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ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže                                                 V Praze dne 7. 

listopadu 2001 

a tělovýchovy 

č.j. 18 242/2001-50                                     

Pokyn 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k žádosti o udělení rozhodnutí o akreditaci pro 

vzdělávací programy v oblasti sportu (dále jen žádosti o akreditaci). 

 

Čl. 1 

Postup při podávání žádosti o akreditaci  

 

A.  Základní doklady k podání žádosti o akreditaci 

 

1. Žádost o akreditaci (viz Čl. 2) 

2. Doklad o zřízení vzdělávacího zařízení. Fyzické osoby předkládají živnostenský list a 

právnické osoby předkládají výpis z obchodního rejstříku, nebo doklad o registraci 

ověřený příslušným orgánem.Ve zřizovacím dokladu subjektu musí být uvedeno zaměření 

na vzdělávací činnost (např. školící, výuková nebo přednášková činnost). 

3. Doklad o kvalifikaci vedoucího lektora (garanta vzdělávacího projektu). Kopie VŠ 

diplomu apod. 

 

B. Obecná ustanovení 

1. Žádosti, včetně požadovaných příloh, se zasílají na adresu: odb. 50, komise pro akreditaci 

vzdělávacích programů,  Karmelitská 7, 118 12  Praha 1 

2. Počet vyučovacích hodin pro jednotlivé kvalifikace v oblasti sportu je minimálně150 

hodin při  středoškolském vzdělání a 200 hodin při vzdělání základním. 

3. Platnost akreditace, kterou subjekt získá od  MŠMT ČR, se stanoví na dobu 3 let. 

4. Akreditace se neprodlužuje, je nutné podat novou žádost. 

5. Na základě rozhodnutí o akreditaci vydává vzdělávací zařízení úspěšným absolventům 

vzdělávacích programů  ”Osvědčení o odborné způsobilosti” (dále jen Osvědčení) 

6. Osvědčení (vzor osvědčení viz příloha č. 1)  má po absolvování vzdělávací akce  

neomezenou platnost. 

7. Osvědčení je dokladem o odborné způsobilosti pro vydání živnostenského listu. 
 

Čl. 2 



Žádost o akreditaci a její náležitosti 
 

K žádosti o akreditaci je nutno přiložit vzdělávací projekt, který obsahuje základní  

a pedagogickou dokumentaci: 

 

1. Název a sídlo nebo jméno právnické či fyzické osoby, která žádost podává, včetně 

adresy, případně telefonu, faxu a E-mailové adresy. 

 

2. Zřizovací listina. K žádosti je třeba přiložit doklad o zřízení vzdělávacího zařízení (výpis 

z obchodního rejstříku, živnostenský list vydaný podle živnostenského zákona, statut, 

registrované stanovy občanského sdružení, případně výpis z organizačního řádu). Ve 

všech těchto dokumentech musí být uvedena vzdělávací činnost jako předmět podnikání.  

 
3. Jméno organizátora –odpovědné osoby vzdělávacího zařízení, který odpovídá za 

zpracování projektu a za průběh vzdělávací akce. Zpracovatel projektu vybere odborného 

garanta (vedoucího lektora), který zodpovídá za odbornou náplň vzdělávací akce a výběr 

studijní literatury (viz bod 9 Pokynu). 

 

4. Název vzdělávacího programu, formu vzdělávací činnosti a okruh pracovníků, pro které 

se program připravuje. Výrazně uvést konkrétní název kvalifikace (např. trenér tenisu, 

instruktor fitcentra, cvičitel lyžování apod.).  

 

5. Charakteristika a cíl vzdělávacího programu. Základní údaje o výchozí situaci, ve 

které se  stanoví vzdělávací záměry a  obsahová náplň. Jde o určení vzdělávacích cílů, tj. 

osvojení konkrétních znalostí a dovedností s případným odvoláním na dokumenty, 

určující obsahovou náplň vzdělávacího programu. Dále se uvede forma vzdělávacího 

programu (interní, denní, distanční, víkendové studium apod.) a doba mezi jednotlivými 

soustředěními. Vzdělávací cíle je třeba definovat ve shodě s profilem činnosti. 

 

6. Kritéria pro výběr účastníků vzdělávacího programu obsahují požadavky, které musí 

splňovat účastníci vzdělávacího programu jako jsou např. stupeň školního, odborného 

tělovýchovného vzdělání, délka odborné praxe. Je–li  třeba, určí se forma přijímacího 

řízení. Za výběr a průběh přijímacího řízení odpovídá organizátor. 

 

7. Obsahovou náplň vzdělávacího programu, kterou tvoří účelově a logicky uspořádaný 

soubor vědomostí a dovedností, které se mají pedagogickými prostředky přenést do 

vědomí a jednání účastníků vzdělávacího programu . Soubor je uspořádán z hlediska 

stanovených cílů do jednotlivých tématických celků, ve kterých se stanoví pedagogické 

cíle. Rozsah a kvalitu předávaných informací vymezují alespoň rámcově vzdělávací 

postupy a prostředky (učební osnova). Spojením logických části jednotlivých tématických 

celků s časovými údaji potřebnými na uskutečnění vzdělávacích záměrů vzniká u č e b n í  

p l á n .Náplní této části projektu je tedy sestavení učebních osnov a plánů, včetně 

závěrečné  rekapitulace celkového počtu vyučovacích hodin podle jednotlivých 

tématických celků.  

Učební plán a učební osnova 

Učební osnova musí obsahovat “obecnou a speciální část” s obsahovým rozsahem 

minimálně 150 nebo 200 hodin + zkouškové požadavky. U uchazečů se základním 

vzděláním se navýšení počtu hodin týká obecné části. 

Obecná část ( 20-30%) 

– anatomie 



– fyziologie 

- traumatologie – zásady první pomoci 

– pedagogika 

– psychologie 

- teorie a didaktika sportovního tréninku 

- hygienické zásady 

- právní problematika 

- problematika boje proti dopingu ( u trenérských kvalifikací všech sportů a 

cvičitelských v oblasti kulturistiky, kondičních a silových sportů) 

 

Speciální část (70-80%) 

- metodika sportovního tréninku daného odvětví 

- specifika sportovního tréninku daného odvětví 

- organizace sportovního tréninku 

- praktická cvičení 

 

Formy zkouškových požadavků 

Teoretická zkouška: - písemná a ústní 

Metodický výstup:  - prokázat schopnost vést cvičební či praktickou část 

Praktická zkouška: - prokázat požadovanou pohybovou úroveň 

 

8. Časový plán, který představuje celkový rozsah hodin,  ve kterém se realizuje vzdělávací 

program od rozhodnutí o uspořádání vzdělávacího programu až po její ukončení. Časový 

plán vychází z : 

a) úhrnného počtu vyučovacích hodin na teoretickou a praktickou část 

b) času potřebného na splnění technicko organizačních záležitostí 

c) možnosti pracovního uvolnění organizačních pracovníků a vyučujících 

d) aktuálnosti či rychlosti zastarávání obsahu učiva. 

Poznámka: Vyučovací jednotkou je vyučovací hodina. Minimální délka vyučovací 

hodiny je 45 minut. V jednom vyučovacím dni nesmí být překročen počet osmi 

vyučovacích hodin výkladového charakteru. Počet vyučovacích hodin může být 

z osmi zvýšen na deset, budou-li mít další vyučovací hodiny charakter praktického 

nácviku či diskuse. Mezi vyučovacími hodinami jsou přestávky v délce 10 minut. 

Vyučovací hodinu lze sdružovat do dvojnásobné délky v trvání 90 minut. Po tomto 

vyučovacím bloku následuje přestávka rovněž dvojnásobné délky v trvání 20 minut. 

Nejdéle po 6 vyučovací hodině následuje hodinová přestávka (60 minut) na oběd či 

večeři. V běžném pracovním týdnu smí být takto realizováno maximálně 50 

vyučovacích hodin příslušného kurzu 

 

 

9. Lektorský sbor: 

a/ samostatně uvést jméno odborného garanta – vedoucího lektora, který odpovídá 

za     personální složení lektorského sboru, obsahovou kvalitu a učební plán 

vzdělávacího     programu. Doporučuje se odborník s VŠ vzděláním  tělovýchovného 

směru. K žádosti     je nutné  přiložit kopii jeho dokladu (diplomu atp.). 

b/ ostatní lektorský sbor: 

- absolventi VŠ příslušného směru a dané specializace 

- trenéři, cvičitelé I. a II. třídy (případně odpovídající odborné 

kategorie) 



- pro odborná témata zdravotní a právní problematiky 

doporučujeme lékaře či          právníka 

-       u vybraných sportovních odvětví je možno lektorský sbor doplnit o 

potřebné                specialisty  pro praktickou výuku.  

 

Poznámka: Školit nemohou v žádném případě cvičitelé s nižší kvalifikací a osoby bez 

potřebné kvalifikace či odborného vzdělání. 

 

10. Metodika, učební pomůcky a didaktická technika. Organizátor určí v projektu vhodné 

učební postupy, které zabezpečí učebními pomůckami a prostředky didaktické techniky. 

Je nutné uvést seznam studijní literatury a didaktických pomůcek. Vychází přitom z cíle, 

obsahu a formy vzdělávacího programu. Projekt obsahuje informaci o učebních prostorách 

a jejich technickém a didaktickém vybavení. 

Poznámka : O účasti se vede evidence. Dokladem je třídní kniha nebo obdobný tiskopis. 

Připojí se také doklad o zabezpečení učebních prostor (Buď smlouva o pronájmu 

prostor, smlouva o smlouvě budoucí, nebo prohlášení o vlastním prostorovém 

vybavení). Uvede se dále počet účastníků v jednom vzdělávacím programu, který byl 

použit při sestavování rozpočtové kalkulace. Tato evidence zůstává  u organizátora, 

zodpovědné osoby a musí být k dispozici při kontrolách prováděných zástupci  komise 

pro akreditaci vzdělávacích programů v oblasti sportu. 

 

11. Požadavky na vyučující, působící ve vzdělávacím programu 
mimo obecné, odborné a pedagogické požadavky na vyučující, obsahuje projekt 

specifické požadavky odvozené z konkrétních aktivit vzdělávacího programu, např.: 

- rozsah a kvalita odborných znalostí, včetně zvláštních 

požadavků na specializaci 

- úroveň praktických zkušeností 

 

12. Informace: Vyhodnocení průběhu a účinnosti vzdělávacího programu se provede ihned 

po jeho ukončení. Ke komplexní hodnotící zprávě je třeba připojit přesnou evidenci 

absolventů akce (jméno, bydliště), název kurzu (datum, počet hodin, název kvalifikace),  

čísla osvědčení, včetně data vystavení  a závěrečný zkouškový protokol. 

 

13. Souhlas žadatele se zveřejněním základních údajů (adresa, telefon, název udělené 

kvalifikace) na seznamu vzdělávacích zařízení vydávaném MŠMT.  

 

 

Čl. 3 
Závěrečné ustanovení 

 

1. Pověření je udělováno na dobu tří let. 

 

2. Ministerstvo sestavuje v rámci dohledu nad dodržováním podmínek vzdělávacími 

zařízeními, kterým bylo uděleno pověření, program kontrol. O provedených kontrolách 

sestavuje zprávu, kterou předkládá komisi pro akreditaci vzdělávacích programů v oblasti 

sportu k informaci. 

 

3. Náměstek ministra, po projednání zprávy na základě návrhu členů akreditační komise, 

rozhoduje o ponechání nebo odnětí pověření. Odnětí pověření oznámí vzdělávacímu 

zařízení ministerstvo. 



 

4. Tento pokyn nabývá účinnosti  1. ledna 2002 

 

 

 

          PaedDr. Ladislav Malý v.r. 

                                                               náměstek ministra skupiny mládeže   

             a tělovýchovy 

 



Příloha 
 

 
Vzor  - grafická úprava je ponechána na vzdělávacím zařízení, podmínkou však je, aby Osvědčení obsahovalo 

uvedené              údaje                
    

 

Název vzdělávacího zařízení 

 

 

O S V Ě D Č E N Í 
 

 

Číslo:……… 

 

Jméno:            ……………………………….……………..……………………. 

 

Narození:        ……………………………………………………………………. 
(den, měsíc, rok) 

 

 

Získal osvědčení o odborné způsobilosti pro: 

                            ………………………………………………………………… 

(zde uvést název sportovní či tělovýchovné kvalifikace podle názvu   uvedeného v 

“Rozhodnutí o akreditaci”) 

 

 

 

Rozhodnutí o akreditaci k vydávání dokladu o odborné způsobilosti s celostátní platností 

podle § 22 odst.1 písm.e) a § 24 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon) uděleno MŠMT ČR dne  .…….……..  pod čj.:  …………. 

 

 

 

V…………………dne……………… 

 

 

 

 

……………………………                                                       

……………………….. 

předseda zkušební komise                                                           

statutární zástupce               

vzdělávacího zařízení 

 

 

                               Razítko 

                    vzdělávacího zařízení 

 

 

 



 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

Č.j.: 30 720/2001 

 

Informace o výběrovém řízení do dvojnárodnostního  dvojjazyčného česko-německého 

studia realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně 

 

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 28.11.2001 č.j. 30 719/2001-11 bylo  Gymnázium 

v Děčíně opět pověřeno uskutečněním výběrového řízení pro dvojnárodnostní dvojjazyčné 

česko-německé studium, jehož pátý cyklus bude zahájen počátkem školního roku 2002 – 2003 

na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. 

 

Základní informace o studiu: 
- studium je šestileté, je určeno žákům  v 7. - 12. roce školní docházky 

- části předmětů (M, F, Ch, Bi) jsou v úvodu studia vyučovány česky českými učiteli 

- výuka bude organizována ve třídě společně s 15 českými a 15 německými žáky 

- čeští i němečtí žáci budou ubytováni v internátě 

- studium je ukončeno maturitní zkouškou platnou v České republice (po splnění podmínek 

dohodnutých oběma stranami) i v zemích Evropské unie 

- kromě českého a německého jazyka budou žáci studovat anglický nebo francouzský jazyk  

- studijní plán obsahuje dále běžné  všeobecně - vzdělávací předměty ( matematiku, 

zeměpis, dějepis, chemii, biologii, tělesnou výchovu, hudební výchovu apod.) 

- studium a pobyt v internátě jsou hrazeny ze státních prostředků  České republiky a 

Spolkové republiky Německo 

 

Základní informace o výběrovém řízení: 

- k  výběrovému řízení se mohou přihlásit žáci  šestého ročníku  základní školy  

nebo žáci prim víceletých gymnázií  
- výběrové řízení bude dvoukolové:  

        1. kolo: písemné testy z českého jazyka, matematiky a německého jazyka 

 2. kolo: (jen pro žáky, kteří úspěšně absolvují 1. kolo)      

a) ústní zkoušky z  německého jazyka  

  b) pohovor s psychologem  

- přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k přijímacímu řízení 

do středních škol (v kolonce studijní obor  bude  uvedeno: dvojjazyčné  studium Pirna ) 

Termíny a závěrečné informace : 

- zájemci zašlou  přihlášku  ( potvrzenou školou,  kterou žák navštěvuje )  do 16.3. 

2002 na adresu:Gymnázium  Děčín, Komenského  náměstí  4, 405 02 Děčín (tel. 

0412/ 519 811 ) 

1. kolo výběrového řízení se koná ve středu  10.dubna 2002   ( písemné zkoušky ) 

2. kolo výběrového řízení se koná ve čtvrtek  11.dubna 2002  ( ústní zkoušky )  

- všichni přihlášení budou k výběrovému řízení pozváni písemně 



- základní požadavky k výběrovému řízení si mohou zájemci vyžádat na adrese 

organizátora 

- bližší informace o koncepci vzdělávání a výchovné péče mohou zájemci získat na adrese: 

      Dr. Miroslav Bartošek, Gymnázium Friedricha Schillera, Nikolaistr. 3, D-01796 Pirna,  

      telefon : 0049 3501 528512. 

 

         

                                                                                          Dr. 

Pavel Cink, v.r. 

ředitel odboru zahraničních vztahů a evropské integrace 

V Praze dne 8. ledna 2002 

                                                                                                                                

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Stipendijní program pro mladé řídící pracovníky ze zemí střední a východní 

Evropy-nabídka Nadace Roberta Bosche 

 

Č.j.: 30 521/2001-11 

 

 

Nadace Roberta Bosche nabízí v rámci “Stipendijního programu pro mladé řídící pracovníky 

ze zemí střední a východní Evropy” pro zaměstnance veřejné správy jak  na centrální, tak 

regionální a komunální úrovni roční stipendijní pobyty (září 2002-květen 2003). Obsahem 

studijního pobytu je zprostředkování detailních informací o historii, politice, hospodářství, 

společnosti a kultuře v SRN tak, aby účastníci mohli být v rámci pracovních pobytů (říjen 

2002-březen 2003) začleněni jako praktikanti do německých správních struktur na úrovni 

spolku, spolkových zemí a komun. 

O stipendium se mohou ucházet zájemci se státní příslušností ČR ve věku mezi 25 – 35 lety 

s vysokoškolským vzděláním, ročními až dvouletými praktickými zkušenostmi z oblasti 

veřejné správy a dobrými znalostmi německého jazyka ( v případě potřeby Nadace Roberta 

Bosche zajistí a uhradí intenzivní jazykový kurs). 

Vybraní kandidáti obdrží od Nadace Roberta Bosche měsíční stipendium ve výši 1280,-EUR 

(možnost navýšení stipendia o příspěvek na manžela/manželku, popř. děti). Nadace uhradí 

cestovní výlohy související s programem a pojištění po dobu jejich pobytu na území SRN a 

bude nápomocna při vyřizování povolení k pobytu a víza. 

Bližší informace je možno získat na internetových stránkách Nadace Roberta Bosche: 

www.bosch-stiftung.de, nebo v Koordinační kanceláři pro programové iniciativy Nadace Roberta 

Bosche v České republice: Jan Honzík, Na Švihance 11, 120 00 Praha 2, telefon/ fax: 

02/22728503, E-mail:stipendium@volny.cz 

 

       Dr. Pavel Cink, v.r. 

ředitel odboru zahraničních vztahů a evropské integrace 
 

 

http://www.bosch-stiftung.de/


V Praze dne 8. ledna 2002 

 

 

 

 

  

  
 

Seznam vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy 

pro další  vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2001 - 1. část 

 
 
Číslo  osvědčení  Název vzdělávacího zařízení    Platnost osvědčení do: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

17 909/2001-25-1 ABS WYDA, s.r.o.     31. srpna  2003 

   Horní 22,  591 01  Žďár  nad Sázavou 

  

1. Kurz “Metodické semináře” pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a SOU 

2. Kurz “Správce počítačové sítě” pro učitele VT na ZŠ a SŠ – správce sítě ve škole 

3. Kurzy “Učitel a počítač” pro učitele a ředitele ZŠ  

 

 

17 910/2001-25-2 AISIS, občanské sdružení    31. října 2003 

Gorkého 499,  272 01  Kladno 

 

1. Kurz “Spolupracující sborovna”  pro učitele jedné školy včetně jejího vedení 

2. Kurz “Re-kreare aneb znovu-obnovení sil pro učitelskou praxi”  pro učitele všech stupňů a typů škol 

3. Seminář “Emoční inteligence – klíč k úspěchu ve vedení a výchově”  pro učitele všech stupňů škol a 

aprobací, vychovatele 

4. Dílna “OSV (osobnostní a sociální výchova)  -  aplikace pro školní a volnočasové aktivity v přírodě i na 

hřišti”  pro učitele volnočasových aktivit na všech stupních škol a vychovatele 

 

 

17 912/2001-25-4 Asociace pedagogů základního školství ČR  30.června 2003 

   nám. Interbrigády 1022, 160 00  Praha 6 

 

1. Seminář “Hodnocení žáků v základní škole” pro učitele ZŠ 

2. Seminář “Integrace obsahu vyučování v základní škole” pro učitele ZŠ 

3. Seminář “Vnitřní řád školy” pro ředitele a učitele ZŠ 

4. Seminář “Školní vzdělávací program a metodika jeho tvorby” pro ředitele a učitele ZŠ 

 

 

17 914/2001-25-5 AZ HELP, sdružení pro prevenci a pomoc  30. června 2003 

   osobám ohroženým závislostí na návykových látkách  

a procesech, Pod Vilami 13, 140 00  Praha 4 

 

1. Seminář “Prevence závislostí na návykových látkách” pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních škol 

2. Seminář “Prevence procesuálních závislostí” pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních škol 

3. Seminář “Prevence násilných projevů chování” pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních škol 

4. Seminář “Prevence poruch chování a školní přizpůsobivosti” pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních škol 

5. Seminář “Prevence rasové nesnášenlivosti a xenofobie s ohledem na postavení romského etnika v ČR” pro 

učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních škol 

6. Kurz “Sociálně psychologický výcvik zaměřený na prevenci a poradenství v problematice sociálně 

patologických jevů” pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních škol 

7. Seminář “Poradenské přístupy v práci s jedincem, sociální skupinou a rodinou” pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ 

a speciálních škol 

8. Seminář “Prevence profesní zátěže” pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních škol 

9. Dílna “Případová práce (reflexe vlastní práce s klienty)” pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních škol 



10. Seminář “Komunikace, vyjednávání a zvládání náročných situací” pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních 

škol 

 

17 915/2001-25-6 Centrum vzdělávání Náchod    31. srpna 2003 

   Smiřických 1237,  547 01  Náchod 

 

1. Cyklus seminářů “Určování mechorostů” pro učitele přírodopisu 2. stupně ZŠ a SŠ 

2. Cyklus seminářů “Jednoduché pokusy z mechaniky a magnetismu” pro učitele fyziky 2. stupně ZŠ a SŠ 

3. Kurz “Paličkování” pro učitele výtvarné výchovy, pracovního vyučování a rodinné výchovy, vychovatelky 

ŠD a školních klubů 

4. Cyklus seminářů “Chemie krok za krokem” pro učitele chemie 2. stupně ZŠ a SŠ 

5. Kurz “Tvorba www stránek I - HTML” pro pedagogy – informatiky, správce sítě na školách, ředitele škol a 

jejich zástupce 

6. Kurz “Tvorba www stránek II - DHTML” pro pedagogy – informatiky, správce sítě na školách, ředitele škol 

a jejich zástupce 

7. Seminář “Cesty minulosti” pro učitele dějepisu 2. stupně ZŠ a SŠ 

8. Seminář “Česká literatura ve filmu” pro učitele dějepisu, Čj a literatury a dalších společensko-vědních 

předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ 

9. Cyklus seminářů “Jak mluvit a jednat s žákem v situacích kontroly a pomoci” pro učitele a vychovatele dětí 

a mládeže ve věku 11 až 17 let 

10. Seminář “Jak se dělá školní časopis” pro učitele, kteří vydávají školní časopis 

11. Celoroční kurz  francouzštiny  pro učitele Fj 

12. Celoroční kurz němčiny  pro učitele Nj 

13. Celoroční kurz angličtiny  pro učitele Aj 

14. Výcvikový kurz “Šikana ve škole”  pro všechny pedagogické pracovníky 

15. Výcvikový kurz “Učitel ve stresu” pro všechny pedagogické pracovníky 

16. Cyklus seminářů “Pohybem k tělesnému a duševnímu zdraví” pro všechny pedagogické pracovníky, 

zejména učitele Tv 

17. Cyklus seminářů “Gymnastické míče na školách” pro učitele Tv a zdravotní výchovy 

18. Cyklus seminářů “Duchovní a smyslová výchova ve výtvarné výchově” pro učitele esteticko-výchovných 

předmětů, zejména Vv 

19. Cyklus seminářů “Metodické postupy výuky bruslení a hry na ledě” pro učitele Tv a   učitele a vychovatele 

- vedoucí školních sportovních kroužků a klubů 

20. Kurz “Čteme, píšeme, myslíme – metodika ” pro všechny  pedagogické pracovníky  

 

