. 

Informační činnost 
V tomto MO jsme realizovali workshopy pro zájemce o vstup do projektu v pronajatých prostorách 
Chebská 48, Karlovy Vary dne 13.2.2019 ve spolupráci s pracovníky ÚP. Účastnilo se ho 12 osob, z 
toho 8 osob vstoupilo do projektu.  

23.4.2019 Burza práce Karlovy Vary – propagace aktivit projektu (místo: Úřad práce K. Vary) 

22.5.2019 Burza práce Ostrov – propagace aktivit projektu (místo: Úřad práce Ostrov) 

12.8.2019 Workshop pro zájemce (7 osob) + hosté pracovnice z úřadu práce  

14.10.2019 – Workshop o aktivitách projektu: účast 3 osob - 3 ženy dětí mladších 15 let, všechny 
následně vstoupily do projektu. 

27.11.2019 -Workshop: účast 4 osob - 3 ženy dětí mladších 15 let, 1 muž nad 54 let – všichni následně 
vstoupili do projektu. 

 

Se všemi účastníky projektu nastavuje evaluátor a odborný pracovník projektu osobní plán a 
průběžně jej vyhodnocují. Plán je součástí složky účastníka, která je archivována.  Na základě 
osobního plánu vyhledává odborný gestor a evaluátor vhodné zaměstnavatele, kteří by mohli 
nabídnout účastníkům pracovní stáž nebo pracovní místo (KA5). Toto je realizováno v pronajatých 
prostorách Chebská 48, K. Vary.  

Vznikl bulletin – leták pro účastníky a byl vytištěn v 50 exemplářích: 
http://zpetdoprace.bludistekv.cz/data_akce/19866c35-cccf-4ed5-844f-6dc9ba6f93bc.pdf. Jeho cílem 
je informovat veřejnost o aktivitách projektu. 

Poradenská činnost 
Poradenské aktivity probíhají v pronajatých prostorech Chebská 48, Karlovy Vary. Nabízíme kariérové 
poradenství, finanční poradenství, právní poradenství a psychoterapeutické služby. Vše je hrazeno 
z projektu Zpět do práce. O aktivity je velký zájem.  

 

Realizace seminářů 
Rodič – dále jen R, Osoba nad 54 let (dále jen 54+), Dohoda o provedení práce (dále jen DPP) 

20.2.'19 Úprava zevnějšku 9 os., z toho 11 žen (R: 7) + 2 hosté (DPP Herzegová) 

6.3.´19 Finanční gram. - 14 os. + 1 host, ze 14 osob 1 muž 54+., 13 žen (R: 10, 54+: 3) 

11.4.2019 Finanční gram. -6 žen (4 *54+, 1* rodič, 1 host) 

23.4.2019 Finanční gram. 7 žen (3*54+,4*rodič) 

14.5.2019 Počítačová gram. -4 ženy (2*rodič, 2*54+) 

16.5.2019 Mzdové minimum -8 osob (2* 54+,4* rodič, 2 hosté) 



 

Bludiště, z.s. 
www.bludistekv.cz, telefon: +420 775 678 928, email: bludistekv@seznam.cz 

Adresa: náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 227 71 328 DIČ: CZ227 71 328 
 

20.5.2019 Počítačová gram- 3 ženy 54+ 

27.5.2019 Počítačová gram - 3 ženy (2*54+,1*rodič) 

24.6.2019 Měkké dovednosti – Sebeprezentace - 4 ženy (2*rodič, 2* 54+) 

8.7.2019 Měkké dovednosti – koučing -2 ženy 54* 

19.8.2019 Mzdové minimum -7 žen (6* rodič, 1* 54+) 

28.8.2019 Finanční gramotnost – 6žen (5* rodič, 1* 54+) 

11.9.2019 Úprava zevnějšku 4 ženy R 

4.10.´19 Kým jsem a kam jdu (6 žen – R) 

21.10.´19 Rozvoj měkkých dovedností (komunikace, sebeprezentace) 