17 916/2001-25-7 Česká křesťanská akademie    30. září 2003 

   Vyšehradská 49, 128 00  Praha 2 

 

1. Cyklus seminářů a přednášek “Křesťané v české a světové kultuře” pro učitele společenskovědních 

předmětů středních škol 

 

 

17 917/2001-25-8 Česká manažerská asociace    15. července 2003 

   Podolská 401/50,  147 00  Praha 4 

 

1. Cyklus seminářů “Aktivace manažerských schopností” pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a 

školských zařízení 

 

17 918/2001-25-9 Česká zemědělská univerzita v Praze    31. srpna 2003 

   Katedra pedagogiky 

V Lázních 3, 159 00  Praha 5 – Malá Chuchle  

 

1. Kurz “Inovační studium učitelů odborných předmětů” pro učitele odborných předmětů VOŠ, SOŠ a SOU 

zemědělského, lesnického a ekologického zaměření 

2. Kurz “Inovační studium mistrů odborné výchovy” pro mistry odborné výchovy na SOU zemědělského, 

lesnického a příbuzného zaměření 

 

17 919/2001-25-10 Okresní úřad Vyškov - Středisko služeb školám  31.  srpna  2003 

   Brněnská 7,  682 01  Vyškov 

 



1. Seminář “Demokracie, etika, lidská práva” pro učitele 2. stupně ZŠ a gymnázií 

2. Seminář “Evropská unie, perspektiva Evropy, suverenita, multikulturalita” pro učitele 2. stupně ZŠ a 

gymnázií 

 

17 920/2001-25-11 Okresní úřad Vyškov - Středisko služeb školám   15. října  

2002 

Brněnská 7,  682 01  Vyškov 

 

Převod akreditovaných vzdělávacích akcí ze Školského úřadu Vyškov – Střediska služeb školám: 

1. Seminář “Jazyková kultura” pro učitele ČJ a literatury ZŠ a SŠ 

2. Seminář “Vztahové a valenční pojetí syntaxe” pro učitele ČJ 2.stupně ZŠ a SŠ  

3. Seminář “Současný stav pohybového aparátu a pohybové aktivity předškolní dětské populace” pro učitelky 

MŠ 

4. Seminář “Ekologická výchova v mateřské škole” pro učitelky MŠ 

5. Seminář “Využití psychomotorických cvičení v MŠ” pro učitelky MŠ 

6. Seminář “Práce s písní a aktivizační prvky v hudební výchově” pro učitelky  MŠ a učitelky 1. a 2. ročníku 

ZŠ 

7. Seminář “Tiere im Deutschunterricht (Zvířátka ve výuce NJ)” pro učitele NJ ZŠ 

8. Seminář “Deutschland (práce s reáliemi Německa v hodinách NJ na ZŠ)” zejména  pro učitele NJ na ZŠ i 

další pedagogy 

9. Seminář “Audioorální období výuky NJ (počáteční etapa ve 4.roč. ZŠ)” pro učitele NJ ve 4. a 5. ročnících 

ZŠ    

10. Seminář “Fonetika ve výuce češtiny” pro učitele NJ na ZŠ 

11. Exkurze “ CHKO Jeseníky”  pro učitele prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ, přírodopisu, biologie a 

botaniky na 2. stupni ZŠ a  SŠ 

12. Seminář “Les v roce 2000” pro učitele přírodopisu, biologie a botaniky na ZŠ a SŠ 

13. Seminář “Škola hrou” pro učitele přírodopisu a biologie  na ZŠ a SŠ 

14. Exkurze “Botanická vycházka na Větrník” pro učitele prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ  a 

přírodopisu,  biologie a botaniky na 2. stupni  ZŠ a SŠ  

15. Exkurze “Paleontologická vycházka do Nemojan” pro učitele prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ  a 

přírodopisu a biologie  na 2. stupni  ZŠ a SŠ  

16. Seminář “Laboratorní práce z botaniky”  pro učitele přírodopisu na ZŠ a SŠ 

17. Seminář “Využití počítačů ve výuce přírodopisu” pro učitele přírodopisu na ZŠ a SŠ 

18. Exkurze “CHKO Litovelské Pomoraví” pro učitele prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ  a přírodopisu, 

biologie a botaniky  na 2. stupni  ZŠ a SŠ  

19. Kurzy “Používání výpočetní techniky” pro pedagogické pracovníky (osvědčení pro uvedené kurzy se 

uděluje za předpokladu, že na jednoho účastníka bude při výuce jeden počítač): 

 Začínáme s Windows 

 Tvorba dokumentů WORD – úvod 

 MS WORD – objekty a tabulky 

 Další programy ve Windows 95/98 

 MS EXCEL – práce s tabulkami – úvod 

 MS EXCEL – práce s tabulkami 

 INTERNET 

20. Seminář “Sexualita člověka” pro učitele rodinné a občanské výchovy a výchovné poradce 

21. Seminář “Konflikt a komunikace” pro učitele rodinné a občanské výchovy a výchovné poradce 

22. Exkurze “Hvězdárna Vyškov – Marchanice”  pro učitele fyziky ZŠ 

23. Seminář “Využití Internetu ve výuce fyziky” pro učitele fyziky ZŠ 

24. Seminář “Hodnocení a klasifikace žáků ve fyzice” pro učitele fyziky ZŠ 

25. Seminář “Metody aktivizace žáků – ukázková hodina”  pro učitele fyziky ZŠ 

26. Seminář “Optika v učivu základní školy” pro učitele fyziky 

 

Platnost osvědčení do 15. prosince 2002 

27. Seminář “Postavení komunikace v předmětu Volba povolání” pro učitele rodinné výchovy, občanské 

výchovy a předmětu volba povolání 

28. Seminář “Rozhodování a akční plánování”  pro učitele rodinné výchovy a občanské výchovy a předmětu 

volba povolání 

29. Seminář “Šikanování – problém dětí na ZŠ” pro pedagogy základních škol 

30. Exkurze do regionálního podniku pro učitele předmětu volba povolání, výchovné poradce a třídní učitele 8. 

a 9. tříd 



31. Konverzační kurz anglického jazyka pro pedagogy základních škol 

32. Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování - pro pedagogy zajišťující výcvik na školních 

lyžařských kurzech 

33. Doškolovací lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování - pro pedagogy zajišťující výcvik na školních 

lyžařských kurzech 

  

17 921/2001-25-12 ČSOP Šípek – ZO 15/06     31. července 2003 

   Chvalšinská 112, 381 01  Český Krumlov 

 

1. “Ornitologická exkurze” pro učitele přírodovědných předmětů základních a středních škol,  pro učitelky 

mateřských škol 

17 922/2001-25-13 DYS – CENTRUM, občanské sdružení   15. června 2003 

   Ohradní 1366, 140 00  Praha 4 

 

1. “Kurz psychorelaxačních technik” pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi se specifickými poruchami 

učení a chování, s dětmi s lehkou mozkovou dysfunkcí  

2. Seminář “Metoda dobrého startu” pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi se specifickými poruchami 

učení a chování 

3. Seminář “Komunikace s dětmi s LMD” pro učitelky MŠ a 1. třídy ZŠ pracující s dětmi s lehkou mozkovou 

dysfunkcí 

4. Kurz “Specifické vývojové poruchy učení a chování s jejich náprava” pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ, ZvŠ, 

speciální pedagogy 

5. Seminář “Pravo-levá hemisféra. Diagnostika a terapie.” pro učitele 2. stupně ZŠ a učitele ve 

specializovaných třídách  

Osvědčení na tento seminář se vydává s podmínkou, že  nebude obsahovat terapeutický výcvik. 

 

17 923/2001-25-14 Egredior, občanské sdružení    31. října 2003 

   Ruská 156,  470 01  Liberec 

 

1. Kurz “Týmová sborovna” pro pedagogický sbor a vedení jedné školy 

2. Seminář “Prožitková pedagogika” pro učitele a vychovatele všech stupňů škol a školských zařízení včetně  

učitelů,  kteří organizují volnočasové aktivity dětí a mládeže 

 

17 925/2001-25-16 Humanitas – Profes, o.p.s.     30. června 2003 

   U Vinohradské nemocnice 3, 130 00  Praha 3 

 

1. Kurz “Realizace práv dítěte v podmínkách speciálních školských zařízení” pro ředitele  a pedagogy 

speciálních školských zařízení 

2. Kurz “ Romský asistent” pro pedagogické pracovníky v předškolních zařízeních, na základních a 

speciálních školách a školských zařízeních 

 

17 926/2001-25-17 Chaloupky – středisko pro vzdělávání   30. června 2003 

a výchovu v přírodě, o.p.s. 

Kněžice 109,  675 21  Okříšky 

 

1. “Přírodovědné exkurze v terénu okresů Třebíč a Jihlava” pro učitelky MŠ a učitele  přírodovědných 

předmětů  ZŠ  

2. Praktické dílny “Rukodělné činnosti – práce s přírodními materiály” pro učitelky MŠ a učitele výtvarné 

výchovy, rodinné výchovy a praktických činností ZŠ 

3. Seminář “Praktická ekologická výchova” pro učitele všech stupňů a typů škol 

 

17 927/2001-25-18 Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví  30. září 2003 

   Vinařská 6,  656 02  Brno 

 

Pro učitele středních a vyšších zdravotnických škol : 

1. Kurz pro začínající odborné učitele ve zdravotnictví 

2. Kurz pro začínající učitele odborné praxe žáků středních a vyšších zdravotnických škol ČR   

3. Odborný seminář pro vyučující studijního oboru “farmaceutický laborant” na SZŠ 

4. Odborný seminář pro vyučující studijního oboru “diplomovaný ergoterapeut a fyzioterapeut” na VZŠ 

5. Odborný seminář pro vyučující studijního oboru “diplomovaný radiologický asistent” na VZŠ 



6. Odborný seminář pro vyučující studijního oboru “zdravotní laborant” na SZŠ 

7. Kurz  “Etika v ošetřovatelství” 

8. Kurz “Ošetřovatelský proces v neurologii” 

9. Kurz “Skupinové vyučovací metody” 

10. Kurz pro vyučující předmětu “psychologie v ošetřovatelství” 

11. Kurz “Ošetřovatelský proces” 

12. Kurz “Filozofie v ošetřovatelství” 

13. Kurz “Ošetřovatelský proces v urologii” 

14. Kurz “Ošetřovatelský proces v geriatrii” 

15. Kurz “Ošetřovatelský proces v psychiatrii” 

16. Kurz“Výzkum v ošetřovatelství” 

17. Kurz “Management v ošetřovatelství” 

18. Kurz “Základy optimální komunikace” 

19. Seminář pro ředitele VZŠ a SZŠ “Vzdělávací politika EU; aktuální stav školské legislativy; řešení 

konfliktních situací ve škole; nová koncepce zdravotnického školství.”  

 

17 928/2001-25-19 Integrovaná střední škola,     30. června 2003 

Centrum odborné přípravy 

Palackého 49,  757 01  Valašské Meziříčí 

 

Kurzy “Počítačová gramotnost – příprava k testům ECDL” pro pedagogy všech typů a stupňů škol : 

1. Základy informačních technologií 

2. Použití  PC a správa souborů 

3. Textový editor MS WORD 

4. Tabulkový procesor MS Excel 

5. Databáze WINBASE602 

6. Elektronická prezentace MS Powerpoint 

7. Internet a elektronická pošta 

 

17 929/2001-25-20 IPOS – Informační a poradenské středisko   15. září 2003 

   pro místní kulturu 

   Blanická 4,  120 21  Praha 2 

 

1. Celostátní seminář “Klub sbormistrů” pro učitele hudební výchovy ZŠ, HO ZUŠ a pedagogy - vedoucí 

dětských sborů 

2. Dílna “Nahlížení – celostátní dílna středoškolské dramatiky” pro učitele dramatické výchovy , Čj , Ov a 

dějepisu  SŠ, učitele LDO ZUŠ 

3. Kurz “Klub dětského divadla” pro učitele dramatické výchovy ZŠ, SŠ, LDO ZUŠ a vychovatele 

4. Dílna a seminář “Dětská scéna”  pro učitele dramatické výchovy a Čj ZŠ, SŠ, učitele LDO ZUŠ a 

speciálních škol a vychovatele ŠD 

 

17 930/2001-25-21 Jazykový klub, občanské sdružení   30. června 2003 

   Korunní 2, 120 00  Praha 2 

 

1. Odpolední kurzy Aj pro učitele Aj 1. stupně ZŠ  

2. Dálkové kurzy Aj pro učitele Aj 1. stupně ZŠ 

3. Odpolední kurzy Aj pro učitele Aj 2. stupně ZŠ 

4. Metodické týdenní kurzy Aj pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ 

5. Pokračovací kurzy Aj pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ 

6. Seminář “Nové učebnice Aj” pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ 

7. Seminář “Dyslektici a výuka Aj” pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ 

 

17 941/2001-25-22 Jednota českých matematiků a fyziků, obč. sdružení 6. června 2003 

   Žitná 25,  117 10  Praha 1  

 

1. Seminář “Mezipředmětové vazby fyziky s ostatními přírodovědnými předměty, matematikou a předmětem 

praktické činnosti” pro učitele fyziky na ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií a pro učitele dalších 

přírodovědných předmětů a praktické činnosti. 

 

17 942/2001-25-23 Jihočeská univerzita      15. prosince 2003 



   Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu 

   Jeronýmova 10,  371 15  České Budějovice 

 

1. Kurz “Základní kurz pro instruktory školního lyžování” pro pedagogické pracovníky zajišťující lyžařské 

výcvikové zájezdy základních a středních škol  

 
17 943/2001-25-24 Kalokagathie, s.r.o.      30. června 2003 

   Ke Kurtům 382/5,  142 00  Praha 4 

 

1. Seminář “Fórum výchovy ke zdraví” pro učitele ZŠ, SŠ a SOU 

2. Seminář “Dítě v krizi” pro učitele ZŠ, speciálních škol, SŠ, SOU a výchovné poradce 

17 944/2001-25-25 Keramický atelier K, s.r.o.     15. srpna 2003 

   Vosmíkových 20, 180 00  Praha 8 

 

Pro učitele esteticko-výchovných předmětů všech stupňů škol, učitele speciálních škol a mimoškolních aktivit a 

vychovatele školních družin a klubů : 

1. Keramický seminář “Drátování keramiky”  

2. Kurz “Malba na hedvábí”    

3. Seminář “Suché bonsaje a vazba suchých květin” 

4. Seminář “Dějiny výtvarného umění a architektury”  

5. Kurz “Pletení košíků” 

 

17 945/2001-25-26 Klub ekologické výchovy, občanské sdružení  15. srpna 2003 

   Pertoldova 3373, 143 00  Praha 4 

 

1. Dílna “Internet pro EV” pro učitele SŠ a ZŠ 

2. Seminář a exkurze “Komplexní ekologické vzdělávání a výchova ve školách” pro učitele všech stupňů a 

typů škol 

3. Seminář a exkurze “Ekologické aspekty v učení o přírodě” pro učitele přírodopisu a biologie ZŠ a SŠ 

4. Seminář a exkurze “Ekologická výchova v zeměpisu” pro učitele zeměpisu ZŠ a SŠ 

5. Dílna a exkurze “Ekologické přístupy ve výtvarné výchově” pro učitele esteticko-výchovných předmětů ZŠ 

a SŠ 

6. Seminář a dílna “Ekologická výchova v českém jazyce” pro učitele ČJ  ZŠ a SŠ  

7. Seminář “Ekologická výchova v občanské nauce” pro učitele společenskovědních předmětů ZŠ a SŠ 

8. Dílna a exkurze “Funkce školních garantů (metodiků) EV a integrovaný přístup v EV”  pro učitele – 

metodiky ekologické výchovy ZŠ a SŠ 

9. Seminář a kulatý stůl “Státní program EV ve školách” pro ředitele škol, jejich zástupce a ostatní pedagogy 

10. Dílna, seminář a exkurze “Integrace v ekologickém vzdělávání” pro učitele – metodiky EV ZŠ, SŠ a VOŠ 

11. Dílna, seminář a exkurze “Příprava středoškolských odborníků pro péči o životní prostředí” pro učitele - 

metodiky EV   SŠ a VOŠ 

12. Seminář a exkurze “Ekologizace provozu škol” pro učitele – metodiky EV ZŠ a SŠ 

13. Seminář a exkurze “Aktivní přístupy k ochraně přírody” pro učitele ZŠ a SŠ 

 

 

17 946/2001-25-27 Lužánky - Centrum volného času   31. srpna 2003 

   Lidická 50,  658 12  Brno 

 

1. Kurz “Výtvarný kurz se zaměřením na keramiku pro učitele všech typů škol, včetně speciálních” pro učitele 

esteticko-výchovných předmětů, zejména učitele Vv a vychovatelky ŠD 

 

17 947/2001-25-28 Lýskův nadační fond     31. srpna 2003 

   Kotlářská 4,  602 00  Brno 

 

1. Koncertní seminář “Skladatelé a soudobá vokální  tvorba pro děti” pro učitele hudební  výchovy ZŠ, ZUŠ, 

SŠ 

2. Seminář s ukázkou nácviku “Carmina Clara” pro učitele hudební výchovy ZŠ, ZUŠ, SŠ 

3. Seminář s ukázkou nácviku “Hudební psychologie” pro učitele hudební výchovy ZŠ, ZUŠ,  SŠ 

4. Koncertní seminář s ukázkami “Operní zpěv a děti” pro učitele hudební výchovy ZŠ, ZUŠ, SŠ 

5. Kurz “Moderní metodika” pro učitele hudební výchovy ZŠ, ZUŠ, SŠ 

6. Kurz “Keybord” pro učitele hudební výchovy ZŠ, ZUŠ, SŠ 



7. Seminář “Renesanční hudba” pro učitele hudební výchovy ZŠ, ZUŠ, SŠ 

8. Kurz “Mutace a hlasová výchova” pro učitele hudební výchovy ZŠ, ZUŠ, SŠ 

 

17 948/2001-25-29 Nadace JUNIOR ACHIEVEMENT Česká republika 30. června 2003 

   Jindřišská 20,  111 21  Praha 1 

 

1. Seminář “Abeceda podnikání” pro učitele občanské nauky, rodinné výchovy a volby povolání na 2. stupni 

ZŠ 

2. Seminář “Význam vzdělávání pro budoucí uplatnění žáků ZŠ” pro učitele občanské nauky, rodinné výchovy 

a volby povolání na 2. stupni ZŠ 

3. Seminář “Aplikovaná ekonomie” pro učitele SŠ, SOU a VOŠ vyučující předměty zaměřené na ekonomii 

17 949/2001-25-30 Nevládní nezisková organizace MY, sdružení  15. září 2003 

pro taneční a pohybové divadlo v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku, Oldřichova 29, 128 00  Praha 2 

 

1. Celoroční cyklus seminářů a dílen “Současné pohybové trendy scénického tance”  pro pedagogické 

pracovníky vyučující scénický tanec a vedoucí na školách taneční kroužky 

2. Celoroční cyklus přednášek, seminářů a dílen  “Prostor -  světlo -  barva -  kostým” pro pedagogické 

pracovníky  vyučující předměty z oblasti scénografie  

3. Týdenní semináře a dílny “Letní dílna technik scénického tance - Planá”  pro pedagogické pracovníky  - 

absolventy  celoročních kurzů 

 
17 951/2001-25-31 Ostravská univerzita - Filosofická fakulta  15. září 2003 

   Reální 5, 701 00  Ostrava 

 

1. Seminář “Dynamika cizojazyčné komunikace (Evropský rok jazyků, Rj ve vztahu k dalším jazykům)” pro 

učitele Rj  ZŠ, SŠ a gymnázií 

2. Kurz “Od počáteční výuky k maturitě z Rj (celoživotní vzdělávání)” pro učitele Rj ZŠ, SŠ a gymnázií 

 

17 952/2001-25-32 Pedagogické centrum Brno    15. června 2003 

   Křížová 22,  603 00  Brno 

 

1. Semináře “Výuka AJ s využitím mezipředmětových vztahů” pro učitele  AJ 2. stupně ZŠ a gymnázií 

2. Semináře “Pedagogicko-psychologické dovednosti učitele” pro učitele ZŠ, SŠ  

3. Semináře “Prázdniny s keramikou” pro učitelky MŠ, ŠD a výtvarné výchovy ZŠ  

4. Semináře “Výtvarné semináře” pro učitelky MŠ, ŠD a výtvarné výchovy ZŠ 

5. Dílny “Výtvarné hrátky” pro učitelky MŠ a učitele výtvarných kroužků 

6. Semináře a ukázky “Rytmická, taneční a pohybová výchova I” pro učitelky MŠ, ŠD a učitele pohybové 

výchovy ZŠ 

7. Semináře a ukázky “Rytmická, taneční a pohybová výchova II” pro učitelky MŠ, ŠD a učitele pohybové 

výchovy ZŠ 

8. Semináře “Český jazyk a praxe” pro učitele ČJ ZŠ  

9. Semináře “Tvořivé dílny” pro učitele dramatické výchovy ZŠ, učitelky MŠ a ŠD  

10. Dílny “Výtvarné techniky a materiály” pro učitelky MŠ, učitele Vv, pedagogy vedoucí školní výtvarné 

kroužky  

11. Semináře “Barevný podzim” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ  

12. Semináře “Dramatická výchova a literatura” pro učitele ČJ a dramatické výchovy a  vychovatele ŠD  

13. Semináře “Základní principy práce s hlínou” pro učitelky MŠ, učitele výtvarné výchovy ZŠ a G 

14. Přednášky a dílny “Modelové řešení šikany na ZŠ” pro učitele ZŠ, SŠ a vychovatele   

15. Přednášky a dílny “Úvod do světa práce - krátká verze” pro učitele SŠ 

16. Přednášky a dílny “Úvod do světa práce - optimální verze” pro učitele SŠ  

17. Semináře “Zlaté století astronomie” pro učitele přírodovědných předmětů SŠ 

18. Semináře “Didaktické semináře k moderní výuce dějepisu ZŠ” pro učitele  ZŠ 

19. Semináře “Řízení lidských zdrojů ve školách” pro ředitele ZŠ, SŠ  

 

17 953/2001-25-33 Pedagogické centrum Hradec Králové   30. září 2003 

   Švendova 12, 500 03  Hradec Králové 

 

1. Seminář “Ukládání, archivování, skartace a vyřazování písemností ve školách a školských zařízeních 

pomocí PC” pro ředitele škol  a školských zařízení a jejich zástupce 



2. Seminář “Právní a ekonomické minimum” pro ředitele všech typů škol a školských zařízení a jejich 

zástupce 

3. Seminář “Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori” pro učitelky MŠ a ZŠ 

4. Seminář “Školská legislativa v souvislosti se změnami veřejné správy” pro vedoucí pedagogické pracovníky 

5. Přednáška “Nové trendy v oblasti učňovského školství” ředitelé středních odborných učilišť a jejich zástupci 

6. Seminář “Speciální pedagogika – Jazyková výchova ve speciální mateřské škole” pro učitelky speciálních 

mateřských škol a učitelky běžných mateřských škol 

7. Seminář “K aktuálním otázkám v oblasti speciálního školství” pro pedagogické pracovníky speciálních škol 

8. Seminář “Pojďme si hrát aneb co nám může říci dotyk” pro učitelky MŠ a ZŠ 

9. Cyklus seminářů “Pro vychovatele domovů mládeže” pro vychovatele domovů mládeže a výchovné poradce 

10. Seminář “Cyklus seminářů pro vedoucí pracovníky domovů mládeže” pro vedoucí pedagogické pracovníky 

domovů mládeže a jejich zástupce 

11. Seminář “Osobnostně a sociálně orientované vzdělání v české škole aneb co schází v kurikulu naší školy” 

pro ředitele škol všech typů škol a jejich  

12. Seminář “Možnosti týmové práce na škole a rozvoj vzdělávacích kompetencí učitelů”pro ředitele  

zástupcům všech typů škol a školských zařízení  

13. Přednáška  “Čtení bez nesmyslů” pro učitelky 1. třídy ZŠ, učitele ZVŠ 

14. Seminář "Řeč lidského těla" pro pedagogické pracovníky všech typů škol a  školských zařízení 

15. Seminář "Speciálně pedagogické minimum" pro učitelky MŠ, ZŠ, ZVŠ 

16. Seminář "Základní škola v procesu změn" pro řídící pedagogické pracovníky všech typů škol a školských 

zařízení 

17. Přednáška "Jak na pravopis" pro učitelky 1. třídy ZŠ, a učitele ZVŠ  

18. Seminář "Práce s kázeňsky problematickými a obtížně zvladatelnými žáky" pro pedagogické pracovníky 

všech stupňů škol a školských zařízení 

19. Seminář "Skrytý svět šikany" pro pedagogické pracovníky všech specializací a typů školských zařízení 

20. Seminář "Výchova ke zdravému životnímu stylu. Od sexuality přes škodlivé škádlení a obtěžování až 

k šikaně." pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

21. Seminář "Nápadníček aneb učíme netradičně" pro učitele 1. stupně základní  

22. Seminář "Království pro každého" pro učitele  1. stupně ZŠ  

23. Hospitace "Zveme Vás na návštěvu do jednotřídní základní školy" pro učitele 1. stupně ZŠ 

24. Hospitace "Zveme Vás na návštěvu do málotřídní základní školy" pro učitele 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD 

25. Seminář "Rok ve školní družině" pro vychovatelky ŠD 

26. Seminář "Hry ve školní družině" pro vychovatelky ŠD 

27. Seminář "Matematika na 1. stupni ZŠ" pro učitele 1. stupně ZŠ, ZVŠ a spec. ZŠ  

28. Seminář "Tvořivá a námětová hra v mateřské škole" pro učitelky MŠ, speciálních MŠ  

29. Seminář "Poznáváme svět" pro učitelky MŠ 

30. Seminář "Kolektivní výtvarné činnosti v MŠ" pro učitelky MŠ 

31. Seminář "Kurz hry na flétnu" pro učitelky MŠ a 1. st. ZŠ, učitele Hv 

32. Seminář "Řízení mateřské školy" pro ředitele integrovaných ZŠ a MŠ.  

33. Přednáška "Vývojové poruchy řeči" pro učitelky - absolventky logopedických kurzů a kurzů logopedické 

prevence, které se věnují problému nápravy řeči na škole 

34. Seminář "90. léta v české literatuře" pro učitele Čj a literatury 

35. Seminář "Motivace, tvořivý přístup a hra v literární výchově a slohu" pro učitele na l. stupni ZŠ, učitelům Čj 

a Ov na 2. st. ZŠ 

36. Seminář "Interpretace literárních textů" pro učitele českého jazyka ZŠ a SŠ 

37. Exkurze "Krajem Oty Pavla" pro učitele českého jazyka všech stupňů škol  

38. Seminář "Jak na češtinu" pro učitele českého jazyka a literární výchovy ZŠ a SŠ 

39. Seminář "Chyby v anglickém písemném a mluveném projevu" pro aprobované a neaprobované učitele 

anglického jazyka na 1., 2. st. ZŠ i na SŠ 

40. Seminář "Metodicko – jazykový letní kurz anglického jazyka" pro učitele anglického jazyka ZŠ a SŠ 

41. Seminář "Hravé formy výuky němčiny na 1. stupni ZŠ" pro učitelem německého jazyka 1. stupně ZŠ 

42. Seminář "Výuka anglického jazyka v předškolním a mladším školním věku" pro učitelky mateřských škol, 

učitele anglického jazyka 1. stupně základních škol.  

43. Seminář "Výuka práva na středních odborných školách " pro učitele společenskovědních předmětů 

44. Seminář "Metodické postupy při nácviku klávesnice a při výuce obchodní korespondence" pro učitele 

techniky administrativy a obchodní korespondence / OA, gymnázia/  

45. Seminář "Young Learners" pro učitele anglického jazyka na 1. stupni ZŠ 

46. Seminář "Malujeme a tiskneme na textil" pro učitele výtvarné výchovy všech typů školských zařízení  

47. Seminář "Právo pro každý den I" pro učitele základů spol. věd na SŠ, rodinné a občanské výchovy v 8. a     

9. ročníku  ZŠ 



48. Seminář "Kultura odívání" pro pedagogické pracovníky škol všech stupňů a školských zařízení bez ohledu 

na specializaci 

49. Seminář "Gobelín" pro učitele výtvarné výchovy škol všech stupňů, vychovatelkám ŠD  

50. Seminář "Využití moderních technologií na ZUŠ" pro učitele ZUŠ  

51. Seminář "KEYBORD – hra na elektronické klávesové nástroje – nové osnovy" pro učitele ZUŠ  

52. Seminář "Malování na hedvábí" pro učitele výtvarné výchovy a vychovatelky ŠD 

53. Seminář "Výuka stolničení s použitím moderních metod" pro učitele odborných předmětů zaměřených na 

oblast gastronomie a mistrům odborného výcviku SOŠ a SOU 

54. Seminář "Národní obrození a Hradec Králové" pro učitele společenskovědních předmětů a českého jazyka 

všech stupňů škol 

55. Seminář "Právo pro každý den II" pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd základních a 

středních škol 

56. Seminář "Hry pro život" pro učitele občanské výchovy základních škol a nižších gymnázií  

57. Seminář "Litý ruční papír" pro učitele výtvarné výchovy a vychovatelky  ŠD 

58. Přednáška "Architektura Hradce Králové" pro učitele výtvarné výchovy, zeměpisu, 

59. Seminář "Česká republika a Evropská unie" pro učitele společenskovědních předmětů všech stupňů škol  

60. Seminář "Evropská unie – ano či ne?" pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd 

základních a středních škol  

61. Exkurze do Národní galerie v Praze pro učitele výtvarné výchovy všech stupňů škol  

62. Seminář "Geometrie překládaného papíru, geometrie zobrazení" pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a 

víceletých gymnázií  

63. Seminář "Didaktická hra ANO – NE" pro učitele matematiky  ZŠ i SŠ 

64. Seminář "Fuzzy matematika a její aplikace" pro učitele matematiky všech typů středních škol 

65. Seminář "Geometrické rovnice" pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ 

66. Seminář "Geometrie čtverečkovaného papíru I" pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a SŠ 

67. Seminář "Geometrie čtverečkovaného papíru II" pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a SŠ 

68. Seminář "Geometrie na prvním stupni základní školy" pro učitele matematiky 1. stupně ZŠ 

69. Seminář "Geometrie překládaného papíru I" pro učitele matematiky ZŠ a SŠ 

70. Seminář "Geometrie překládaného papíru II" pro učitele matematiky ZŠ a SŠ 

71. Seminář "Matematická statistika v praxi" pro učitelé matematiky, ekonomie a sociologie všech typů SŠ 

72. Seminář "Nápady z veletrhu nápadů učitelů fyziky" pro učitele fyziky ZŠ a SŠ 

73. Seminář "O porozumění učivu matematiky na základní a střední škole" pro učitele matematiky ZŠ  

74. Seminář "Origami" pro učitele matematiky ZŠ a  SŠ 

75. Seminář "Problémy výuky základních pojmů z krystalografie na středních školách. Rentgenostrukturní 

analýza." Pro učitele chemie a fyziky středních škol 

76. Seminář "Teorie didaktických testů, jejich statistické vlastnosti" pro učitele matematiky všech typů 

77. Seminář "Teorie pravděpodobnosti dnes, aplikace a rozvoj" pro učitele matematiky  všech typů SŠ 

78. Seminář "Vodácký kurz – Vltava 2001" pro učitele TV na ZŠ a SŠ, pedagogickým pracovníkům - vedoucím 

sportovních kroužků, vychovatelům ŠD  

79. Přednáška spojená s besedou “Právnické minimum pro učitele” pro pedagogické pracovníky všech typů škol 

a školských zařízení 

80. Přednáška spojená s besedou “Pracovní řád” pro ředitele typů škol a školských zařízení 

81. Seminář s volnou diskusí “Když přijde inspekce do školní družiny” pro vychovatelky ŠD 

82. Přednáška spojená s besedou “Rámcový program pro základní vzdělávání” pro ředitele a učitele ZŠ a 

nižších ročníků víceletých gymnázií 

83. Vzdělávací víkendy pro pedagogické sbory “Učitelé mimo školu pro školu” pro pedagogické sbory MŠ,  

ZVŠ, ZŠ a SŠ 

84. Seminář “Speciálně pedagogické minium  s důrazem na LMD” pro učitelky MŠ 

85. Seminář “Speciálně pedagogické minimum s důrazem na dětské neurózy” pro učitelky MŠ a 1. tříd ZŠ 

86. Seminář “Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících” pro učitele rodinné výchovy, 

občanské výchovy, biologie  2. stupně ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU  

87. Seminář “Kotrmelce a klasika, obor. skupina” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

88. Seminář “Budoucí úspěšnost předškoláka v základní škole” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ  

89. Dílna “Muzicírování s dětmi” pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, ZVŠ a ZUŠ   

90. Seminář s přednáškou "Jak na pravopis" pro učitelky 1. stupně ZŠ  

91. Seminář "Etnohry" pro učitele hudební, výtvarné, občanské a rodinné výchovy, učitele dramatické výchovy 

na ZUŠ  

92. Seminář "Dramatizace písniček a pohádek" pro učitele hudební, rodinné, občanské výchovy, literatury  

93. Cyklus 4 seminářů "Zdravotní tělesná výchova" pro učitele TV na ZŠ 



94. Cyklus seminářů "Základy školského managementu" pro ředitele škol  

 

17 954/2001-25-34 Pedagogické centrum Jihlava    15. září 2003 

Zborovská 3, 586 00  Jihlava 

 

1. Kurz “Zdravotních školních zotavovacích akcí” pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci 

zdravotníků na školních akcích 

 

 

17 955/2001-25-35 Pedagogické centrum Liberec    15. září 2003 

   Masarykova 28, 460 01  Liberec 

1. Metodický seminář “Nové metody práce v Tv” pro učitele tělesné výchovy na ZŠ, ZvŠ a SŠ  

2. Didaktický seminář “Buržoazní revoluce: Šachovnice světa” pro učitele dějepisu ZŠ a nižších ročníků 

víceletých gymnázií 

3. Přednáška a beseda “Romské děti ve škole” pro učitele ZŠ a ZvŠ 

4. Přednáška “Pohádka a výchova žáků” pro pedagogické pracovníky ZvŠ a speciálně pedagogických zařízení 

5. Přednáška “Nová pravidla silničního provozu” pro učitele vyučující dopravní výchovu na ZŠ a ZvŠ 

6. Přednáška “Pověsti semilského okresu”  pro učitele Čj  1. stupně ZŠ a ZvŠ 

7. Pracovní dílna “Nuda při češtině? Ani nápad!” pro učitele Čj na ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií 

8. Prožitkový seminář “Asertivita-pomoc při zvládání stresu” pro všechny pedagogické pracovníky 

9. Poznávací a vzdělávací zájezd “Praha – Sláva barokní Čechie” pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ 

10. Kurz “Základy práce na PC” pro všechny pedagogické pracovníky 

11. Kurz “MS Word pro začátečníky” pro všechny pedagogické pracovníky 

12. Kurz “MS Excel pro začátečníky” pro všechny pedagogické pracovníky 

13. Kurz “MS Word pro pokročilé” pro všechny pedagogické pracovníky 

14. Kurz “MS Excel pro pokročilé” pro všechny pedagogické pracovníky 

15. Kurz “MS Access” pro pedagogické pracovníky využívající při výuce databáze 

16. Kurz “MS PowerPoint pro začátečníky” pro pedagogické pracovníky využívající při výuce prezentační 

programy 

17. Kurz “Elektronická pošta (e-mail)” pro všechny pedagogické pracovníky 

18. Kurz “Tvorba WWW stránek” pro všechny pedagogické pracovníky 

 

17 956/2001-25-36 Pedagogické centrum Olomouc    31. srpna 2003 

   Wellnerova 25, 779 00  Olomouc 

 

1. Seminář “Metodika hudební výchovy pro učitele 1.-5. ročníku ZŠ novými metodami” pro učitele  Hv           

1. stupně ZŠ   

2. Seminář “Kurikulum v mateřské škole” pro učitelky MŠ  

3. Seminář “Inovace ve výchovně vzdělávacím procesu” pro učitele MŠ. ZŠ a SŠ 

4. Seminář “Občanská výchova a základy společenských věd” pro učitele Ov ZŠ a SŠ 

5. Seminář “Soudobé trendy kytarové hry” pro učitele ZUŠ 

6. Seminář “Specifické poruchy učení v angličtině” pro učitele Aj ZŠ 

7. Seminář “Víkendová škola hry na zobcovou flétnu” pro učitele ZUŠ 

8. Přednáška “Geografie” pro učitele zeměpisu ZŠ a SŠ  

9. Seminář “Metodika a didaktika výuky Nj na 1. stupni ZŠ”  pro učitele Nj 1. stupně ZŠ 

10. Seminář “Respektovat a být respektován” pro učitele MŠ a ZŠ 

11. Seminář “Příprava ke společné části maturitní zkoušky” pro učitele SŠ 

12. Výklad a cvičení “Řízení lidí  v organizacích” pro ředitele SŠ  

13. Přednáška “Význam a cíle Evropské unie” pro učitele společenskovědních předmětů ZŠ a SŠ 

14. Cvičení “Úprava písemností a tabulek na PC” pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a vychovatelky ŠD 

15. Přednáška a cvičení “Podnikatelský plán” pro učitele ekonomických předmětů SŠ a SOU 

16. Přednáška a testy “Úvodní  seminář pro vyučující ekonomických předmětů” pro učitele SŠ a SOU 

17. Seminář “ Základy informačních technologií ve školství”  pro učitele všech stupňů a typů škol  

18. Seminář “Databáze - MS Access” pro ředitele škol a učitele 2. stupně ZŠ a SŠ 

19. Seminář “Elektronická prezentace - MS PowerPoint” pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ 

20. Seminář “Cizí jazyky - anglický jazyk” pro učitele 1. stupně ZŠ 

21. Seminář “Cizí jazyky - německý jazyk” pro učitele 1. stupně ZŠ 

22. Seminář “Alternativy vzdělávání na základních a mateřských školách” pro učitele MŠ a ZŠ 

23. Seminář “Výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí” pro učitele MŠ a ZŠ  



24. Seminář “Práce s netradičními materiály” pro učitele MŠ, esteticko-výchovných předmětů ZŠ a vychovatelů 

ŠD a školních klubů 

25. Seminář a praktický výcvik “Integrace dětí se zdravotním postižením” pro učitele MŠ, ZŠ a výchovné 

poradce 

 

17 957/2001-25-37 Pedagogické centrum Pardubice    15. prosince 2003 

   Za Pasáží 657,  530 02  Pardubice 

 

1. Dílna “Pojďme si hrát aneb co nám může říci dotyk”  pro pedagogy všech školských zařízení 

2. Dílna “Hudební inspirace I. – V.” pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ a  vychovatelky ŠD 

3. Seminář “Metodika rozvíjení základních početních dovedností” pro učitele matematiky ZŠ, ZvŠ, speciální 

pedagogy  

4. Dílna “Dovednosti, tvoření a s papírem kouzlení” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, učitele Vv a Pv 2. stupně 

ZŠ, vychovatele ŠD 

5. Dílna “Jak poznat strukturu a dynamiku třídy” pro třídní učitele i ostatní učitele ZŠ a víceletých gymnázií   

 

17 958/2001-25-38 Pedagogické centrum Plzeň    30. června 2003 

   Koperníkova 26, 301 25  Plzeň 

 

1. Kurz v rámci letní školy “Základní techniky zpracování informací” pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, SOU 

2. Kurz v rámci letní školy “Pokročilejší techniky zpracování informací” pro učitele ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ  

3. Kurz v rámci letní školy “Počítačová prezentace a grafika” pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ  

4. Kurz v rámci letní školy “Tvorba výukové audiovizuální prezentace a videoprogramu na počítači” pro 

učitele MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ 

5. Kurz v rámci letní školy “Tvorba www stránek” pro učitele ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ 

6. Kurz v rámci letní školy “Práce s videokamerou a videorekordérem” pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ  

7. Kurz v rámci letní školy “Práce s grafickým editorem CADdy Junior” pro učitele     2. st. ZŠ, SOU 

8. Kurz v rámci letní školy “Moderní digitální didaktické pomůcky” pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ  

9. Letní škola “Psychologické metody – symbolická řeč těla” pro učitele ZŠ, SŠ, SOU  

10. Letní škola “Paraziti a parazitologie” pro učitele biologie ZŠ, SŠ 

11. Letní škola “Práce s pěveckým sborem” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ a učitele Hv 2. stupně ZŠ a  SŠ  

12. Letní škola “Český jazyk” pro učitele Čj 1. stupně  

13. Letní škola “Nácvik čtení genetickou metodou” pro učitele Čj ZŠ, ZvŠ 

14. Letní škola “Jak připravit dobře projekt” pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ 

15. Letní škola, dílny, samostudia “Getting a Good Start – Výuka angličtiny mladšího školního věku” pro 

aprobované učitele AJ na 1. st. ZŠ   

16. Letní škola, dílny, samostudia “English for All – Výuka angličtiny v heterogenních třídách včetně žáků 

s mírnými specifickými vývojovými poruchami učení” pro  aprobované učitele AJ na 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ  

17. Letní škola “Doškolovací kurz vodní turistiky a raftingu” pro pedagogické pracovníky - organizátory 

školních sportovních turistických akcí 

18. Letní škola “Čtením a psaním ke kritickému myšlení” pro učitele všech aprobací a stupňů, převážně 

humanitních oborů 

19. Letní škola “Osobnostní a sociální výchova v rámci projektu “Dokážu to?” pro učitele všech aprobací na 2. 

st. ZŠ   

 

17 959/2001-25-39 Pedagogické centrum Praha    30. června 2003 

   Na Poříčí 4,  110 00  Praha 1 

 

1. Seminář “Rámcový program pro předškolní vzdělávání” pro učitelky MŠ a speciálních MŠ 

2. Cyklus tří seminářů “Jak aplikovat Rámcový program pro předškolní vzdělávání ve vlastní škole” pro 

učitelky MŠ a speciálních MŠ 

3. Cyklus dvou seminářů “Učitel  –  hlasový profesionál?” pro učitelky MŠ, speciálních školy, 1.stupeň ZŠ a 

vychovatele 

4. Cyklus seminářů “Víme vše o rodině?” pro učitelky MŠ a speciálních MŠ 

5. Cyklus dvou seminářů “Rozvíjení emoční inteligence dětí” pro  učitelky MŠ,  speciálních MŠ, 1.stupně ZŠ 

a vychovatele 

6. Seminář  “Proč a jak si děti hrají” pro  učitelky MŠ,  speciálních MŠ, 1.stupně ZŠ a vychovatele 

7. Dílny “Aby se lépe dorozuměli…Vybrané aspekty komunikace vzhledem k předškolnímu dítěti” pro 

učitelky MŠ 

8. Kurz “Prevence SPU v podmínkách mateřské školy” pro učitelky MŠ a speciálních MŠ 



9. Seminář “Pedagogická podpora dítěte s koktavostí v předškolního věku” pro učitelky MŠ a speciálních MŠ 

10. Seminář “Co neprošlo našimi smysly, není v paměti?” pro učitelky MŠ a speciálních MŠ, 1.třídy ZŠ 

11. Seminář “Tradice a experiment v současné poezii pro děti” pro učitelky MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ 

12. Cyklus seminářů  “Předmatematické představy” pro učitelky MŠ a speciálních MŠ 

13. Dílny “Rok v jeho proměnách a slavnostech” pro učitelky MŠ a speciálních MŠ, ZŠ a  vychovatele 1.a 2. 

třídy 

14. Cyklus seminářů  “Od říkadla k písničce, od písničky k pohádce” pro učitelky MŠ a speciálních MŠ, ZŠ a  

vychovatele 1. třídy 

15. Seminář “Balanční míče pro zdraví a zábavu” pro učitelky MŠ a speciálních MŠ 

16. Exkurze “Pojďte s námi na návštěvu, tentokrát do speciální mateřské školy při  nemocnici” pro učitelky MŠ 

a speciálních MŠ “    

17. Seminář “Setkání k Mezinárodnímu dni hluku” pro učitelky MŠ a speciálních MŠ,  1. stupně ZŠ a  

vychovatele  

18. Kurz “Úvod do metodiky vedení zájmové činnosti jako formy relaxace” pro učitel 1.st. ZŠ a vychovatele 

19. Kurz “Dětské písmo jako obraz osobnosti dítěte” pro učitelé 1.st. ZŠ a vychovatele 

20. Kurz “Specifické poruchy učení a chování I.” pro učitele 1.stupně ZŠ a spec. škol  

21. Kurz “Specifické poruchy učení a chování II.” pro učitele 1.stupně ZŠ a spec. škol  

22. Kurz “Specifické poruchy učení a chování – určeno ředitelům škol” pro ředitele škol, vedoucí pedagogické 

pracovníky školských zařízení a výchovné poradce 

23. Kurz “Pedagogická diagnostika pro elementaristky” pro učitelé 1. třídy ZŠ 

24. Kurz “Výuka matematiky s využitím prvků pedagogiky Marie Montessori” pro učitele ZŠ 

25. Kurz “Z pohádky do pohádky” pro učitelky MŠ, ZŠ  

26. Kurz “Relaxační dopoledne s Čavanou” pro učitelky MŠ, ZŠ 

27. Kurz “Když si učitel zoufá” pro učitele ZŠ  

28. Kurz “Nikdo není dokonalý,  pedagogicko-psychologická dílna” pro učitele ZŠ, SŠ 

29. Kurz “Učitel ve stresu” pro učitele ZŠ, SŠ  

30. Kurz “Alternativní formy práce se třídou a skupinou” pro učitele ZŠ 

31. Kurz “Psychorelaxační  cvičení pro děti mladšího školního věku” pro učitele ZŠ, ZvŠ  

32. Kurz “Komunikační dovednosti” pro učitele  ZŠ, ZvŠ 

33. Kurz “Co je to, když se řekne psychologické vyšetření” pro učitele ZŠ, ZvŠ 

34. Kurz “Hudbou a pohybem ke zdraví” pro učitele 1. stupně ZŠ a vychovatele 

35. Kurz “Metodika hudební výchovy” pro učitele esteticko-výchovných předmětů  1. a 2. stupeň ZŠ a nižších 

ročníků gymnázií,   

36. Kurz “Drátenické techniky – Tradiční lidové techniky” pro učitelky MŠ, učitele  esteticko-výchovných 

předmětů ZŠ, SŠ a vychovatele  

37. Kurz “Tvoříme z korálků – Tradiční lidové techniky”pro učitelky MŠ, učitele esteticko-výchovných 

předmětů ZŠ, SŠ a vychovatele  

38. Kurz “Pracujeme s kukuřičným šustím – Tradiční lidové techniky” pro učitelky MŠ, učitele 

esteticko-výchovných předmětů ZŠ, SŠ a vychovatele  

39. Kurz “Imaginativní umění, zejména v moderní české tvorbě” pro učitele esteticko-výchovných předmětů 2. 

stupně ZŠ, SŠ, SOU  

40. Kurz “Lidský smysl situací zpodobených ve výtvarném umění” pro učitele esteticko-výchovných předmětů 

2. stupně ZŠ, SŠ, SOU  

41. Kurz “Interpretace kresby a písma jako příležitost lépe porozumět osobnosti dítěte” pro učitelky MŠ, učitele 

esteticko-výchovných předmětů ZŠ, SŠ a vychovatele  

42. Kurz “Nové učební osnovy výtvarného oboru základní umělecké školy”   pro učitele ZUŠ 

43. Kurz “Keramický kurz pro učitele” pro učitelky MŠ, učitele esteticko-výchovných předmětů ZŠ, SŠ a 

vychovatele 

44. Dvouletý cyklus přednášek a seminářů “Jaderná a subjaderná fyzika” pro učitele přírodovědných předmětů 

SŠ  

45. Seminář “GPS ve škole aneb co jsou mezipředmětové vztahy” pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ 

46. Semináře “Prezentace výuky základů chemie” pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

47. Semináře “Aktivní metody výuky chemie na základní a střední škole” pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