31.10.´19 Finanční gramotnost,  

18.11.´19 Základy obsluhy práce na PC I.,25.11. ´19 Základy obsluhy práce na PC II. , 4.12.´19 Základy 
obsluhy práce na PC III.  - lektor realizační tým v rámci pracovní pozice (1 žena – rodič – podporována 
individuálně, protože současně probíhal rekvalifikační kurz Poradce pro zdravý životní styl a nebylo 
možné vytvořit skupinu) 

 

Místo konání: pronajaté prostory – školící místnost, Chebská 73/48, KV 

 

Nepovinné semináře  

Cílem i síťování účastníků. 

25.10.'18 Základy sociálního podnikání I. - 9 os., z toho 3 podpořené projektem (ženy nad 54+), další 
hosté a již ukončení účastníci projektu 

26.10.'18 Základy sociálního podnikání II. -20 os., z toho 3 podpořené projektem (ženy nad 54+), další 
hosté a již ukončení účastníci projektu  

17.1.'19 Barcamp I–9 os., z toho 7 podpořených projektem (6 žen nad 54 let a 1 muži nad 54 let,1 
rodič), další hosté a již ukončení účastníci projektu 

18.1.'19 Barcamp II 7 os., z toho 4 podpořených projektem (rodič -2, 54+ -2), další hosté  

25.1.'19 Finanční gramotnost Minimalismus – 10os., z toho 5 osob podpořené projektem (3 rodiče s 
dítětem mladším 15 let, 2 ženy nad 54+ 

Místo konání: pronajaté prostory – školící místnost, Chebská 48, KV 

 

Rekvalifikační kurzy 
5.3.2019 začal rekvalifikační kurz Marketingový specialista (akreditace MŠMT č.j. 32965/2018-1/439) 
v pronajatých prostorách Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary (školící místnost) v rozsahu 100 hodin. 
Tento kurz skončil 12.4.2019 - podpořené osoby tedy budou uvedeny v následujícím monitorovacím 
období. Touto aktivitou je podpořeno 10 osob. Kurz úspěšně absolvovalo 10 osob, z toho 8 žen a 2 
muži. Ze skupiny rodičů s dětmi do 15 let - 4 osoby, ze skupiny osob nad 54 let - 6 osob. 
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Zprostředkování zaměstnání 
Gestor projektu komunikuje se zaměstnavateli a vyhledává vhodné pracovní pozice pro účastníky 
projektu, a to ve spolupráci s evaluátorem i odborným pracovníkem projektu. Vede databázi 
zaměstnavatelů, zjišťuje volné pracovní pozice a nabízí účastníkům. Zjišťuje možnosti flexibilních 
forem práce pro vhodnější skloubení pracovního a rodinného života. Umožňujeme stáže u vybraných 
zaměstnavatelů a následné zprostředkování práce někdy s podporou mzdových prostředků v rámci 
projektu Zpět do práce.  

Žena MF (54+) - podpořena stáží v rozsahu 15 hodin (DPP – Ivana Světlíková), následně získala 
zaměstnání od 4.1.2019 na ZŠ  

Žena LD (R) - od 3.1.2019 získala bez mzdových příspěvků zaměstnání  

Žena AK (R) - získala bez mzdových příspěvků zaměstnání  

Žena JH (R) - podpořena stáží v rozsahu 20 hodin (DPP – Kateřina Jagobová) na základě stáže 
zaměstnaná  

Žena PČ (R) - podpořena stáží v rozsahu 40 hodin (DPP Van Duan Nguyen), zaměstnavatelem byla 
nucena v rámci stáže přelepovat trvanlivost výrobků, na základě této zkušenosti se rozhodla u tohoto 
zaměstnavatele dále nepokračovat, v současnosti je nezaměstnaná. 