48. Semináře “Organická chemie a její výuka ve třetím tisíciletí” pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

49. Semináře “Využití biochemických poznatků pro nové způsoby léčení rakoviny a AIDS” pro učitele 

přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ 

50. Kurz “Skinheadi, "pankáči" a ti druzí” pro učitele společenskovědních předmětů  2. stupně ZŠ, SŠ, SOU, 

vychovatele  a výchovné poradce 

51. Kurz “Šikana – nemoc třídních kolektivů” pro učitele společenskovědních předmětů 2. stupně ZŠ, SŠ, SOU, 

vychovatele  a výchovné poradce 



52. Kurz “Změny  v jednoduchém účetnictví od roku 2001” pro učitele ekonomie SŠ a  SOU 

53. Kurz “Základy počítačové techniky s přihlédnutím k využití ve výuce na ZŠ” pro učitele ZŠ  

54. Kurz “Základy práce s PC a vybranými programy” pro učitelé ZŠ 

55. Kurz “Základy práce se PC a vybranými programy v počítačových učebnách jednotlivých škol” pro učitelé 

ZŠ 

56. Kurz “Problematika vzdělávání dospělých mentálně postižených” pro učitele ZvŠ, PŠ, ZŠ  

57. Kurz “Nové aktuální pohledy na problematiku zvláštní školy” pro učitele ZvŠ, PŠ, ZŠ 

58. Kurz “Práce s nemocnými dětmi a s dětmi zdravotně oslabenými” pro učitele ZvŠ, PŠ, ZŠ 

59. Kurz “Výchova a vzdělávání tělesně postižených dětí. Výhody a úskalí integrace.” pro učitele ZvŠ, PŠ, ZŠ 

60. Seminář “Hry a hříčky se starými pověstmi” pro učitele dramatické výchovy ZŠ 

61. Seminář “České lidové tance – pokročilí” pro učitele  Tv 2. stupně ZŠ a vychovatele  

62. Seminář “Česká beseda” pro učitelky  MŠ, učitele Tv 1.a 2. stupně ZŠ  

63. Seminář “České lidové tance – pro učitele  MŠ a 1. stupně ZŠ” pro učitelky MŠ, učitele Tv 1.a 2. stupně ZŠ 

64. Seminář “Clogging – americký lidový step – pokročilí”  pro učitelky MŠ, učitele  Tv 1.a 2. stupně ZŠ 

65. Seminář “Clogging – americký lidový step – začátečníci” pro učitelky MŠ, učitele Tv 1.a 2. stupně ZŠ 

66. Seminář “Country tance a country choreografie pro  pokročilé” pro učitelky MŠ, učitele Tv 1.a 2. stupně 

ZŠ 

67. Seminář “Country tance pro středně pokročilé” pro učitelky MŠ, učitele Tv 1.a 2. stupně ZŠ  

68. Seminář “Country tance pro začátečníky – učitelé MŠ a 1. stupeň ZŠ” pro učitelky MŠ, učitele 1. stupně ZŠ 

69. Seminář “Country tance pro začátečníky – učitelé 2. stupně” pro učitele Tv 2. stupně ZŠ  

70. Seminář “Kontratance – začátečníci” pro učitelky MŠ, učitele Tv 1.a 2. stupně ZŠ 

71. Seminář “Kontratance – pokročilí” pro učitelky MŠ, učitele Tv 1.a 2. stupně ZŠ 

72. Seminář “Antisemitismus a xenofobie, genocida Židů za 2. světové války (šoa)” pro učitele 

společensko-vědních předmětů 2. stupně ZŠ, SŠ 

73. Seminář “Dějiny Židů  (Biblické dějiny, Izraelské království, vyhnání a diaspora)” pro učitele 

společensko-vědních předmětů 2. stupně ZŠ, SŠ 

74. Seminář “Dějiny Židů v Čechách a na Moravě s důrazem na Prahu” pro učitele společensko-vědních 

předmětů 2. stupně ZŠ, SŠ 

75. Seminář “Jazykový minikurz vietnamštiny” pro učitele společensko-vědních předmětů 2. stupně ZŠ, SŠ 

76. Seminář “O zachráncích a zachráněných” pro učitele společensko-vědních předmětů 2. stupně ZŠ, SŠ 

77. Seminář “ŠOA” pro učitele společensko-vědních předmětů 2. stupně ZŠ, SŠ 

78. Seminář “Židovské náboženství, kultura, tradice a umění” pro učitele společensko-vědních předmětů 2. 

stupně ZŠ, SŠ 

79. Kurz “Kultury a křižovatky” pro učitele společensko-vědních předmětů 2. stupně ZŠ, SŠ 

80. Cyklus seminářů “Lidská práva ve škole se zaměřením na multikulturní výchovu I. a II.” pro učitele SŠ, 

SOU 

81. Cyklus seminářů “Šikana na školách I. a II. - Realizace minimálních preventivních programů v praxi škol" 

pro učitele společensko-vědních předmětů ZŠ, SŠ  

82. Seminář “Akční plán”spolupráce inspektora se školou a veřejností” pro ředitele škol 

83. Kurz “AUDIT( analýza a výstavba ) pedagogického týmu a rozvoj tvůrčí spolupráce” pro ředitele škol a 

jejich zástupce 

84. Kurz “Efektivní přístupy a metody ve výuce pro uplatnění našich žáků v budoucí Evropě” pro ředitele škol a 

jejich zástupce 

85. Seminář “Jak získávat peníze pro rozvoj školy – fundraising” pro ředitele škol a jejich zástupce 

86. Seminář “Jak psát a realizovat projekty a granty” pro ředitele škol a jejich zástupce 

87. Kurz “Jak publikovat o práci školy a třídy” pro ředitele škol a jejich zástupce 

88. Seminář “Jak škola může učit žáky myslet a jak toho využívá” pro ředitele škol a jejich zástupce 

89. Seminář “Jak úspěšně vystupovat na veřejnosti a prezentovat školu” pro ředitele škol a jejich zástupce 

90. Seminář “Jak zabezpečit podmínky pro práci s talentovanými dětmi” pro ředitele škol a jejich zástupce 

91. Seminář “Konkurz a rekonkurz jako osobní i profesní příležitost” pro ředitele škol a jejich zástupce 

92. Kurz “Lektorské dovednosti pracovníků státní správy a samosprávy se zaměřením na oblast školství”  

pro ředitele škol a jejich zástupce 

93. Seminář “MŠ - řízení předškolního vzdělávání” pro ředitele škol a jejich zástupce 

94. Seminář “Předmět – evropská studia” pro ředitele škol a jejich zástupce 

95. Seminář “Rómové v Evropě” pro ředitele škol a jejich zástupce 

96. Kurz “Rozšiřování EU do střední Evropy” pro ředitele škol a jejich zástupce 

97. Seminář “Širší souvislosti manažérských změn v řízení škol” pro ředitele škol a jejich zástupce 

98. Kurz “Škola podporující zdraví” pro ředitele škol a jejich zástupce 

99. Kurz “Škola v nové struktuře státní správy” pro ředitele škol a jejich zástupce 

100. Kurz “Škola v právní subjektivitě, platné právo a ředitel školy” pro ředitele škol a jejich zástupce 



101. Kurz “UČITEL – LEKTOR” pro ředitele škol a jejich zástupce 

102. Kurz “Základní funkční studium I.” pro ředitele škol a jejich zástupce 

103. Seminář “Nebojte se právní subjektivity. Základní znalosti a dovednosti pro vstup do PS” pro ředitele škol a 

jejich zástupce 

104. Kurz “Řízení základního vzdělávání  - 1. stupeň ZŠ (včetně málotřídních škol)” pro ředitele škol a jejich 

zástupce 

105. Kurz “Řízení základního vzdělávání  - 2. stupeň ZŠ” pro ředitele škol a jejich zástupce 

106. Kurz “ZUŠ – řízení uměleckého vzdělávání” pro ředitele škol a jejich zástupce 

107. Kurz “Bílá kniha” a její myšlenky” pro ředitele škol a jejich zástupce 

108. Seminář “Rozvíjíme aktivní učení a kritické myšlení” pro ředitele škol a jejich zástupce 

109. Seminář “Škola pro všechny” pro ředitele škol a jejich zástupce 

110. Seminář “Jak inkluzivní je naše škola” pro ředitele škol a jejich zástupce 

111. Dílna “100 pracovních námětů a postupů z praxe vychovatelek ŠD” pro vychovatelky ŠD 

112. Seminář “Právní otázky a bezpečnost práce (Školská legislativa pro vychovatelky školních družin)” pro 

vychovatelky ŠD 

113. Seminář “Právní otázky a bezpečnost práce (Školská legislativa pro vedoucí vychovatelky ŠD)” pro 

vychovatelky ŠD 

114. Seminář “Formy a organizace odpočinkových, rekreačních, zájmových činností, přípravy na vyučování” pro 

vychovatele ŠD 

115. Seminář “Management řízení z hlediska pracoviště – školní družina” pro vychovatele ŠD 

116. Seminář “Zájmová činnost – pracovní činnosti” pro vychovatele ŠD 

117. Kurz “Školní družina a její činnost II.” pro vychovatele ŠD 

118. Kurz “Školní družina jako součást základní školy vychovatelství” pro vychovatele ŠD 

119. Kurz “Dovednosti pro výchovnou práci vychovatelek ŠD – seminář pro pokročilé” pro vychovatele ŠD 

120. Workshop “Anlässe für den Deutschunterricht” pro učitele Nj 2. stupně ZŠ a  SŠ 

121. Workshop “Weihnachtentips” pro učitele Nj 2. stupně ZŠ a  SŠ 

122. Workshop “Lernstrategien” pro učitele Nj 2. stupně ZŠ a  SŠ 

123. Workshop “Jugendzeitschriften im Deutschunterricht” pro učitele Nj 2. stupně ZŠ a  SŠ 

124. Workshop “Die schönsten 5 Minuten Spiele I” pro učitele Nj 2. stupně ZŠ a  SŠ 

125. Workshop “Die schönsten 5 Minuten Spiele II” pro učitele Nj 2. stupně ZŠ a  SŠ 

126. Workshop “Schüler mit Lernstörungen und Deutschunterricht II” pro učitele Nj   2. stupně ZŠ 

127. Workshop “Landeskunde Deutschland” pro učitele Nj 2. stupně ZŠ a  SŠ 

128. Přednáška “Poznáváme země francouzského jazyka” pro učitele FrJ 2. stupně ZŠ,  SŠ a VOŠ 

129. Seminář “Didaktika a my” ” pro učitele FrJ 2. stupně ZŠ,  SŠ a VOŠ 

130. Semináře “Základní principy výuky anglického jazyka s využitím mezipředmětových vztahů” ” pro učitele 

Aj 2. stupně ZŠ 

131. Seminář “Teaching Culture” pro učitele Aj 2. stupně ZŠ 

132. Seminář “Fun and games activities in teaching young learners” pro učitele Aj 1. stupně ZŠ 

133. Seminář “How to teach young learnes” pro učitele Aj 2. stupně ZŠ 

134. Seminář “Projektová práce v hodinách anglického jazyka” pro učitele Aj 2. stupně ZŠ 

135. Seminář “Výuka anglického jazyka v nehomogenních třídách” pro učitele Aj 2. stupně ZŠ 

136. Seminář “The English LanguageAnd Other Languages on the British Isles” pro učitele Aj  SŠ 

137. Seminář “Literatura skotského romantismu” pro učitele Aj SŠ 

138. Seminář “Multi-sensory learning” pro učitele Aj 2. stupně ZŠ 

139. Seminář “Diferenční pedagogika nebo individuální přístup k žákovi?” pro učitele Aj SŠ 

140. Seminář “Ke koncepci nových maturit z angličtiny” pro učitele Aj SŠ 

141. Seminář “Práce s textovým editorem a tabulkovým kalkulátorem – úvodní kurz” pro vedoucí pedagogické 

pracovníky ZŠ a SŠ 

142. Kurz “Počítač pro začátečníky – seminář pro učitele ZŠ a MŠ –  pokračování” čitelky MŠ a učitele 1. 

stupně ZŠ 

143. Kurz asertivity pro učitele ZŠ a SŠ 

144. Kurz “Česká literatura četbou a interpretací. Literární vývoj z hlediska proměny žánrů.” pro učitele Čj, D  

ZŠ, SŠ  

145. Seminář “Kapitoly z dějin moderního světového dramatu a divadla” pro učitele Čj a literatury gymnázií a 

SOŠ  

146. Kurz “Jak získávat, udržet si a neztrácet autoritu” pro učitele Čj a literatury SŠ 

147. Přednáška “Vyučování dějin oborů (zaměření) SOŠ v rámci hodin dějepisu i v odborných předmětech” pro 

učitele SOŠ 

148. Seminář “Světová literatura četbou a interpretací ” pro učitele Čj a literatury SŠ 

149. Exkurze “Historie Pražského hradu – volný cyklus exkurzí” pro učitele dějepisu   2. stupně ZŠ 



150. Exkurze “Mimopražské toulky : Litoměřice a okolí, Jindřichův Hradec a okolí” pro učitele dějepisu 2. 

stupně ZŠ, SŠ  

151. Seminář “Setkání s českými historiky - Dějiny nové doby 1850 – 1993”  pro učitele dějepisu  2. stupně ZŠ 

a SŠ 

152. Seminář “Výuka češtiny na 1. stupni ZŠ”  pro učitele 1. stupně ZŠ 

153. Seminář “Setkání s českými historiky  - Novinky v bádání o pravěku aneb Jak popularizovat vědecké 

poznatky mezi žáky ZŠ” pro učitele dějepisu 2. stupně ZŠ 

154. Seminář “Vyučování dějepisu na středních odborných školách” pro učitele dějepisu SOŠ, SOU  

155. Beseda “Setkání se spisovateli,  ilustrátory a herci” pro učitele Čj a literatury, dějepisu, výtvarné výchovy a 

dramatické výchovy ZŠ a SŠ 

156. Kurz “Vytváření a řízení školního informačního  centra” pro učitele – knihovníky školních knihoven, 

ředitele škol a jejich zástupce 

157. Seminář “Volný cyklus seminářů k historii naší republiky od jejího vzniku do roku 1945” pro učitele 

dějepisu ZŠ a SŠ 

158. Konzultace “Poradenská činnost” pro ředitele škol a jejich zástupce  

 

17 960/2001-25-40 Pedagogické centrum Střední Čechy   15. září 2003 

   Na Strži 35a, 140 00  Praha 4 

 

1. Přednáška a seminář “Průniky do české literatury”  pro učitele Čj a literatury  gymnázií, SŠ, SOU a VOŠ 

2. Seminář a beseda “Motivy pro výchovu dětského čtenáře” pro učitele Čj a literatury 1.stupně ZŠ 

3. Seminář “Interpretace adaptace bible” pro učitele Čj a literatury a dějepisu ZŠ, SŠ 

4. Seminář “Výtvarné řady ve výuce aktivit dětí” pro učitele Vv ZŠ, SŠ 

5. Přednáška “Výtvarné umění a skutečnost” pro učitele Vv ZŠ, SŠ 

6. Přednáška a seminář “Komunikační výchova” pro učitele Čj a literatury 2. stupně ZŠ a gymnázií 

7. Přednáška a seminář “Práce s textem a mluvený projev” pro učitele Čj a literatury   2. stupně ZŠ a 

gymnázií 

8. Kurz “Kurz instruktorů lyžování” učitele Tv a další pedagogické pracovníky zajišťující školní lyžařský 

výcvik  

9. Kurz “Instruktoři snowbordingu” pro učitele Tv a další pedagogické pracovníky zajišťující školní výcvik ve 

snowboardingu 

10. Seminář “České zemědělské školství a EU” pro učitele a ředitele zemědělských škol a školních statků 

11. Seminář “Tvorba vzdělávacích modulů” pro všechny pedagogické pracovníky 

12. Seminář “Rámcové vzdělávací programy” pro všechny pedagogické pracovníky 

13. Seminář “Práce ve firmách po vstupu do EU I” pro učitele technických předmětů a vedoucí pedagogické 

pracovníky  

14. Seminář “Práce ve firmách po vstupu do EU II” pro učitele předmětů z oblasti podnikání, managementu, 

ekonomiky  

15. Seminář “Podpora práce pedagogických pracovníků při výuce v cizím jazyce” pro učitele cizích jazyků 

16. Kurz “Podpora práce učitelů cizích jazyků na 1.stupni ZŠ” pro učitele cizích jazyků 

17. Beseda “Kniha v boji proti drogám” pro učitele Čj a literatury, občanské nauky, rodinné výchovy ZŠ, SŠ, 

SOU 

18. Seminář “Armáda ČR” pro učitele dějepisu, občanské nauky a výchovné poradce 

19. Seminář “Dětský autismus, terapie a integrace” pro speciální pedagogy, učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, 

výchovné poradce 

20. Přednáška “Nové náboženské směry” pro učitele společensko-vědních předmětů ZŠ, gymnázií, SŠ, SOU, 

VOŠ 

21. Přednáška a informativní seminář “Alternativní psychologie” pro učitele humanitních předmětů gymnázií, 

SŠ, SOU 

Osvědčení k tomuto semináři není vydáno na terapeutický výcvik pedagogických pracovníků s cílem 

aplikovat naučené metody ve škole.  

22. Přednáška “Japonsko a jeho kultura” pro učitele zeměpisu, Čj a literatury ZŠ, gymnázií, SŠ, SOU 

 

17 961/2001-25-41 Pedagogické centrum Zlín    30. září 2003 

   Potoky  267, 760 01  Zlín 

 

1. Praktické  semináře “Malované hedvábí v praxi” pro učitele Vv ZŠ, SŠ a vychovatelky ŠD 

2. Praktické semináře “Grafické techniky” pro učitele  Vv ZŠ a učitelky MŠ   

3. Přednáška a beseda “Akustika v 9. ročníku základní školy” pro učitele fyziky 2. stupně ZŠ a  nižších 

ročníků gymnázií 



4. Praktický seminář “Keramická tvorba v mateřských školách” pro učitelky MŠ 

5. Praktický seminář “Seminář výtvarné výchovy pro práci ve školních družinách” pro vychovatelky ŠD 

6. Přednáška a beseda “Školská legislativa v práci vychovatelů domovů mládeže” pro vychovatele v domovech 

mládeže 

7. Přednáška “Archivace dokumentů” pro ředitele škol a školských zařízení 

8. Přednáška a beseda “Obtížné hovory – jak říkat rodičům nepříjemné věci” pro ředitele škol a školských 

zařízení a učitele ZŠ a SŠ 

9. Náslechy, beseda “Metoda “Dobrého startu” při práci s dětmi ve věku 5-6 let” pro učitelky MŠ  

10. Metodický  seminář “Gramatika – jak na ni vyzrát” pro učitele anglického jazyka 

11. Cyklus seminářů “Metodické semináře anglického jazyka pro výuku na základní škole” pro učitele 

anglického jazyka na ZŠ 

12. Přednášky a beseda “Co nenajdete v učebnicích zeměpisu” pro učitele zeměpisu ZŠ   a SŠ 

13. Výcvik “Nové poznatky v běžeckém lyžování a jejich transformace do učitelské praxe”  pro pedagogické 

pracovníky – absolventy základních a doškolujících školních lyžařských výcvikových kurzů   

14. Přednášky “Regionální dějiny – Kroměřížsko” pro učitele D, Ov, Čj  na ZŠ, SŠ  

15. Zážitkový seminář “Sociálně - psychologické hry zaměřené na poznání osobnosti žáka” pro učitele Ov, Rv, 

výchovné poradce a metodiky 

 

17 962/2001-25-42 Pedagogické středisko Hodonín    30. září 2003 

   Dobrovolského 4, 695 01  Hodonín 

 

1. Seminář “Jednání s lidmi, vyjednávání” pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ 
2. Cyklus seminářů “Cyklus jazykově – metodických seminářů německého jazyka” pro učitele 

německého jazyka ZŠ, SŠ, SOU 
3. Seminář “Svátky a zvyky v USA a Kanadě” pro učitele Aj ZŠ, SŠ, SOU 

4. Workshop “Tvůrčí atmosféra ve třídě – mýtus nebo cesta k úspěchu?” pro třídní učitelé ZŠ, SŠ, SOU 

5. Semináře a exkurze “Novinky v logopedii” pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních  škol 

6. Dílna “Sloh není nuda!” pro učitele Čj ZŠ, SŠ 

7. Dílna “Dějepis je věda pro všechny aneb Jak naučit mít rád historii” pro učitele dějepisu ZŠ, SŠ 

8. Dílna “Netradiční přístup k historii v hodinách prvouky a vlastivědy” pro učitele prvouky a vlastivědy 1. 

stupně ZŠ 

9. Cyklus praktických seminářů “Cesty k efektivnější výuce” pro učitele ZŠ, SŠ, SOU 

10. Výcvikový kurz “Word a Excel” pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ, SOU 

11. Výcvikový kurz “Základní úroveň práce na počítači” pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ, SOU 

12. Cyklus praktických dílen “Kurz keramiky I.” pro učitelky MŠ, a učitele Vv ZŠ, SŠ 

13. Cyklus praktických dílen “Kurz keramiky II.” pro učitelky MŠ, a učitele Vv ZŠ, SŠ 

14. Cyklus teoreticko-praktických seminářů “Zdravotní tělesná výchova” pro učitele Tv ZŠ 

15. Seminář “Píšeme hravě a zdravě” pro učitele Čj 1. stupně ZŠ 

16. Prožitkové semináře “Malterapie – využití kresebného projevu k ovlivňování postojů dětí  v problémových 

situacích” pro učitelky MŠ a učitele Vv ZŠ, ZvŠ, vychovatelky 

17. Prožitkové semináře “Muzikoterapie – využití hudebních prostředků k účinnému regulování emočních stavů 

dětí” pro učitelky MŠ, učitele Hv ZŠ, ZvŠ, vychovatelky 

18. Prožitkový seminář “O stresu a zvládání zátěžových situací” pro všechny pedagogické pracovníky 

19. Prožitkový seminář “Rodinná výchova očima manželského poradce” pro učitele rodinné a občanské 

výchovy ZŠ, SŠ 

20. Prožitkový seminář “Dítě v rozvodových situacích” pro učitele rodinné a občanské výchovy, třídní učitele 

ZŠ 

21. Seminář “Metodika hospitační činnosti” pro vedoucí pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, SOU 

 

17 966/2001-25-43 Pragoversa, s.r.o.      15. září 2003 

   Jažlovická 1334/4,  149 00  Praha 4 - Chodov 

 

1. Seminář/dílna “Muzikoterapie” pro pedagogy speciálního školství 

2. Seminář/dílna “Arteterapie” pro pedagogy speciálního školství 

3. Seminář/dílna “Taneční a pohybová terapie” pro pedagogy speciálního školství 

4. Seminář “Reparační postupy při mozkových dysfunkcích” pro pedagogy speciálního školství 

5. Seminář “Péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou” pro pedagogy speciálního školství 

6. Kurz “Možnosti uplatnění rehabilitačních metod v oblasti školství” pro pedagogy speciálního  školství 

7. Seminář “Problematika výchovy a vzdělávání žáků s poruchami chování” pro pedagogy všech typů ZŠ, 

výchovné poradce  



8. Seminář “Práce se sympatickým či nesympatickým dítětem” pro pedagogy všech typů ZŠ a SŠ 

9. Kurz “Specifické poruchy učení” pro pedagogy ZŠ, pracující s dětmi s poruchami učení  

 

17 964/2001-25-44 Pedagogicko – psychologická poradna Hodonín  30. září 2003 

   Jilemnického 2,   695 03 Hodonín 

 

1. Výcvik “Preventivní program pro děti předškolního věku” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ a speciálních škol 

 

17 963/2001-25-45 Pedagogicko – psychologická poradna Šumperk  31. srpna 2003 

   Husitská 12,  787 01  Šumperk 

1. Kurzy “Integrace zdravotně postižených dětí v MŠ a základní problematika postižených dětí v předškolním 

věku”  pro učitele MŠ a ZŠ  

17 967/2001-25-46 Pražské ekologické centrum, občanské sdružení  15. září 2003 

   Lužná 2a,  160 00  Praha 6 

 

1. Dílna “Ekologická výchova v MŠ 1. - podzim” pro učitelky a ředitelky MŠ 

2. Dílna “Ekologická výchova v MŠ 1. – zima” pro učitelky a ředitelky MŠ  

3. Dílna “Ekologická výchova v MŠ 1. – jaro, léto” pro učitelky a ředitelky MŠ 

4. Seminář “Ekologická výchova v MŠ 1. – souhrn” pro učitelky a ředitelky MŠ 

5. Seminář “Ekologická výchova v MŠ 2. – projekty” pro učitelky a ředitelky MŠ 

6. Seminář “Ekologická výchova v MŠ 2. – souhrn” pro učitelky a ředitelky MŠ 

7. Seminář “Ekologická výchova na obecné škole” pro učitele 1. stupně ZŠ 

8. Seminář “Ekologická výchova systematicky na celé ZŠ” pro ředitele škol a jejich zástupce 

9. Dílna “Ekologická výchova venku – smyslové vnímání” pro všechny pedagogické pracovníky 

10. Kurz “Sociální komunikace” pro všechny pedagogické pracovníky 

11. Seminář “Odborné vzdělávání – složky životního prostředí  a jejich problémy” pro učitele 2. stupně ZŠ a 

víceletých gymnázií 

 

18 001/2001-25-48 Privátní pedagogicko-psychologická poradna  15. září 2003 

   v Berouně, s.r.o.,  

Wágnerovo náměstí 1541, 266 01  Beroun 

 

1. Kurz “Specifické vývojové poruchy učení a chování – od teorie k praxi” pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ 

2. Kurz “Prevence specifických vývojových poruch učení v předškolním věku” pro učitelky MŠ a speciálních 

MŠ 

3. Kurz “Jak pracovat s dětmi s obtížemi ve čtení, psaní a gramatice. Seznámení s jednotlivými postupy práce, 

příprava pomůcek.” pro učitele Čj ZŠ 

4. Kurz “Jak pracovat s dyskalkuliky. Seznámení s teoretickými východisky problému, jednotlivými postupy 

práce a konkrétními pomůckami.” pro učitele matematiky ZŠ 

5. Kurz “Sociální pedagogika pro učitele” pro ředitele škol, jejich zástupce a třídní učitele 2. stupně ZŠ, učitele 

rodinné výchovy a SŠ 

6. Seminář “Hudba pomáhá při poznávání i sebepoznávání”  pro učitele Hv a vychovatele všech typů škol 

7. Kurz “Stimulace komunikace a řeči jako prevence poruch řeči” pro učitelky MŠ a učitelky pracující 

s integrovanými dětmi se specifickými potřebami 

 

18 003/2001-25-50 SDIMENSION, s.r.o.      15. září 2003 

   Velkomeziříčská 5,   674 01  Třebíč 

 

Pro učitele výtvarné výchovy základních a středních škol, gymnázií a učilišť :  

1. Kurz “Základy ovládání grafických editorů, včetně základů ovládání počítače” 

2. Kurz “Výtvarná tvorba s užitím bitmapového grafického editoru” 

3. Kurz “Výtvarná tvorba s užitím vektorového grafického editoru” 

4. Kurz “Základy  2D animace na počítači” 

5. Kurz “Základy 3D modelování” 

6. Kurz “Klasická fotografie ve výtvarné výchově” 

7. Kurz “Digitální fotografie ve výtvarné výchově” 

8. Kurz “Fotografická sekvence  slideshow” 

9. Kurz “Základy zpracování videa” 

10. Kurz “Základy interaktivní multimediální tvorby”  

11. Přednáška “Metodika aktuálních trendů výtvarné výchovy pro 1. stupeň ZŠ”  



12. Přednáška “Současné trendy výtvarné výchovy (zejména pro učitele na II. stupni ZŠ, gymnáziích a středních 

školách)” 

13. Přednáška “Alternativní osnovy pro vzdělávací program Základní škola” 

14. Přednáška “Příprava RVP ve VV pro ZŠ” 

15. Přednáška “Příprava RVP ve VV pro gymnázia” 

 
 

18 004/2001-25-51 Sdružení pro tvořivou dramatiku, občanské sdružení  15. září 2003 

   Křesomyslova 7,  140 16  Praha 4 - Nusle  

 

1. Kurzy “Dramatická výchova pro současnou školu” pro učitelky MŠ, pro učitele dramatické výchovy 1. a 2. 

stupně ZŠ, SŠ, LDO ZUŠ, speciálních škol a vychovatele  

 Základní kurz 

 Rozšiřující  kurzy   

2. Dílna a seminář “Dramatická výchova ve škole” pro učitelky MŠ, pro učitele dramatické výchovy 1. a 2. 

stupně ZŠ, SŠ, LDO ZUŠ, speciálních škol a vychovatele 

3. Dílna “Tvorba - tvořivost – hra” pro učitelky MŠ, pro učitele esteticko-výchovných předmětů 1. a 2. stupně 

ZŠ, SŠ, ZUŠ, speciálních škol a vychovatele 

 

18 005/2001-25-52 Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.   15. října 2003 

   Jaselská 832,  753 01  Hranice 

 

Oblast ICT : 

1. Kurz “Základní uživatelské znalosti” pro pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol 

2. Školení “Poučený uživatel – základní modul” pro pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol 

3. Kurz “Poučený uživatel – volitelný modul” pro pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol 

4. Kurz a individuální příprava “Základní uživatelské znalosti pro managament” pro ředitele škol a školských 

zařízení a jejich zástupce 

5. Seminář “Vývoj ICT ve školství” pro ředitele škol a školských zařízení a jejich zástupce 

6. Přednášky “Manažerské schopnosti pro ICT koordinátora” pro pedagogické pracovníky ve funkcích 

koordinátorů ICT 

7. Kurz a školení “Odborné znalosti pro ICT koordinátora” pro pedagogické pracovníky ve funkcích 

koordinátorů ICT 

8. Seminář “ICT ve školství” pro učitele ICT ZŠ, SŠ a VOŠ  

 

18 007/2001-25-53 SGUN - Spolek germanistů a učitelů němčiny  30. září 2003 

   Heroldovy sady 1, 101 00  Praha 10 

 

1. “Metodické semináře zaměřené na další vzdělávání učitelů němčiny” pro aprobované i neaprobované učitele 

Nj na ZŠ a SŠ 

 

18 009/2001-25-54 Středisko informatiky a služeb Nový Jičín  15. října 2003 

   Štefánikova 119, 741 01  Nový Jičín 

 

Specifické poruchy učení a chování  

1. Seminář “Logopedické chvilky v běžné MŠ” pro učitelky MŠ – logopedické asistentky splňující odborné 

předpoklady 

2. Seminář “Metody a formy práce v Čj” pro učitelky 1.stupně ZŠ vyučující dyslektické žáky 

3. Přednáška, výcvik “Školní zralost, školní připravenost” pro učitelky MŠ a  1.stupně ZŠ 

4. Dílna “Muzikoterapie” pro učitelky MŠ a ZŠ  

5. Dílna “Lego v MŠ” pro učitelky MŠ 

6. Seminář “Metoda dobrého startu-supervize” pro učitelky MŠ  

7. Hospitace s rozborem “Dílna pro SPU” pro učitele 1. stupně ZŠ 

8. Seminář “Hyperaktivní dítě” pro výchovné poradce ZŠ, SŠ  

9. Seminář “Individuální přístup k dítěti” pro výchovné poradce ZŠ 

10. Seminář “Dyskalkulie” pro učitele matematiky ZŠ 

11. Seminář “Jak pomáhat dětem k úspěchu” pro učitele Ov, Rv, třídní učitele, výchovné poradce a ostatní 

pedagogy – metodiky ZŠ  

12. Přednáška, výcvik “Základy neuropsychologie” pro učitelky MŠ - logopedické asistentky splňující odborné 

předpoklady a speciální pedagogy ZS a ZvŠ 



13. Trénink “V zemi slov a hlásek” pro učitelky MŠ - logopedické asistentky splňující odborné předpoklady a 

speciální pedagogy ZS a ZvŠ 

14. Přednáška, výcvik “Narušený vývoj řeči” pro učitelky MŠ - logopedické asistentky splňující odborné 

předpoklady a speciální pedagogy ZS a ZvŠ 

15. Seminář “Co to je, když se řekne psychologické vyšetření” pro výchovné poradce ZŠ 

 

Zdravý životní styl  

16. Seminář “Tělocvičení” pro učitelky MŠ a 1.a 2. tříd ZŠ 

17. Seminář “Těloprotažení” pro učitele Tv 2.stupně ZŠ a SŠ  

18. Ukázka s rozborem “Jízda autobusem”  pro učitelky MŠ 

19. Ekologický seminář “Naše zem je celá zlatá” pro učitelky MŠ  

20. Dílna “Uplatnění lidských práv a práv dítěte ve výuce” pro učitele Ov, třídní učitele ZŠ,SŠ 

21. Seminář “Didaktizace sexuální výchovy” pro učitele Ov, Rv 2. stupně ZŠ a SŠ, metodiky prevence, 

výchovné poradce 

22. Dílna “Rozvoj komunikace, spolupráce, tvořivosti nejen v ekologické výchově” pro učitele  ZŠ a SŠ 

s přírodovědným zaměřením 

23. Dílna “Relaxace a uvolnění dětí” pro učitelky MŠ  

24. Seminář “Globální výchova” pro učitele 1.stupně ZŠ – prvouka, přírodověda, vlastivěda 

25. Seminář “Ekologie  Ostravského regionu” pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ 

26. Dílna “Výchova k trvale udržitelnému rozvoji” pro učitele přírodopisu, ekologie a praktických činnosti na 2. 

stupni ZŠ 

27. Seminář “Známé a neznámé v nás a kolem nás” pro výchovné poradce a pedagogy –metodiky  prevence na 

2. stupni ZŠ a SŠ 

28. Seminář “Psychorelaxační cvičení pro děti ml. školního věku” pro učitele 1. stupně ZŠ  

29. Seminář “Učitel ve stresu” pro všechny pedagogické pracovníky  

30. Dílna “Dokážu to prací” pro třídní učitele 2. stupně ZŠ 

31. Dílna “Metodika osobnostně sociálního výcviku a jeho zařazení v ZSV na SŠ” pro učitele 

společenskovědních předmětů SŠ  

32. Dílna “Vychovatel ŠD” pro pedagogické pracovníky vedoucí školní zájmové kroužky  

33. Seminář “Manažerské techniky” pro ředitele všech typů škol  

34. Seminář “Řízení změn” pro ředitele všech typů škol 

35. Seminář “Image a vystupování” pro ředitele všech typů škol 

36. Seminář “Škola jako specifická instituce, její řízení a rozvoj” pro ředitele všech typů škol 

37. Seminář “Řízení lidí v rozvíjející škole” pro ředitele všech typů škol 

38. Dílna “Sociálně psychologický výcvik” pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ZvŠ, SŠ 

39. Dílna “Psychická úskalí v pomáhajících procesích” pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ZvŠ, SŠ 

40. Dílna “Využití psychoterapeutických metod a technik” pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ZvŠ, SŠ 

41. Dílna “Komunikační dovednosti” pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ZvŠ, SŠ 

42. Dílna “Respektovat a být respektován” pro učitele ZŠ a SŠ 

43. Dílna “Co, kdy a jak” pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD 

44. Dílna “Hrou k rozvoji sociálních vztahů” pro učitelky MŠ, l. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD 

 

Informační technologie 

45. Seminář “Správce PC učebny - Windows 9x” pro pedagogické pracovníky – správce školní sítě 

46. Seminář “Správce PC učebny - Windows NT Server a 2000 server” pro pedagogické pracovníky – správce 

školní sítě 

47. Seminář “MS Excel pro pokročilé” pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ, ZvŠ používající tabulky 

48. Seminář “Internet IV – pokročilejší tvorba www.stránek”  pro pedagogické pracovníky – správce  

webových stránek školy 

49. Seminář “Internet V – pro pokročilé” pro pedagogické pracovníky – správce  webových stránek školy 

50. Seminář “Internet II – práce s informacemi” pro ředitele všech typů škol 

51. Seminář “MS Outlook a MS Powerpoint” pro ředitele všech typů škol 

 

Jazykové vzdělávání 

52. Seminář “Metodické semináře v anglickém jazyce  I” pro učitele Aj 1. stupně ZŠ 

53. Seminář “Metodické semináře v anglickém jazyce II” pro učitele Aj 2. stupně ZŠ a SŠ  

54. Seminář “Nebojme se angličtiny” pro učitele Aj  2. stupně ZŠ a SŠ  

55. Seminář “Hörtexte” pro aprobované učitele Nj 2. stupně ZŠ a SŠ  

56. Seminář “Die individuale Plaene” pro učitele Nj 2. stupně ZŠ a SŠ 

57. Seminář “Authentische texte im FSU” pro učitele Nj 2. stupně ZŠ  a SŠ 



58. Seminář “Wir unterrichten die Kindern mit Legastenie” pro učitele Nj 2. stupně ZŠ   

59. Seminář “Wir lernen mi dem Internet” pro učitele Nj vyučující děti s SPU 

 

Inovační postupy učitele 

60. Seminář “Prvky Montessori vzdělávání v běžné MŠ a ZŠ” pro učitelky MŠ a 1. st. ZŠ 

61. Dílna “Lidové pranostiky” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD 

62. Dílna “Putování vodní kapičky” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD 

63. Dílna “Boudo,budko, kdo v tobě přebývá” pro učitelky MŠ a 1. st. ZŠ, vychovatelky ŠD 

64. Dílny “Informatorium školy mateřské” pro ředitelky a učitelky  MŠ 

65. Dílna “Integrovaně ve výchovách”pro učitelky 1. stupně ZŠ 

66. Dílna “Dramatická výchova” pro učitelky 1. stupně ZŠ a ZvŠ 

67. Dílna “Prvky daltonské výuky na 1. stupni” pro učitelky 1. stupně ZŠ 

68. Dílna “Hrajeme si, zpíváme si” pro učitelky 1. stupně ZŠ 

69. Dílna “Hrové činnosti” pro učitelky 1. stupně ZŠ 

70. Hospitace s rozborem “Učíme se navzájem” pro učitele ZŠ podle zaměření 

71. Dílna “Projekty ve výuce Z a D” pro učitele 2. stupně zeměpisu a dějepisu ZŠ  

72. Dílna “Projektové vyučování v Ov,Rv” pro učitele občanské a rodinné výchovy 2. st.ZŠ 

73. Dílna “Jak a proč začít se skupinovou prací” pro učitele 2. stupně ZŠ 

74. Seminář, dílna “Alternativy ve vzdělávání” pro ředitele a pedagogy - metodiky  ZŠ  

75. Dílna “Evropa v učivu ZŠ” pro učitele vlastivědy a zeměpisu 1.  a 2. stupně ZŠ  

76. Dílna “Diskuse jako vyučovací metoda” pro učitele společenskovědních předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ  

77. Dílna “Žák - hlavní aktér vyuky” pro učitele všech předmětů ZŠ  

78. Dílna “Myšlenková mapa jako nástroj učení” pro učitele všech předmětů 4.-9. ročníku ZŠ 

79. Dílna “Zahájení školního roku netradičně”  pro třídní učitele ZŠ 

80. Dílna “Práce s textem v hodinách Ov” pro učitele společenskovědních předmětů ZŠ,SŠ  

81. Dílna “Škola trochu jinak” pro učitele všech předmětů ZŠ, SŠ 

82. Dílna “Začněme spolu” pro učitele všech předmětů ZŠ  

83. Seminář “Ředitel a Bílá kniha” pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ 

84. Dílna “Netradiční formy práce v Čj” pro učitele Čj ZŠ 

85. Seminář “Miniprojekty v českém jazyce” pro učitele Čj 2. stupně ZŠ 

86. Dílna “Jak šel Honza do světa” pro učitele Ov a Rv 2. stupně ZŠ  

 

Oborové činnosti 

87. Dílna “Učíte na 1. stupni a nevíte si rady?” pro učitelky 1. stupně ZŠ 

88. Dílna “Víkend s valašským tancem” pro učitele vedoucí folklórní kroužky a sbory dětí předškolního a 

mladšího školního věku 

89. Hospitace s rozborem “Děláte to také tak, či jinak?” pro učitelky 1. tříd 

90. Exkurze “Vlastivědné vycházky v regionu” pro učitelky 1. stupně ZŠ  

91. Dílna “Nové výtvarné materiály a jejich využití” pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD, učitelky 1. stupně ZŠ 

92. Dílna “Dekorace z lýka” pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD, učitelky 1. stupně ZŠ  

93. Dílna “Podzimní mramorování” pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD, učitelky 1. stupně ZŠ 

 

Matematika a fyzika 

94. Seminář “Matematika a my” pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ 

95. Seminář “Víme si rady s fyzikou” pro učitele fyziky 2. stupně ZŠ 

96. Seminář “Fyzikální pokusy” pro učitele fyziky 2. stupně ZŠ 

97. Seminář “Debrujárská show” pro učitele fyziky 2. stupně ZŠ 

98. Poradna “Jak učit fyziku” pro učitele fyziky 2. stupně ZŠ 

99. Seminář “Inspirace pro fyziku” pro učitele fyziky 2. stupně ZŠ 

 

Český jazyk a dějepis 

100. Přednáška “Nové poznatky v českém jazyce I a II” pro učitele Čj 2. stupně ZŠ a SŠ 

101. Přednáška “Kulturně historická encyklopedie severní Moravy a Slezska” pro učitele dějepisu a 

společenskovědních předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ 

102. Seminář “Nejnovější literatura a její využití v hodinách dějepisu” pro učitele D ZŠ 

103. Seminář “Hodnocení v dějepisu” pro učitele D 2. stupně ZŠ  

 

Přírodní vědy 

104. Přednáška “Nové anorganické materiály” pro učitele chemie na 2. stupni ZŠ a SŠ 

105. Seminář “Ekologické problémy regionu z pohledu biologa” pro učitele Bi 2. st. ZŠ a SŠ 



106. Seminář “Motivační prvky ve výuce chemie a biologie” pro učitele Ch a Bi 2. st. ZŠ 

 

  

107. Exkurze “Botanicus – Biocentrum v Ostré u Lysé” pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ 

108. Přednáška “Mechorosty v učivu ZŠ a SŠ” pro učitele přírodovědných předmětů 

109. Dílna “Tvořivost a smysluplnost v praktických činnostech” pro učitele praktických činností a 

přírodovědných předmětů ZŠ, SŠ, SOU 

110. Přednáška “Biologie pro SŠ” pro učitele biologie SŠ  

111. Přednáška “Zeměpis a my” pro učitele zeměpisu ZŠ a SŠ 

 

Výtvarná výchova 

112. Seminář “Symbolika ve výtvarném díle” pro učitele Vv  a esteticko-výchovných   předmětů 2. stupně ZŠ, 

ZvŠ, ZUŠ  

113. Seminář “Tajemství barev” pro učitele Vv ZŠ, ZUŠ 

114. Seminář “Mezinárodní jazyk výtvarného umění” pro učitele Vv a esteticko-výchovných předmětů ZŠ, ZUŠ, 

SŠ  

115. Seminář “Výtvarné hry” pro učitele Vv 2. stupně ZŠ 

 

18 010/2001-25-55 Středisko služeb školám a informačních technologií 15. listopadu 2003 

   Bělidlo 473,  733 01  Karviná - Fryštát 

 

1. Exkurze “Seznámení s prací vychovatelek v jiném kraji” pro vychovatelky ŠD 

2. Dvoudenní seminář “Netradiční metody a formy v dopravní výchově” pro učitele dopravní výchovy ZŠ 

3. Seminář “Pokusy ve výuce chemie s použitím přírodních indikátorů” pro učitele chemie ZŠ a víceletých 

gymnázií 

4. Exkurze “Hvězdárna aplanetárium” pro učitele fyziky  a přírodopisu ZŠ a víceletých gymnázií 

5. Přednáška “Pokusy s jednoduchými pomůckami” pro učitele fyziky ZŠ a víceletých gymnázií   

6. Osvědčení na tuto akci je vydáno pouze v případě, že za přednášku nebude vybírán účastnický poplatek.  

7. Cyklus tří seminářů “Ukázky metodických postupů při výuce Nj na SŠ” pro učitele Nj SŠ a gymnázií 

8. Seminář “ Nové učební plány a osnovy pro vyučující v ZUŠ pro výtvarný obor, poznatky z praxe” pro 

učitele výtvarných oborů ZUŠ 

9. Exkurze “Galerie v Olomouci” pro učitele výtvarných oborů ZUŠ 

10. Seminář “Techniky, řady a projekty ve výtvarné výchově” pro učitele výtvarných oborů ZUŠ a učitele Vv 

na ZŠ a SŠ 

11. Cyklus tří seminářů “Využití dobových tanců v hudební nauce v ZUŠ a hudební výchově v ZŠ s rozšířenou 

výukou” pro učitele tanečních oborů ZUŠ a učitele Hv ZŠ a SŠ 

12. Exkurze “Daltonský plán I – využití principů, finanční a organizační problematika” pro ředitele škol, kteří 

uplatňují ve výuce principy daltonského vyučování 

13. Exkurze “Daltonský plán II – ” pro ředitele škol – účastníky akce Daltonský plán I 

 