Žena LH (54+) podpořena stáží v rozsahu 20 hodin (DPP – Tereza Bredlerová) na základě stáže 
zaměstnaná od 2.1.2019 (mzdové příspěvky De MINIMIS) 

Žena MO (54+) podpořena stáží v rozsahu 40 hodin (DPP – Martina Křížová) na základě stáže 
zaměstnaná od 1.1.2019 (mzdové příspěvky De MINIMIS) 

Žena RČ (R) - zaměstnaná od 1.12.2018 (mzdové příspěvky De MINIMIS) 

ML (žena, rodič) – podpořena 20 hodinami stáží, následně získala podporu ve formě mzdových 
příspěvků (de minimis) u zaměstnavatele Kosíka 

JČ (žena, 54+) - podpořena 20 hodinami stáží, následně získala podporu ve formě mzdových 
příspěvků (de minimis) u zaměstnavatele Štěpánky Šimoníčkové 

EČ (žena, 54+ )- podpořena 20 hodinami stáží, byla již připravená pracovní smlouva, bohužel ze 
zdravotních důvodů nakonec nenastoupila 

VM (žena, rodič )– podpořena 20 hodinami stáží, pro získání zkušeností v oblasti obuvnictví, 
momentálně hledá zaměstnání v této oblasti a do budoucna chce založit vlastní živnost 

MN (žena, 54+) - podpořena 40 hodinami stáží v obci Hory, následně zde byla po konzultacích se 
starostkou obce vytvořena nová pracovní pozice Správce hřiště? bez mzdových příspěvků 

ED (žena, rodič )– podpořena 40 hodinami stáží v oblasti metodické a organizační činnosti, díky stáži 
byla velmi dobře připravena na pohovor na pozici vedoucí marketingu, kterou zastává v organizaci 
Léčebné lázně Jáchymov a.s.? bez mzdových příspěvků 

VF (žena, rodič – podpořena 20 hodinami stáží, následně získala podporu ve formě mzdových 
příspěvků (de minimis) u zaměstnavatele EKWO. 

Díky poradenství dále získala pracovní pozici doloženou pracovní smlouvou 1 žena 54+. 
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Zapojení CS: Účastníci jsou podporováni při oslovování a aktivním vyhledávání vhodných 
zaměstnavatelů. 

 

1.5 Akademie zdraví – semináře pro veřejnost mimo projekt 
 

24.1.2019 Minimalismus – změna životního stylu: 17 osob 

6.4.2019 Běh a strava (Škorpilovi): 9 osob 

 

2. Farmářské trhy 
 

Pro organizaci KV City, s.r.o. jsme opět zorganizovali tradiční městské farmářské trhy. 

Místní farmářské trhy se staly již nedílnou součástí života v regionu. 

Farmářské trhy jsou oblíbeným místem návštěvníků všech věkových kategorií, snažíme se je 
obohacovat o osvětu zdravého životního stylu různými vzdělávacími aktivitami - např. Ryba na talíř, 
soutěže regionálních produktů, anketami atd.  

Termíny farmářských trhů v roce 2019  

29.3., 12.4., 26.4., 20.5., 7.6., 21.6, 19.7., 16.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11.,15.11., 6.12., 20.12 

 

Účetní závěrka 

Přílohou „Účetní závěrka 2019“ 

Orgány organizace 

Orgány sdružení:  

Rada (statutární a výkonný orgán), 

Statutární orgán: Božena Turoňová 

1. místopředsedkyně: Mgr. Zuzana Týnková 

2. místopředsedkyně: Věra Bartošová 

Valná hromada  

Valná hromada je nejvyšším orgánem o.s.,   
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Valnou hromadu tvoří členové: Božena Turoňová, Zuzana Týnková, Věra Bartošová, Pavel Feigl, 
Tomáš Týnek, Hedvika Gabrielová 

Revizorem se stala Zuzana Týnková 

 

Kontaktní údaje 
Bludiště, z. s. 
Právní forma: zapsaný spolek 
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 

www.bludistekv.cz; zdp.bludistekv.cz 

 