18 011/2001-25-56 Středisko služeb školám České Budějovice  15. prosince 2003 

   U Výstaviště 26, 370 05  České Budějovice 

 

Pedagogika, psychologie 

1. Přednáška "Poruchy chování" pro učitele ZŠ a SŠ 

2. Přednáška "Reedukace dyskalkulie" pro učitele ZŠ 

3. Přednáška "Reedukace dyslexie a dysortografie"  pro učitele ZŠ 

4. Přednáška "Komunikační techniky" pro všechny učitele 

5. Přednáška "Je "kantořina" rizikovým povoláním" pro všechny učitele 

6. Přednáška "Autorita a výchova" pro učitele ZŠ 

 

Výtvarná výchova 

7. Praktická dílna "Začínáme s keramikou" pro učitele ZŠ a SŠ 
 

Český jazyk 

8. Přednáška "Interpretace textu a kritické myšlení" pro učitele ZŠ a SŠ 

9. Seminář "Globální metoda - prezentace nové metody čtení" pro učitele 1. stupně ZŠ 

10. Přednáška "Grafomotorika" pro učitele ZŠ 

11. Přednáška "Počáteční čtení z pohledu dětského psychologa" pro učitele 1. stupně ZŠ 

12. Seminář "Výuka slohu na základních a středních školách" pro učitele ZŠ a SŠ 
 



Dějepis 

13. Výstava "Jihočeské baroko"  s výkladem pro učitele ZŠ a SŠ  
 

Zeměpis 

14. Přednáška "Aktuální problémy zeměpisu" pro učitele ZŠ 
 

Chemie 

15. Přednáška "Chemie na 2. stupni základních škol" pro učitele ZŠ 
 

Fyzika 

16. Přednáška "Experiment jako základ poučení" pro učitele 2. stupně ZŠ 
 

Řízení škol 

17. Seminář "Příprava škol na inspekci" pro ředitele ZŠ a jejich zástupce 
 

Jazykové kurzy 

18. Kurz "Německý jazyk pro ředitele a zástupce ZŠ" 

19. Kurz "Anglický jazyk pro ředitele a zástupce ZŠ" 

20. Kurz "Anglický jazyk pro učitelky MŠ" 

21. Kurz "Německý jazyk pro učitelky MŠ" 

22. Kurz "Německý jazyk pro učitele 1. stupně ZŠ, konverzace v německém jazyce pro učitele 1. stupně ZŠ" 

23. Kurz "Anglický jazyk pro učitele 1. Stupně ZŠ, konverzace v německém jazyce pro učitele 1. stupně ZŠ" 

24. Kurz "Konverzace v anglickém jazyce pro učitele 2. stupně ZŠ" 

25. Kurz "Konverzace v německém jazyce pro učitele 2. stupně ZŠ" 

26. Kurz "Konverzace v anglickém jazyce pro učitelky MŠ" 

27. Kurz "Konverzace v německém jazyce pro učitelky MŠ" 

28. "Souvislý kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ" 

29. "Souvislý kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ" 

 

18 012/2001-25-57 Středisko služeb školám     30. září 2003 

   Opavská 40,  794 01  Krnov 

 

1. Seminář “Genetická metoda čtení na 1. stupni ZŠ” pro učitele Čj 1. stupně ZŠ 

2. Seminář “Jak naučit žáky písemnému dělení” pro učitele matematiky  1. stupně ZŠ 

3. Přednáška “Seznámení se všemi současně dostupnými učebnicemi chemie” pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

4. Přednáška “Ekologická výchova – znečišťování životního prostředí, odpady a jejich likvidace” pro učitele 

přírodopisu ZŠ a SŠ 

5. Exkurze “Chemie v praxi – exkurze do potravinářské firmy – teorie výroby potravin” pro učitele chemie ZŠ 

a SŠ 

6. Praktický seminář “Základy hry na zobcovou flétnu” pro učitelky MŠ, učitele 1. stupně ZŠ a učitele Hv ZŠ 

7. Praktický seminář “Základy hry na keyboard, využití ve výuce Hv” pro učitele Hv ZŠ 

8. Praktický seminář “Využití počítače v hudební výchově” pro učitele Hv ZŠ a SŠ 

9. Seminář “Muzikoterapie – využití hudebních prostředků ve výuce” pro učitele ZŠ 

10. Seminář  “Zdravotní tělesná výchova” pro učitele Tv ZŠ 

11. Seminář “Aerobik” pro učitele Tv ZŠ 

12. Seminář “Posilování v tělesné výchově podle věku žáků” pro učitele Tv ZŠ 

13. Kurz “Základy obsluhy PC” pro všechny pedagogické pracovníky bez znalostí práce s PC 

14. Kurz “Základy obsluhy internetu” pro všechny pedagogické pracovníky 

 

18 013/2001-25-58 Středisko služeb školám Tábor    15 . června  2003 

   Vančurova 2904, 390 01  Tábor 

 

1. Kurz prevence a reedukace specifických vývojových poruch učení pro učitele základních škol  

 

18 015/2001-25-59 Střední průmyslová škola a    15. září 2003 

Vyšší odborná škola  Písek 

Čapkova 402, 397 01  Písek  

 

1. Seminář a kurz “PC START 1” pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, G, SŠ, SOU a SOŠ,  VOŠ a vychovatele ŠD 

2. Seminář a kurz “PC START 2” pro učitele 2. stupně ZŠ, G, SŠ, SOU a SOŠ, ředitele škol a školských 

zařízení a  jejich zástupce 



3. Kurz “Textový editor” pro učitele ZŠ, SŠ, SOU a učilišť 

4. Kurz “Tabulkový kalkulátor” pro učitele ZŠ, SŠ, SOU a učilišť 

5. Kurz “Databáze” pro učitele SOŠ 

6. Kurz “Prezentace” pro učitele SŠ, SOŠ a SOU 

7. Kurz “Internet” pro všechny pedagogické pracovníky 

 

18 016/2001-25-60 Střední průmyslová škola keramická   15. září 2003 

   Písecká 203, 391 65  Bechyně  

 

1. Kurz “Vytváření modelováním z keramické dílny” pro učitelky MŠ, učitele Vv a esteticko-výchovných 

předmětů ZŠ, SŠ a speciálních škol, vychovatele ŠD a kroužků 

2. Kurz “Vytváření keramických výrobků na hrnčířském kruhu” pro učitelky MŠ, učitele Vv a 

esteticko-výchovných předmětů ZŠ, SŠ a speciálních škol, vychovatele ŠD a kroužků 

3. Kurz “Dekorace keramických výrobků” pro učitelky MŠ, učitele Vv a esteticko-výchovných předmětů ZŠ, 

SŠ a speciálních škol, vychovatele ŠD a kroužků 

4. Kurz “Výroba sádrových modelů a forem” pro učitelky MŠ, učitele Vv a esteticko-výchovných předmětů 

ZŠ, SŠ a speciálních škol, vychovatele ŠD a kroužků 

5. Kurz “Technologické zkoušky keramických surovin, pracovních, glazur” pro učitelky MŠ, učitele Vv a 

esteticko-výchovných předmětů ZŠ, SŠ a speciálních škol, vychovatele ŠD a kroužků 

6. Kurz “Základy kreslení a návrhové kresby” pro učitelky MŠ, učitele Vv a esteticko-výchovných předmětů 

ZŠ, SŠ a speciálních škol, vychovatele ŠD a kroužků 

 

18 018/2001-25-62 Střední zdravotnická škola a     30. června 2003 

   Vyšší zdravotnická škola  

   Karlovarská 99, 323 17  Plzeň 

 

1. Kurz “Poskytování první pomoci”  pro pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol a školských 

zařízení 

 

18 019/2001-25-63 Univerzita Hradec Králové    15 . června  2003 

   Pedagogická fakulta 

   Víta Nejedlého 573,  500 03  Hradec Králové 

 

1. Seminář, přednášky, demonstrace “Edukační program O dospívání…” pro učitele ZŠ, výchovné poradce a 

učitele speciálních škol  

 

18 020/2001-25-64 Univerzita Karlova v Praze     30. června  2003 

   Pedagogická fakulta 

   M. D. Rettigové 4,  116 39  Praha 1 

 

1. Cyklus seminářů “Odborné, metodické a didaktické inovace jako předmět dalšího vzdělávání učitelů 

chemie” pro učitele 2.stupně ZŠ  

2. Cyklus seminářů “Iniciativa” pro učitele matematiky ZŠ a SŠ 

3. Kurz “Nové horizonty ve výchově k občanství” pro učitele občanské výchovy 2.stupně ZŠ a SŠ  

4. Distanční kurz  francouzského jazyka pro učitele francouzštiny 2.stupně ZŠ a SŠ 

5. Kurz “Environmentální výchova” pro všechny učitele ZŠ a SŠ 

6. Kurz “Letní škola historie”  pro učitele dějepisu a občanské výchovy 2.stupně ZŠ a SŠ  

 

18 022/2001-25-65 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta  15. srpna 2003 

   tř. Svobody 26,  771 46  Olomouc 

 

1. Seminář “Nové směry ve fyzikálním vzdělávání” pro učitele fyziky 2. stupně ZŠ  a SŠ 

 

18 023/2001-25-66 Základní škola Jílovská      15. září 2003 

   Jílovská  1100,  142 00  Praha 4 - Braník  

 

1. Kurz “Základy ovládání počítače a uživatelského prostředí Windows”  pro učitele ZŠ  

2. Kurz “Textový editor” pro učitele ZŠ 

3. Kurz “Tabulkový procesor” pro učitele ZŠ  

4. Kurz “Internet, elektronická pošta, vyhledávání informací v počítačové síti” pro učitele ZŠ 



 

18 025/2001-25-68 Základní škola STRŽ     15. září 2003 

   E. Krásnohorské 2919, 544 01 Dvůr Králové nad Labem   

 

1. Kurz “Základy informačních technologií” pro učitele MŠ, ZŠ 1., 2. stupeň, ZUŠ a vychovatele ŠD 

2. Kurz “Používání PC a správa souborů” pro učitele MŠ, ZŠ 1., 2. stupeň, ZUŠ a vychovatele ŠD 

3. Kurz “Textový editor /MS Word/” pro učitele MŠ, ZŠ 1., 2. stupeň, ZUŠ a vychovatele ŠD 

4. Kurz “Tabulkový kalkulátor /MS Excel/” pro učitele MŠ, ZŠ 1., 2. stupeň, ZUŠ a vychovatele ŠD 

5. Kurz “Databáze /MS Acces/” pro učitele MŠ, ZŠ 1., 2. stupeň, ZUŠ a vychovatele ŠD 

6. Kurz “Grafické možnosti PC, způsoby a možnosti elektronické prezentace” pro učitele MŠ, ZŠ 1., 2. stupeň, 

ZUŠ a vychovatele ŠD 

7. Kurz “Služby informační sítě /Internet a elektronická pošta/” pro učitele MŠ,          ZŠ 1., 2. stupeň, ZUŠ 

a vychovatele ŠD 

    

18 026/2001-25-69 Základní škola      15. listopadu 2003 

   Školní 700,  Praha 4 

 

1. Kurz “Základy MS WORD” pro pedagogické pracovníky ZŠ 

2. Kurz “Základy internetu” pro pedagogické pracovníky ZŠ 

 

18 027/2001-25-70 Základní škola Žďár nad Sázavou    15. září 2003 

   náměstí Republiky 4, 591 01  Žďár nad Sázavou   

 

1. Dílna “ Tvořivá dílna – STROM” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

  

18 028/2001-25-71 Západočeská univerzita v Plzni    30.  září 2003 

Ústav celoživotního vzdělávání 

Univerzitní  8,  306 14  Plzeň 

 

1. Pracovní dílny “Užití kritického myšlení a aplikací ve výuce matematiky” pro učitele matematiky ZŠ a SŠ 

2. Semináře “Moderní filosofické myšlení” pro učitele  společenskovědních předmětů ZŠ, SŠ  

3. Přednášky “Základy teorie argumentace” pro učitele všech typů škol  

4. Semináře “Tradiční náboženství a jejich soudobé trendy” pro učitele společenskovědních předmětů ZŠ, SŠ 

5. Cvičení “Modelování v technických oborech a využití aplikace MATLAB” pro učitele technických 

předmětů SOŠ, SŠ, SOU  

6. Přednášky a cvičení “Letní škola fyziky 2001” pro učitele fyziky ZŠ, SŠ 

7. Semináře “Efektivní leadership” pro ředitele škol a jejich zástupce 

8. Semináře “Psychologie pomáhá třídnímu učiteli” pro třídní učitele ZŠ, SŠ 

9. Semináře “Jak zvládat nevhodné chování dítěte” pro třídní učitele ZŠ, SŠ 

10. Semináře “Psychologie v občanské a rodinné výchově” pro učitele Ov a rodinné výchovy ZŠ, SŠ 

11. Semináře “Relaxační a energetizační cvičení jako forma regenerace organismu” pro učitele všech typů škol 

12. Semináře “Kouzlo osobnosti – čili jak působím na druhé lidi” pro učitele ZŠ, SŠ 

13. Semináře “Jak získat autoritu aneb “Už vím, jak na ně.” pro učitele ZŠ, SŠ 

14. Semináře “Komunikace v partnerském vztahu” pro učitele Ov a rodinné výchovy ZŠ a SŠ 

15. Přednášky “Kurz dějin matematiky a filozofie 20. století” pro učitele matematiky ZŠ a SŠ 

16. Přednášky “Základní kategorie filozofie matematiky” pro učitele matematiky ZŠ, SŠ 

17. Semináře “Moderní trendy ve výuce matematiky” pro učitele matematiky ZŠ, SŠ 

18. Kurz “AutoCAD - základní kurs” pro učitele informatiky všech typů škol  

19. Kurz “AutoCAD - 1. stupeň školení” pro učitele informatiky  všech typů škol 

20. Kurz “AutoCAD - 2. stupeň školení” pro učitele informatiky všech typů škol  

21. Kurz “Mechanical Desktop- základní kurz” pro učitele informatiky všech typů škol 

22. “Kurz angličtiny pro učitele jiných předmětů než Aj na ZŠ”  pro učitele ZŠ  

23. “Didakticko-jazykový kurz pro učitele AJ na 1.stupni ZŠ”  pro neaprobované učitele Aj  1. stupně ZŠ 

24. “Kurz pro učitele ZŠ, kteří vedou pedagogickou praxi studentů FPE” pro učitele Aj ZŠ  

25. Kurz “Reálie anglicky mluvících zemí pro učitele angličtiny” pro učitele  Aj 2. stupně ZŠ a SŠ 

26. Semináře “Využití příběhů ve výuce angličtiny na ZŠ” pro učitele Aj ZŠ 

27. Semináře “Písně, říkanky a rytmické popěvky pro 4. – 6.tř. ZŠ” pro učitele Aj  

28. Semináře “Americké reálie pomocí zábavných aktivit” pro učitele Aj ZŠ, SŠ 

 

22 238/2001-25-72 Akademie J.A. Komenského Ústí nad Labem  31. srpna 2003 



   Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem  

 

1. Cyklus přednášek, seminářů a dílen “Vzdělávání učitelů pro Evropu”  pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, SOU  a 

VOŠ  

 
22 329/2001-25-73 Centrum vzdělávání Náchod    30. října 2003 

Smiřických 1237,  547 01  Náchod 

 

1. Cyklus dvou metodických seminářů “Jak na muzikál aneb jak naučit děti hudební pohádku” pro učitele Hv, 

pohybové výchovy a literární výchovy na 1. stupni ZŠ, ZvŠ, MŠ a vychovatele ŠD 

2. Metodický seminář “Jak na básničku” pro učitele literární a dramatické výchovy ZŠ, ZvŠ, MŠ a vychovatele 

ŠD 

3. Praktický seminář “Aerobik a strečink - jednoduché aerobní rozcvičky” pro učitele Tv  1. stupně ZŠ a 

vychovatele ŠD  

4. Praktický seminář “Strečink v MŠ” pro učitelky MŠ 

5. Cyklus tří praktických seminářů “Veselé písničky” pro učitelky MŠ a  1. stupně ZŠ 

6. Cyklus dvou seminářů “Asertivitou proti stresu” pro učitelky MŠ  

7. Cyklus dvou praktických seminářů “Duševní hygiena pracovníků ve školství” pro pedagogické pracovníky 

všech stupňů a typů škol 

8. Metodický seminář “Anglický jazyk pro žáky se specifickými poruchami učení” pro učitele angličtiny na 1. 

stupni ZŠ  

9. Seminář “Poznávání a vedení lidí, pracovní hodnocení” pro ředitele škol a školských zařízení  

10. Praktický seminář “Stres jako doprovodný činitel současného životního stylu” pro výchovné poradce 

11. Praktický seminář “Lidová výtvarná tvořivost” pro učitele Vv  

12. Praktický seminář “Mandala” pro učitele Vv, Ov, Rv 

13. Cyklus  metodických  seminářů   “Metodika německého jazyka”  pro učitele Nj 2. stupně ZŠ, SŠ 

14. Metodický seminář “Motivační hry v českém jazyce” pro učitele Čj  1. a 2. stupně ZŠ a příslušné ročníky 

gymnázií 

15. Metodický a prožitkový seminář “Netradiční formy práce v hodinách ČJ” pro učitele Čj ZŠ příslušné 

ročníky gymnázií 

16. Kurz “Životní dovednosti” pro ředitele škol, výchovné poradce, učitele ZŠ a SŠ, zejména Čj, Ov, Rv  

17. Cyklus dvou seminářů “Speciálně pedagogické minimum” pro učitelky MŠ  

18. Seminář “Školní třída – atmosféra školy – image školy” pro všechny pedagogické pracovníky 

19. Praktický seminář “Prevence drogových závislostí” pro učitele Ov 2. stupně ZŠ a SŠ 

20. Cyklus praktických seminářů “Hrové činnosti v učivu na 1. stupni ZŠ”   pro učitele 1. stupně ZŠ, ZvŠ, 

vychovatelky ŠD  

21. Cyklus praktických seminářů Praktická pozitivní psychologie” pro všechny pedagogické pracovníky 

22. Praktický seminář “Nonverbální komunikace a její využití v praxi” pro pedagogické pracovníky – 

absolventy základního semináře pozitivní psychologie 

23. Seminář “ Výchovné poradenství a poskytování poradenských služeb na školách” pro výchovné poradce 

ZŠ, ZvŠ, SŠ 

24. Seminář “Krizový management, time management” pro ředitele škol a zástupce 

25. Cyklus praktických seminářů “Projekty na 1. stupni ZŠ a v MŠ” pro učitele 1. stupně ZŠ, ZvŠ a učitelky  

26. Seminář “Osobnost vedoucího pracovníka” pro ředitele škol a zástupce 

 

 

22 331/2001-25-74 Dětské krizové centrum, občanské sdružení  31. října 2003 

V Zápolí 1250/21,  141 00  Praha 4 – Michle 

 

1. Odborný seminář “Prevence syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)” 

pro učitele  základních škol, zejména 1. stupně a pro výchovné poradce 

 
22 341/2001-25-76 Kalokagathia, s.r.o.      15. listopadu 2003 

   Ke Kurtům 382,  142 00  Praha 4 

 

1. Metodický seminář “Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV / AIDS” pro učitele ZŠ, gymnázií a 

odborných škol 

 

22 334/2001-25-77 Fakta, v.o.s.      15. listopadu 2003 

   Havlíčkovo náměstí 152, 591 01  Žďár nad Sázavou 



 

1. Kurz “Ředitelské paragrafy” pro ředitele škol a zástupce 

2. Kurz “Pedagogický management” pro ředitele škol a zástupce 

3. Kurz “Finanční management” pro ředitele škol a zástupce 

4. Kurz “Psychologické dovednosti jako podmínka úspěšného řízení školy” pro ředitele škol a zástupce 

5. Kurz “Právo a management” pro ředitele škol a zástupce 

6. Kurz “Řízení MŠ” pro ředitelky MŠ  

7. Kurz “Chcete se ucházet o místo ředitele ?” pro pedagogické pracovníky – uchazeče o místo ředitele školy 

nebo školského zařízení 

8. Kurz “Jak pomoci dětem s vývojovými poruchami učení a chování” pro učitele pracující s dětmi se 

specifickými vývojovými poruchami učení a chování 

       Osvědčení k tomuto kurzu není vydáno na terapeutický výcvik pedagogů s cílem využívat naučené 

léčebné   

        metody ve škole bez dohledu specialisty.   

9. Kurz “Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím interakčních cvičení” pro pedagogické pracovníky 

10. Kurz “Sociálně patologické jevy” pro učitele ZŠ, SŠ, SOU a VOŠ 

11. Seminář “Volba povolání” pro učitele 2. stupně  

  

22 337/2001-25-78 Institut pedagogicko–psychologického poradenství  ČR 15. září 2003 

   Novoborská 372,  190 00  Praha 9 

 

1. Kurz “Integrace dětí se zdravotním postižením do mateřské školy” pro učitelky a ředitelky mateřských škol 

 

22 339/2001-25-79 Jednota českých matematiků a fyziků, obč. sdružení 31. srpna 2003 

   Matematická pedagogická sekce  

   Žitná 25, 110 00  Praha 1 

 

1. Semináře a dílny “Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 15 let” pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a 

nižších ročníků víceletých gymnázií  

 

22 342/2001-25-80 Lingua, spol. s r.o.      30. listopadu 2003 

   nám. T.G. Masaryka 2433,  760 01  Zlín  

 

1. Přednášky, dílny a semináře "Novinky v pedagogické a školní psychologii" pro ředitele a učitele všech 

stupňů škol a vychovatele  

 

22 344/2001-25-81 Masarykova univerzita Brno    30. září 2003 

   Filozofická fakulta – Ústav pedagogických věd 

   A. Nováka 1, 601 77  Brno 

 

1. Kurz “Ženy ve vedení základních škol – management s ohledem na gender otázky” pro ředitelky škol a 

školských zařízení a jejich zástupkyně  

 

22 348/2001-25-82 Pedagogické centrum Brno    15. září 2003 

   Křížová 22,  603 00  Brno 

 

1. Semináře “Španělská odborná terminologie a její praktické použití” pro učitele španělštiny 2.stupně ZŠ, G 

2. Seminář “Didaktické hry v českém jazyce” pro učitele 1.stupně ZŠ 

3. Semináře “Tématické školy v přírodě” pro učitele 1. stupně ZŠ a vychovatele ŠD 

4. Semináře “Cvičíme pro zdraví” pro učitelky MŠ, ZŠ, vychovatele ŠD  

5. Seminář “Kurz čtení a psaní bodového písma”  pro učitele žáků a studentů se zdravotním postižením 

integrované do běžných škol 

6. Seminář “Dítě s těžkou zrakovou vadou v podmínkách běžné MŠ” pro učitelky MŠ  

7. Semináře a dílny “Výcvikový kurz sociálních dovedností pro pedagogické pracovníky” pro učitele ZŠ, SŠ, 

vychovatele ŠD 

8. Kurz, seminář “Výchova k zaměstnavatelnosti” pro učitele předmětu volba povolání a výchovné poradce ZŠ 

9. Semináře “Výchovný poradce ZŠ dle nových trendů” pro výchovné poradce ZŠ 

10. Semináře a dílny “Zážitkový víkend” pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ  

11. Semináře “Fundraising a fundraisingové strategie” pro ředitele ZŠ, SŠ a jejich zástupce    

12. Dílny “Synkretická dílna” pro učitele estetické výchovy ZŠ, ZUŠ, vychovatele ŠD 



 

22 349/2001-25-83 Pedagogické centrum České Budějovice   30. listopadu 2003 

   Hlinsko 49,  370 82  České Budějovice 

 

Pro ředitele všech typů škol a školských zařízení a jejich zástupce : 

Řízení lidských zdrojů, vedení školy 

1. Seminář “Personální práce ředitele školy – komunikace, řešení konfliktů”  

2. Seminář “Styly řízení, styly komunikace, efektivita práce ředitele školy” 

3. Seminář “Osobnostní rozvoj ředitele školy” 

 

Legislativní systém ve školství  

4. Seminář “Novely a doplňky školské legislativy po nepřijetí školského zákona”  

5. Seminář“Zákoník práce, novela s účinností od 1.1.2001, Zákon o platu” 

6. Seminář “Stížnost a ředitel školy” 

7. Seminář “Ředitel školy a právní subjektivita” 

8. Seminář “Ekonomické řízení školy v podmínkách reformy veřejné správy” 

9. Seminář “Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech (v podmínkách školských zařízení)” 

10. Seminář “Zákon č. 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů" 

 

Řízení pedagogického procesu  

11. Seminář “Kontrolní systém ředitele školy” 

12. Seminář “Klima školy, klima třídy” 

13. Seminář “Evaluace.Hodnocení a efektivita práce školy” 

14. Seminář “Školní vzdělávací program. Tvorba kurikula školy.” 

 

22 350/2001-25-84 Pedagogické centrum Hradec Králové   30. listopadu 2003 

   Švendova 13, 500 03  Hradec Králové 

 

Management a ekonomika - vedení školy 

1. Přednáška  spojená s besedou "Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech z povolání po 

novele ZP a Zákona č. 1/92 Sb.  pro ředitele škol a školských zařízení 

2. Seminář spojený s besedou "Rámcový program pro předškolní vzdělávání" pro ředitelky MŠ 

3. Seminář spojený s besedou "K aktuálním otázkám v oblasti předškolního vzdělávání" 

4. Přednáška "Na školu přijde inspekce" pro ředitele  všech typů škol a školských zařízení  jejich zástupce 

5. Přednáška "Inspekce v MŠ" pro ředitelky MŠ  

6. Seminář spojený s besedou "Hodnocení programu školy" pro ředitele všech typů škol a školských zařízení  

7. Seminář "Jak správně vyplňovat statistické výkazy" pro ředitele všech typů škol a školských zařízení a jejich 

zástupce  

8. "Cyklus seminářů pro začínající ředitele neúplných ZŠ" pro ředitele ZŠ, speciálních  ZŠ a ZvŠ a jejich 

zástupce  

9. "Cyklus seminářů pro začínající ředitele a zástupce ZŠ"  pro ředitele ZŠ, speciálních ZŠ a ZvŠ  

10. Seminář "Organizace řízení škol zřizovaných krajem" pro ředitele typů škol 

11. Seminář "Vnitřní kontrola v oblasti ekonomiky na SŠ pro ředitele SŠ 

12. Seminář "Vnitřní kontrola v oblasti ekonomiky na ZŠ" pro ředitele ZŠ, speciálních ZŠ a ZvŠ  

13. Seminář  "Systém organizace financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem" pro ředitele všech 

typů škol a školských zařízení 

 
Pedagogika, psychologie, životní styl, speciální pedagogika, volný čas, multikulturální výchova k toleranci a 

proti rasismu 

14. Seminář "Jak proti šikaně" pro pedagogické pracovníky SŠ 

15. Seminář "Diagnostika vztahů v třídním kolektivu" pro pedagogické pracovníky SŠ 

16. Seminář "Efektivní způsoby ovlivňování sociálního klimatu ve třídě" pro pedagogické pracovníky SŠ 

17. Seminář "Využití netradičních interaktivních technik při ovlivňování sociálního klimatu ve třídě" pro 

pedagogické pracovníky SŠ 

18. Cyklus seminářů "Základy speciální pedagogiky"  pro mistry odborného výcviku na odborných učilištích 

19. Přednáška spojená s besedou "Jak pracovat se zprávami z odborných vyšetření"  pro učitelky MŠ 

20. Praktický seminář "Setkání ve speciální MŠ" pro učitelky MŠ 

21. Informační seminář "Setkání výchovných poradců SŠ se zástupci VŠ" pro výchovné poradce SŠ  

22. Dvoudenní výjezdní seminář "Aktuální výchovné problémy v DM" pro vychovatele a výchovné poradce SŠ 

23. Beseda spojená s exkurzí "Práce v ŠD s postiženými a těžko vychovatelnými dětmi"pro vychovatelky ŠD 



24. Přednáška spojená s besedou "Integrace-prostředek či cíl vzdělávání zdravotně postižených dětí" pro 

pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

25. Seminář spojený s diskusí "Individuálně vzdělávací program"  pro pedagogické pracovníky všech typů škol 

a školských zařízení 

26. Praktický seminář "Děti jako řešitelé konfliktů" pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských 

zařízení  

27. Seminář spojený s besedou "Dyskalkulie na 1. a 2. stupni ZŠ" pro učitele ZŠ, ZvŠ a speciálních škol při 

léčebnách  

28. Tvůrčí dílna "Moderní modely ve vzdělávání – Projektové vyučování – škola trochu jinak" pro pedagogické 

pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

29. Informační seminář "Romské dítě ve škole, práce s romskou rodinou-specifika romské mentality" pro 

pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

30. Seminář "Koncepce MPP školy a jeho realizace" pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských 

zařízení 

31. Cyklus praktických seminářů "Jak to jde v práci školních metodiků prevence" pro výchovné poradce a 

metodiky prevence  

32. Seminář "Děti s SPU na 1. stupni ZŠ" pro učitele ZŠ, spec. ZŠ,  ZvŠ  

33. Praktický seminář "Produktivní učení v praxi škol pro postižené žáky" pro učitele ZŠ, speciálních ZŠ, ZvŠ,  

speciálních  SŠ 

 
Mateřská škola a 1. stupeň základní školy 

34. Cyklus praktických seminářů"Školní divadlo" pro učitelky MŠ a 1. stupeň ZŠ,      pro vychovatele ŠD a 

pedagogy vedoucí školní recitační a divadelní kroužky  

35. Praktický seminář "Netradiční metody a formy práce na 1. stupni ZŠ – téma Dítě a škola" pro učitele 1. 

stupně ZŠ, speciální ZŠ, ZvŠ  

36. Praktický seminář "Netradiční metody a formy práce na 1. stupni ZŠ a MŠ – téma Škola je světem slov" pro 

učitele 1. stupně ZŠ, speciální ZŠ, ZvŠ a MŠ  

37. Praktický seminář "Netradiční metody a formy práce na 1. st. ZŠ a MŠ – téma Dítě je nevybroušený 

diamant" pro učitele 1. stupně ZŠ, speciálních ZŠ, ZvŠ a MŠ  

38. Praktický seminář "Netradiční metody a formy práce na 1. st. ZŠ a MŠ – téma Objevené cesty k dítěti" pro 

učitele 1. stupně ZŠ, speciálních ZŠ, ZvŠ a MŠ  

39. Praktický seminář "Netradiční metody a formy práce na 1. st. ZŠ a MŠ – téma Čepice” pro učitele 1. stupně 

ZŠ, speciálních ZŠ, ZvŠ a MŠ  

40. Pracovní dílna "Nápadníček aneb tvořivá dramatika" pro učitele 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD  

41. Cyklus praktických seminářů "Vývoj dětské kresby a její diagnostický význam"  pro učitelky MŠ, 1. stupně 

ZŠ, ZvŠ  

42. Cyklus metodických dílen "Aktivní učení v matematice aneb učíme sebe a své žáky “hrát si” v matematice" 

pro učitele 1. st. ZŠ, ZvŠ  

43. Praktický seminář "Kolegiální vztahy a týmová práce v MŠ" pro ředitelky MŠ 

44. Praktický seminář "Využití gymnastických míčů v MŠ a ŠD" pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

45. Praktický seminář "Tvorba vlastní hračky či loutky" pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

46. Seminář spojený s besedou "Učíme se číst genetickou metodou" pro učitele 1. Stupně  ZŠ, ZvŠ  

47. Ukázková hodina "Kooperativní učení v praxi" pro učitele 1. st. ZŠ, ZvŠ  

48. Praktický seminář "Výtvarné techniky - LINORYT" pro vychovatelky ŠD, učitele Vv ZŠ, SŠ 

49. Návštěva školy spojená s ukázkovou hodinou "Setkání v málotřídní škole" pro ředitele malotřídních škol  

50. Ukázková hodina s následnou besedou "Ukázková hodina v PRVOUCE"  pro učitele 1. st. ZŠ, ZvŠ  

51. Cyklus praktických seminářů "Hry s hudbou a s prvky muzikoterapie " pro učitelky MŠ a vychovatelky 

ŠD  

52. Cyklus praktických seminářů "Modelování z papíru a doplňujících materiálů" pro učitelky MŠ a 

vychovatelky ŠD 

53. Praktický seminář "Kolektivní výtvarné činnosti v MŠ" pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 
 
Český jazyk a literatura    

54. Diskusní seminář "Dětské čtenářství a výchova ke čtenářství" pro učitele ZŠ a víceletých gymnázií 

55. Praktický seminář "Jak pracuji s příběhem" pro učitele ZŠ a víceletých gymnázií 

56. Praktický seminář "Jak připravit děti na recitační soutěž" pro učitele ZŠ a víceletých gymnázií 

 

Cizí jazyky a literatura 
57. Seminář "Hravé formy výuky  angličtiny  na ZŠ" pro učitele Aj ZŠ a víceletých gymnázií 

58. "Kurz anglického jazyka" pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 



59. "Kurz německého jazyka" pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

60. "Kurz španělského jazyka" pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

61. "Kurz ruského jazyka" pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

62. "Kurz francouzského jazyka" pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

63. Seminář "Strategies for vocabulary learning" pro učitele Aj ZŠ a víceletých gymnázií 

64. Seminář "Classroom management" pro učitele ZŠ a víceletých gymnázií 

65. “Pokračovací kurz Aj pro mírně pokročilé” pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských 

zařízení 

66. "Roční kurz Aj pro řídící pracovníky" pro ředitele všech typů škol a školských zařízení 

67. Praktický seminář "Situational Grammar" pro učitele ZŠ 

68. Praktický seminář "Antistresový program pro angličtináře" pro učitele ZŠ 

69. Praktický seminář "Effective Classroom Management in Large Classes" pro učitele ZŠ  

70. Praktický seminář "How to Teach Very Young Learners" pro učitele ZŠ  

71. Cyklus praktických seminářů "Základní principy výuky AJ s využitím mezipředmětových vztahů" pro 

učitele ZŠ a víceletých gymnázií 

72. Metodický seminář "Sources of Authentic English" pro učitele ZŠ a SŠ 

73. Metodický seminář "Metoda tradiční versus metoda komunikativní?" pro učitele SŠ 

74. Praktický seminář "Tvorba jazykových testů pro střední školy" pro učitele SŠ 

75. Metodicko-jazykový seminář "Sobota s angličtinou" pro učitele ZŠ  

76. Metodicko-didaktický seminář "Lernen mit allen Sinnen" pro učitele ZŠ  

77. Metodicko-didaktický seminář "Hörverstehen im Hinblick auf das Zertifikat Deutsch und das tschechische 

Abitur" pro učitele  Nj SŠ 

 

Společenskovědní předměty, estetická výchova 

78. Cyklus praktických seminářů "Keramika pro začátečníky"  pro učitele esteticko-výchovných předmětů, 

zejména učitele Vv, vychovatele ŠD všech typů škol a školských zařízení  

79. Cyklus praktických seminářů "Keramika pro pokročilé – dekorování, plastické vzory"   pro učitele 

esteticko-výchovných předmětů, zejména učitele Vv, vychovatele ŠD všech typů škol a školských zařízení  

80. Cyklus praktických seminářů "Výroba drobných šperků a dárků" pro učitele esteticko-výchovných 

předmětů, zejména učitele Vv,  vychovatele ŠD všech typů škol a školských zařízení  

81. Cyklus praktických seminářů "Sociální témata v občanské a rodinné výchově" pro učitele 

společensko-vědních předmětů, zejména učitele Ov a Rv 

82. Cyklus praktických seminářů "Kouzla z hedvábí – malba a kresba" pro učitele esteticko-výchovných 

předmětů, zejména učitele Vv, vychovatele ŠD všech typů škol a školských zařízení  

83. Metodický seminář "Dílna učitelů Ov a základů společenských věd na SŠ" pro učitele SŠ 

84. Metodický seminář "Jak na občanku aneb učíme zajímavě" pro učitele Ov ZŠ a víceletých gymnázií 

85. Cyklus metodických  seminářů "Umění argumentace jako předpoklad kvality učitele" pro pedagogické  

pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

86. Přednáška "Vánoční variace" pro učitele esteticko-výchovných předmětů, zejména učitele Vv, vychovatele 

ŠD všech typů škol a školských zařízení  

87. Cyklus praktických dílen "Výtvarné techniky v praxi" pro učitele esteticko-výchovných předmětů, zejména 

učitele Vv, vychovatele ŠD všech typů škol a školských zařízení  

88. Odborná přednáška spojená s besedou "Hradecká pevnost" pro učitele dějepisu, Čj, Ov, vychovatelky ŠD 

89. Cyklus odborných seminářů  "Něco odborného ze školství" pro mistry odborného výcviku a učitele 

odborných předmětů SOU, SOŠ  

90. Pracovní dílna "Praktické uplatnění fotografie" pro učitele Vv všech typů škol, pro pedagogy vedoucí na 

školách fotografické a výtvarné kroužky  

91. Seminář spojený s besedou "Nebojte se projektového vyučování" pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých 

gymnázií 

92. Praktický dvoudenní seminář "Vánoční dílna" pro učitele esteticko-výchovných předmětů, zejména učitele 

Vv a vychovatele ŠD všech typů škol a školských zařízení  

93. Praktický seminář "Výtvarná výchova a výtvarné umění" pro učitele Vv 2.stupně ZŠ, víceletých gymnázií a  

ZUŠ  

94. Praktický seminář "Most mezi výtvarným projevem dětství a dospívání" pro učitele 2.stupně ZŠ, víceletých 

gymnázií a ZUŠ  

95. Cyklus praktických seminářů "Hudební činnosti" pro učitele Hv 2.stupně ZŠ, víceletých gymnázií a ZUŠ 

96. Cyklus praktických seminářů "Výtvarný cyklus" pro učitele Vv 2.stupně  ZŠ, víceletých gymnázií a ZUŠ 

97. Seminář  "Média a škola" pro ředitele všech typů škol a jejich zástupce 

98. Seminář "Image moderní ženy" pro učitelky všech typů škol a školských zařízení 



99. Přednáška "Proměny metodologie dějepisectví Gollovy školy" pro učitele společensko-vědních předmětů 2. 

stupně ZŠ, SŠ 

100. Přednáška "Globalizace ve školství" pro ředitele všech typů škol a jejich zástupce 

 

Technické předměty, Informatika, Matematika, Fyzika 

101. Praktický seminář "Objevujeme v matematice" pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií 

102. Kurz "Základy programování" pro učitele informatiky ZŠ, SŠ  

103. Seminář spojený s besedou "O čem žáci ve škole nepřemýšlejí" pro učitele ZŠ a víceletých gymnázií 

104. Cyklus praktických seminářů "Tvorba WWW stránek"  pro učitele informatiky ZŠ a víceletých gymnázií 

105. Cyklus praktických seminářů "Správce sítě" pro učitele informatiky ZŠ a víceletých gymnázií 

106. Cyklus praktických seminářů "Grafický program Corel" pro učitele informatiky ZŠ, SŠ 

107. Přednáška spojená s besedou "Může být geometrie zajímavá?" pro učitele matematiky ZŠ, SŠ  

108. Blok přednášek "Den s matematikou" pro učitele matematiky všech typů škol 

109. Pracovní dílna "Geometrie v živé přírodě a v životě" pro učitele matematiky ZŠ a víceletých gymnázií 

110. Pracovní dílna "Matematika s nadhledem – III.  Stereometrie." pro učitele  matematiky ZŠ a víceletých 

gymnázií 

111. Přednáška spojená s besedou "Za hranicemi fyziky" pro učitele fyziky ZŠ, SŠ  

112. Přednáška spojená s besedou "Fyzika a živá příroda" pro učitele fyziky ZŠ a víceletých gymnázií 

113. Praktický seminář "Internet + síťová pošta"pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských 

zařízení 

114. Cyklus praktických seminářů "MS Excel-začátečníci" pro pedagogické pracovníky všech typů škol a 

školských zařízení  

115. Cyklus praktických seminářů "MS Word – základní kurz" pro pedagogické pracovníky všech typů škol a 

školských zařízení 

116. Cyklus praktických seminářů "Windows-základní kurz" pro pedagogické pracovníky všech typů škol a 

školských zařízení 

 
Přírodovědné předměty  

117. Cyklus zeměpisných přednášek "Zeměpisná mozaika světa" pro učitele zeměpisu  a přírodopisu všech typů 

škol  

118. Cyklus zeměpisných přednášek "Změny soudobého světa" pro učitele zeměpisu  všech typů škol  

119. Exkurze spojená s přednáškou "Zveme Vás na návštěvu do Přírodovědného centra" pro učitele 

přírodovědných předmětů všech typů škol a pedagogy vedoucí na školách zookoutky 

120. Exkurze "Výzkumný ústav lesního hospodářství - zámecký park Opočno" pro učitele přírodovědných 

předmětů  

121. Cyklus přírodovědných vycházek "Vlastivědné vycházky po okolí Rychnova nad Kněžnou" pro učitele 

přírodovědných předmětů všech typů škol 

122. Přednáška "25 let první východočeské Himalájské expedice" pro učitele přírodovědných předmětů všech 

typů škol 

123. Přednáška spojená s besedou "Krátkodobé a dlouhodobé školní projekty ve výuce zeměpisu na ZŠ" pro 

učitele zeměpisu ZŠ, speciálních škol ZŠ a víceletých gymnázií 

124. Exkurze ”Geologické a geomorfologické poměry vnitrosudetské pánve na příkladu vrchu Ostaš a blízkého 

okolí” pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ, speciálních  ZŠ a víceletých gymnázií 

125. Seminář "Ekologizace provozu škol" pro ředitele všech typů škol a jejich zástupce 

 

Tělesná výchova 

126. Přednáška "Standardy v TV na1. stupni ZŠ pro učitele 1. stupně ZŠ, speciálních ZŠ a ZvŠ  

127. Praktický seminář "Pohybové hry  Tělo Olomouc”  pro učitele Tv všech typů škol a školských zařízení 

128. Praktický seminář "Úkoly pro potřeby školní TV – 2. samostatná část" pro učitele Tv všech typů škol a 

školských zařízení 

129. Praktický seminář "Nápady a využití nářadí v TV" pro učitele Tv všech typů škol a školských zařízení 

130. Kurz "Doškolovací lyžařský kurz" pro pedagogické pracovníky - instruktory školního lyžování 

U kurzu, jehož místo konání je mimo území ČR, nelze z účelově vázaných finančních prostředků  hradit 

ubytování, stravování a dopravu účastníků.  

131. Praktický seminář "Country tance, country aerobic ve školní TV" pro učitele Tv  všech typů škol a 

školských zařízení 

 

Vzdělávací zájezdy a exkurze 

132. Návštěva spojená s besedou "Exkurze do mateřských škol" pro učitelky MŠ 

http://www.pgchk.cz/~rusek/pgc/index.php?akce=*9&skrok=2000&polo=1


133. Exkurzně vzdělávací zájezd "Banská Bystrica a okolí – exkurze do škol" pro učitele podle stupně školy 

(MŠ, ZŠ, SŠ) 

U této akce nelze z účelově vázaných finančních prostředků  hradit ubytování, stravování a dopravu 

účastníků. 

134. Exkurzně vzdělávací zájezd "Vzdělání a řemeslo; Dítě a jeho svět" pro učitele středních odborných a 

učňovských škol  

 

Výstavy zaměřené na prezentaci škol, školských zařízení a pedagogickou činnost 

135. Zájmová činnost učitelů, výstavy zaměřené na tradice a zvyky, doplnění výuky přírodovědných předmětů 
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Vedení školy  

1. Seminář "Inspekce a kontrola ve školách a školských zařízeních" pro ředitele  a zástupce všech  typů škol 

2. Kurz "Právní subjektivita v praxi" pro ředitele  a zástupce všech  typů škol 

3. Seminář "Možnosti čerpání finančních prostředků z programů a fondů EU" pro ředitele  a zástupce všech  

typů škol 

4. Seminář "Personální ochrana osobních údajů" pro ředitele  a zástupce všech  typů škol 

5. Kurz "Řízení kvality a pedagogické hodnocení" pro ředitele  a zástupce všech  typů škol 

6. Seminář "Setkání vedoucích předmětových komisí - metodická schůzka" pro ředitele  a zástupce všech  

typů škol 

7. Kurz "Vstup do právní subjektivity" pro ředitele  a zástupce všech  typů škol 

8. Seminář "Změny Zákoníku práce od 1. 1. 2001" pro ředitele  a zástupce všech  typů škol 

 

Pedagogika a psychologie  

9. Seminář "Diagnostika SPU u adolescentů" pro učitele  SOU, OU, SŠ všech typů škol 

10. Cyklus seminářů "Tvořivá škola" pro učitele ZŠ a nižší ročníky gymnázií 

 

Předškolní výchova 

11. Exkurze a vzdělávací zájezd "Celostátní festival Jičín" pro učitelky MŠ 

12. Seminář "Předvánoční čertoviny s hudební výchovou v MŠ" pro učitelky MŠ 

13. Seminář "EKO ateliér – výtvarné proměny odpadových materiálů" pro učitelky MŠ 

14. Exkurze "Celostátní festival MŠ MATEŘINKA Nymburk" pro učitelky MŠ  

15. Dvoudenní seminář "Priority předškolního vzdělávání" pro učitelky MŠ   

16. "Cyklus seminářů pro ředitelky MŠ"  

17. Seminář "Rámcový program pro předškolní vzdělávání" pro ředitelky a učitelky MŠ 

 

Speciální školství  

18. Cyklus seminářů "Alternativní využití globální metody pro děti, které mají trvalé výukové problémy" pro 

učitele ZvŠ, PoŠ, spec. zařízení 

 

Český jazyk a literatura  

19. Cyklus seminářů "Alternativní výuka českého jazyka v 1.-5- ročníku" pro učitelky  1.stupně ZŠ  

20. Seminář " Číst a psát bez chyb a s radostí aneb k pojetí výuky ČJ" pro učitele 1.stupně ZŠ 

21. Seminář "Musím umět česky, že  abych nebyl..aneb"pro učitele 2. Stupně ZŠ 

22. Seminář "Nuda při češtině? Ani nápad!" pro učitele ZŠ a nižších ročníků gymnázií 

 

Cizí jazyky  

23. Seminář "Metodika výuky angličtiny" pro učitele Aj 1. stupně ZŠ 

24. Seminář "Základní metodické postupy pro výuku angličtiny" pro učitele Aj 1. stupně ZŠ 

25. Cyklus seminářů "Principy výuky angličtiny s využitím mezipředmětových vztahů" pro učitele Aj 2. stupně 

ZŠ 

26. Seminář "Getting Yong Learners to? Join In?" pro učitele Aj 1. stupně ZŠ 

27. Seminář "Getting Started!" pro učitele Aj 1. stupně ZŠ 

28. Cyklus seminářů "Metodika výuky angličtiny pro střední a jazykové školy" pro učitele SŠ a JazŠ  

29. Cyklus seminářů "Komunikativní výuka cizích jazyků" pro učitele 2. stupně ZŠ 

30. Seminář "Autentický materiál a diversita ve výuce cizích jazyků" pro učitele 2. Stupeň ZŠ 

31. Kurz "Konverzace – francouzský jazyk pro středně pokročilé" pro učitele, kteří zvládají francouzštinu na 

niveau 1 Le NSF 

32. Kurz "Německý jazyk pro mírně (středně) pokročilé" pro učitele Nj ZŠ  



33. Kurz "Konverzace v německém jazyce" pro učitele Nj a další pedagogické pracovníky 

34. Kurz "Gramatika v písničkách a hrách v učebnici START MIT MAX" pro učitele NJ 1. stupně ZŠ 

35. Kurz "Metoda tradiční versus metoda komunikativní" pro učitele SŠ,SOU,VOŠ  

36. Kurz "Schon wieder Grammatik! pro učitele 2.stupně ZŠ, SŠ,VOŠ 

37. Kurz "Hörverstehen im Hinblick auf das Zertifikat Deutsch und das tschechische Abitur" pro učitele 

SŠ,VOŠ,SOU  

38. Kurz "Wie viel muss man verstehen um zu verstehen?" pro učitele 2.stupně ZŠ, SŠ,VOŠ 

39. Kurz "Lernen mit allen Sinnen – Spiele im Unterricht" pro učitele Nj a další pedagogické pracovníky 

40. Kurz "Autentický materiál při výuce němčiny: Deutsch macht Spass und bildet" pro učitele Nj a další 

pedagogické pracovníky 

41. Cyklus seminářů "Není jedna cesta” pro učitele cizích jazyků ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, kteří vyučují žáky se 

speciálními poruchami učení 

42. Cyklus seminářů "Charakteristika praktického využití učebního souboru RADUGA" pro učitele Nj ZŠ a SŠ 

43. Cyklus seminářů "Práce se slovní zásobou v učebnici RADUGA 1 - 3" pro učitele Nj ZŠ a SŠ  

44. Cyklus seminářů "Na pomoc učiteli ruštiny" pro učitele Rj ZŠ a SŠ  

45. Cyklus seminářů "Reálie Ruska" pro učitele Rj všech typů škol 

 

Matematika 

46. Seminář "Geometrie s počítačem" pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, G, SOU  

47. Seminář "Seznámení s grafickým kalkulátorem TI - 83" pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, G, SOU  

48. Seminář "Chyba v matematice a její význam pro rozvoj tvořivosti" pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, G, SOU 

49. Seminář "Internet při výuce geometrie" pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, G, SOU  

50. Seminář "Objevujeme v matematice" pro učitele  1. stupně ZŠ  

51. Seminář "Práce s učebnicí matematiky" pro učitele ZŠ 

52. Seminář "Moderní šifrovací metody a elementární matematika" pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, G, SOU  

53. Kurz "Praktická činnost ve výpočetní technice" pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, G, SO 

54. Seminář "Fyzikální omyly, kterým možná podléháte i Vy" pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, G, SOU  

55. Seminář "Za hranicemi fyziky" pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, G, SOU  

 

Chemie  

56. Seminář "Aktivní metody ve výuce chemie." pro učitele ZŠ a  SŠ 

57. Seminář "Chemické experimenty ve výuce chemie." pro učitele všech typů škol  

58. Seminář "Přehled současného chemického názvosloví" pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, G, SOU  

59. Seminář "Chemie jako předmět státní maturitní zkoušky." pro učitele všech typů SŠ 

60. Kurz "Současná základní škola a moderní výuka chemie" pro učitele ZŠ  

61. Kurz "Výroba akrylátových produktů a životní prostředí" pro učitele ZŠ a SŠ 

 

Biologie, ekologie  

62. Exkurze a seminář "Ekologická exkurze do Slavkovského lesa" pro učitele ZŠ a SŠ 

63. Seminář "Geologicko-ekologická exkurze rekultivací a arboreta" pro učitele ZŠ a SŠ 

64. Seminář "Geologická stavba severozápadních Čech a její ekologické problémy" pro učitele ZŠ a SŠ 

65. Seminář "O přírodě od A do Z aneb výuka přírodopisu a praktické a laboratorní činnosti na ZŠ”  

66. Seminář "Práce v parlamentě v oblasti ochrany životního prostředí (OŽP)" pro učitele ZŠ a SŠ  

67. Seminář "Recyklace odpadů a obalová technika" pro učitele ZŠ a SŠ 

68. Seminář a exkurze "Vliv báňské činnosti na devastaci a tvorbu nové krajiny a její možné využití na 

Sokolovsku a Karlovarsku"  pro učitele ZŠ a SŠ 

 

Dějepis  

69. Kurz "Současné dějepisné vyučování na školách Evropské unie" pro učitele ZŠ a SŠ 

70. Seminář ",,Sudetští Němci a Češi. Historie, fakta, perspektivy: Výzva pro Evropu” pro učitele ZŠ a SŠ 

71. Seminář "Vyučování dějepisu na středních odborných školách podle nových učebních osnov" pro učitele ZŠ 

a SŠ  

72. Cyklus seminářů "Vybrané kapitoly z českých dějin, z historie Karlových Varů a regionu" pro učitele ZŠ a 

SŠ  

 

Zeměpis  

73. Kurz "Současná geografická situace ve světě" pro učitele ZŠ a SŠ  

74. Seminář "Nové trendy ve světové fyzické geografii" pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, G, SOU 

 

Společenskovědní obory 



75. Seminář "Mírové operace  OSN, role OSN při zajišťování světového míru a bezpečnosti" pro učitele 2. 

Stupně ZŠ, SŠ, G, SOU  

76. Seminář "Aby z nich byli slušní lidé" pro učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

77. Seminář "Dimenze vybraných globálních problémů" pro učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

78. Seminář "Armáda ČR, její postavení a úlohy v mezinárodním kontextu" pro učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

79. Seminář "Evropská bezpečnost v podmínkách globalizace" pro učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

80. Seminář "Současná globalizace a její sociální souvislosti" pro učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

81. Seminář "Globalizace z hlediska kultury" pro učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

82. Seminář "Postavení rozvojových zemí, zvláště subsaharské Afriky v mezinárodním systému, především 

ekonomickém" pro učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

83. Seminář "Problémy současného postavení rozvojových zemí ve světě, vysvětleno na příkladech ze zemí 

Asie" pro učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

84. Seminář "Reforma OSN a návrhy na její realizaci, dosavadní výsledky a vize OSN pro 21. století" pro 

učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

85. Seminář "Vize pro XXI. století" pro učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

 

Hudební výchova  

86. Seminář "Teenageři prý nechtějí zpívat aneb jak na hudební výchovu na 2. stupni" pro učitele 2. stupně, SŠ, 

G, SOU 

87. Kurz "Nové poznatky a metodické inovace v Hudební výchově" pro učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

88. Seminář "Trochu si zazpívat, zahrát a zatancovat aneb k současnému pojetí hudební výchovy na 1. stupni 

ZŠ" pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ  

 

Výtvarná výchova  

89. Cyklus čtyř seminářů "Malování na hedvábí" pro učitele Vv, Pv, vychovatelky ŠD  

90. Kurz "Paličková krajka – historický vývoj, současnost" pro učitele 2. stupně, SŠ, G, SOU 

91. Seminář "Modelování – práce s hlínou" pro učitele ZŠ a ZUŠ 

 

Multikulturní výchova  

92. Seminář  "Jsme připraveni vstoupit do multikulturní třídy?" pro učitelky MŠ, ZŠ, SŠ, G, SOU  

93. Seminář "Jak lépe porozumět romským dětem" pro učitele MŠ,ZŠ,SŠ, G, SOU,ZvŠ 

 

Rodinná a zdravotní výchova, volný čas 

94. Cyklus seminářů "Realizace práv dítěte" pro učitele MŠ,ZŠ,SŠ, G, SOU, ZvŠ 

95. Seminář "Co dělat když....?"  pro učitele MŠ,ZŠ,SŠ, G, SOU, ZvŠ  

96. Seminář "Primární protidrogová prevence - Realizace minimálních preventivních programů" pro učitele 

ZŠ,SŠ, G, SOU, ZvŠ 

 

Vzdělávací zájezdy a exkurze 

97. Exkurze “Veletrh INVEX Brno” pro učitele informatiky a správce školních sítí ZŠ,SŠ, G, SOU,ZvŠ 

98. "Vzdělávací zájezd na výstavu materiálů vhodných pro nápravu specifických poruch učení" pro učitele 

MŠ,ZŠ,SŠ, G, SOU, ZvŠ  

 

Technické a ekonomické obory 

99. Kurz "Elektroinstalace rodinných domků, spolehlivost v ES ČR" pro učitele odborných předmětů SOŠ, 

SOU a OU   

 

22 354/2001-25-87 Pedagogické centrum Olomouc    30. listopadu 2003 

   Wellnerova 26,  780 00  Olomouc 

 

1. Praktická dílna "Od říkadla k písničce, od písničky k pohádce " pro učitelky MŠ a   1. stupně ZŠ, 

vychovatelky ŠD, učitele hudebních oborů ZUŠ 

2. Praktická dílna "Hrátky s hudbou" pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD 

3. Praktická dílna "Zpíváme -hrajeme -posloucháme " učitelky MŠ, vychovatelky ŠD 

4. Praktická dílna "Hry s hudbou a techniky muzikoterapie" pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD 

5. Praktická dílna "Batika a malba na hedvábí" pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD a učitele Vv ZŠ 

6. Praktická dílna "Seznamte se s technikou modrotisku" pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD a učitele Vv ZŠ 

7. Praktická dílna "Keramika" pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD a učitele Vv ZŠ 

8. Praktické cvičení "Dramatická výchova dětí předškolního věku" pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD a učitele 

Hv ZŠ 



9. Cyklus dramatické výchovy pro začátečníky -  pro učitelky MŠ  

10. Seminář "Nový vhled do vyučování na 1. stupni ZŠ" pro učitele 1.stupně ZŠ 

11. Kurz "Lyžařský instruktorský kurz pro pedagogické pracovníky" pro učitele ZŠ a SŠ  - instruktory školního 

lyžování 

12. Seminář "Matematické aplikace v učivu" pro učitele matematiky SŠ, ZŠ 

13. Přednáška a seminář "Fyzika I – Technické aplikace ve výuce fyziky na SŠ" pro učitele technických 

předmětů SŠ 

14. Přednáška  a seminář "Fyzika II – Technické aplikace ve výuce fyziky na SŠ v oblasti mechaniky, optiky a 

atomové fyziky" pro učitele technických předmětů na SŠ 

15. Přednáška a seminář "Chemie I - Technické aplikace ve výuce chemie na SŠ" pro učitele přírodovědných 

předmětů  

16. Seminář "Prevence a řešení šikanování" pro všechny pedagogy ZŠ, ZvŠ 

17. Zájezd spojený s přednáškou a besedou "Regionální historie" pro učitele Čj 2. stupně ZŠ 

18. Seminář "Český jazyk a literatura" pro učitele Čj ZŠ, SŠ  

19. Seminář "Německý jazyk jako součást profesního profilu " pro učitele ZŠ a SŠ  

20. Intenzivní kurz "Německý jazyk, metodika výuky a využití počítače ve výuce NJ" pro učitele Nj ZŠ 

21. Intenzivní kurz "Jak motivovat žáky ve výuce angličtiny" pro učitele Aj ZŠ 

22. Seminář "Základy komunikace v angličtině" pro učitele Aj ZŠ 

23. Seminář "Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu" pro učitele hudebních oborů ZUŠ  

24. Seminář "Čtení notového zápisu skladeb různých stylových období" pro učitele hudebních oborů ZUŠ 

25. Seminář "Základy dirigování" pro učitele hudebních oborů ZUŠ  

26. Seminář "Moderní metody výuky hry na housle" pro učitele hudebních oborů ZUŠ  

27. Seminář "Rozšiřování odborných dovedností učitelů literárně dramatického oboru" pro učitele ZUŠ 

28. Seminář "Stylová interpretace klavírních skladeb období klasicismu" pro učitele hudebních oborů ZUŠ 

29. Seminář "Aktivizační formy výuky v hodinách hudební nauky v ZUŠ" pro učitele hudebních oborů ZUŠ 

30. Soustředění "Výchova ke zdravému životnímu stylu  - Životní prostředí a naše celosvětová společnost”  

pro učitelky MŠ a učitele společenskovědních předmětů ZŠ 

31. Seminář "Podporujeme aktivní učení a samostatné myšlení žáků" všechny pedagogické pracovníky  

32. Seminář "Právní vědomí pedagogického pracovníka" pro všechny pedagogické pracovníky  

33. Seminář "Odborná příprava ředitelů škol – právní rámec řízení školy a školských zařízení" pro ředitele škol 

a školských zařízení všech typů a stupňů škol 

34. Seminář "Programovaná výuka psaní na klávesnici počítače" pro učitele informatiky ZŠ a SŠ  

35. Seminář "Tvořivá dramatika  - Tvořivá dramatická výchova ve škole" pro učitele esteticko-výchovných 

předmětů ZŠ a SŠ, učitelky MŠ 

36. Exkurze "Pamětihodnosti města Olomouce se zaměřením  na následné využití ve výuce dějepisu na ZŠ" pro 

učitele dějepisu ZŠ  

37. Modulární systém "Program dalšího vzdělávání školského managementu" pro ředitele škol a jejich zástupce 

38. Kurz “VT pro ICT koordinátory na základních a středních školách”  pro pedagogy, kteří jsou pověření na 

škole výkonem funkce správce počítačové sítě nebo ICT koordinátora 
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1. Přednáška a seminář "Asertivita - její možnosti i omezení" pro pedagogické pracovníky všech typů škol 

2. Přednáška a seminář "Neverbální komunikace - řeč těla" pro pedagogické pracovníky všech typů škol 

3. Přednáška a seminář "Psychická úskalí v práci učitele" pro pedagogické pracovníky všech typů škol 

4. Přednáška "Psychoterapie a výchovné problémy" pro pedagogické pracovníky všech typů škol 

5. Přednáška "Úvod do transakční analýzy" pro učitele ZŠ, SŠ a výchovné poradce 

6. Seminář "Média a jejich vliv na jedince a společnost" pro pedagogické pracovníky všech typů škol 

7. Seminář "Drogy jako celospolečenský problém" pro pedagogické pracovníky všech typů škol 

8. Seminář "Změna je možná aneb způsoby komunikace ve stresu I." pro pedagogické pracovníky všech typů 

škol 

9. Seminář "Změna je možná aneb koncept sebeúcty, učitel jako vzor II." pro pedagogické pracovníky všech 

typů škol 

10. Seminář "Změna je možná aneb jak lépe porozumět žákům III." pro pedagogické pracovníky všech typů 

škol 

11. Seminář "Změna je možná aneb hlubší sebepoznání prostřednictvím rodinné mapy IV." pro pedagogické 

pracovníky všech typů škol 

12. Přednáška a seminář "Školní zralost, školní připravenost" pro učitelky MŠ a 1.stupně ZŠ 

13. Seminář "Učím “VOLBU”" pro učitele vyučující volbu povolání 



14. Seminář "Poruchy projevu dítěte v předškolním věku" pro učitelky MŠ  

15. Seminář "Spontánní hry v MŠ" pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

16. Seminář "Agrese u dětí (aneb když se děti bijí)" pro učitele 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD 

17. Seminář "Rozvíjení zrakové diferenciace u dětí předškolního věku" pro učitelky MŠ 

18. Seminář "Metodické ukázky práce s žáky v dyslektické třídě" pro všechny učitele a ředitele 

19. Workshop "Efektivní řízení školy I. a II." pro ředitele ZŠ, SŠ, ZvŠ, DD  

20. Workshop "Konflikty a řídící pracovník"pro ředitele a zástupce škol a školských zařízení 

21. Seminář "Jak předcházet problémům při hodnocení a klasifikaci začínajících učitelů ZŠ    s praxí do 2 let" 

pro ředitele ZŠ 

22. Seminář "Konflikty a jejich řešení" pro  všechny učitele  

23. Workshop "Pedagog či manažer?" pro ředitele ZŠ, SŠ 

24. Seminář "Vyhodnocení efektivity metodiky primární prevence" pro učitele - metodiky primární prevence 

25. Seminář "Od drogové závislosti k infekčním chorobám" pro učitele - metodiky primární prevence 

26. Seminář "Hledání východiska  – xenofobie a rasismus" pro všechny učitele společensko-vědních předmětů 

27. Workshop "Agresor + oběť = šikana" pro učitele 1. stupně ZŠ a vychovatele DD 

28. Seminář "MMM  –   Média, mládež a my" pro učitele společensko-vědních předmětů ZŠ, SŠ 

29. Seminář "Strateging – jak v komunikaci neprohrát" pro učitele - výchovné poradce,  učitele Rv, Ov  

30. Přednáška "Moře" pro učitele dramatické výchovy 1. stupně ZŠ  

31. Seminář "Hudební výchova novými metodami na MŠ" pro učitelky MŠ  

32. Seminář "Efektivní zacházení s informacemi, myšlenkové mapy" pro učitele - výchovné poradce 

33. Seminář "Komunikace s problémových klientem" pro učitele - výchovné poradce 

34. Exkurze "Střední škola Kroměříž" pro učitele - výchovné poradce 

35. Přednáška "Agresivita dětí" pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD, výchovné poradce 

36. Seminář "Šikana, prevence asociálního chování, tresty v DD" pro vychovatele DD 

37. Seminář "Školní divadlo" pro učitele dramatické výchovy ZŠ a SŠ 

38. Seminář "Strukturované drama" pro učitele dramatické výchovy ZŠ a SŠ 

39. Seminář "Metodika v praxi aneb jak na to!" pro učitele 1. stupně ZŠ 

40. Seminář "Motivy pro výchovu dětského čtenáře na 1. stupni ZŠ" pro učitele ZŠ 

41. Seminář "Čeština jako základ k rozvíjení mluveného a psaného  projevu žáků" pro učitele 1. stupně ZŠ  

42. Seminář "Dramatická výchova jako metoda ve výuce prvouky,  vlastivědy a přírodovědy" pro učitele           

1. stupně ZŠ 

43. Seminář "Dramatická výchova a projektové vyučování" pro učitele 1. stupně ZŠ 

44. Seminář "Nové možnosti při výuce Hv na 1. stupni ZŠ" pro učitele ZŠ 

45. Seminář "Počáteční psaní z pohledu dětského psychologa" pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

46. Kurz "Klasické country tance" pro vychovatelky ŠD a učitele Tv ZŠ 

47. Seminář "Nuda při češtině? Ani nápad!" pro učitele Čj ZŠ  

48. Seminář "Miniprojekty v českém jazyce" pro učitele Čj ZŠ 

49. Seminář "Pravidla českého pravopisu v praxi" pro učitele Čj ZŠ 

50. Seminář "Hodnocení a klasifikace písemných prací slohových" pro učitele Čj ZŠ 

51. Seminář "Některé metody a formy práce v oblasti prověřování, hodnocení a klasifikace" pro učitele Čj ZŠ 

52. Seminář "Obraz literatury pro děti a mládež na přelomu tisíciletí" pro učitele Čj ZŠ 

53. Seminář "Obraz literatury pro děti předškolního a mladšího školního věku na přelomu tisíciletí" pro učitelky 

MŠ a 1. stupně ZŠ  

54. Seminář "České literární časopisy 1945 - 1989" pro učitele Čj SŠ  

55. Seminář "Aktuální tendence ve slovenské literatuře" pro učitele Čj SŠ 

56. Seminář "Dějiny české literatury po roce 1945 - nástin nové koncepce" pro učitele Čj SŠ 

57. Seminář "M. Viewegh - autor postmoderních bestsellerů" pro učitele Čj ZŠ a SŠ 

58. Seminář "Umíte hezky česky?" pro učitele Čj ZŠ, SŠ 

59. Seminář "Miniprojekty v JČ" pro učitele Čj ZŠ 

60. Seminář "Hrajeme si při češtině" pro učitele Čj ZŠ  

61. Exkurze "Literární toulky Prahou" pro učitele Čj ZŠ, SŠ 

62. Seminář "Světová literatura 20. století" pro učitele Čj ZŠ, SŠ  

63. Seminář "Státní maturita z JČ a literatury" pro učitele Čj SŠ  

64. Kurz "Jazykově-metodický kurz anglického jazyka II." pro učitele Aj ZŠ 

65. Kurz "Kurz jazyka anglického  pro začátečníky" pro všechny učitele 

66. Seminář "Relaxační prvky a rozcvičení v hodinách AJ" pro učitele Aj ZŠ 

67. Seminář "Improvizace a strukturované drama v hodinách AJ" pro učitele Aj ZŠ 

68. Seminář "Pohádky a příběhy v hodinách AJ" pro učitele Aj ZŠ 

69. Pracovní dílna "Holidays and Festivals in Great Britain and the USA I." pro učitele Aj ZŠ 

70. Seminář "Holidays and Festivals in Great Britain and the USA II." pro učitele Aj ZŠ 



71. Seminář "Nebojte se gramatiky" pro učitele Aj ZŠ 

72. Seminář "Singing Grammar" pro učitele Aj ZŠ 

73. Seminář "Autentický text v hodinách angličtiny a co s ním učitelé" pro učitele Aj ZŠ 

74. Seminář "Začínáme mluvit anglicky" pro učitele Aj 1. stupně ZŠ 

75. Seminář "Prezentace slovní zásoby" pro učitele Aj ZŠ 

76. Seminář "American Junior High School" pro učitele Aj ZŠ 

77. Seminář "Základní principy výuky AJ s využitím mezipředmětových  vztahů I. – III." pro učitele Aj 2. 

stupně ZŠ 

78. Seminář "Making the Most of Pop" pro učitele Aj ZŠ 

79. Seminář "Podzimní víkend s angličtinou" pro učitele Aj ZŠ 

80. Kurz "Konverzační kurz s rodilým mluvčím" pro učitele Aj ZŠ 

81. Seminář "Pracovní seminář pro učitele AJ" pro učitele Aj ZŠ 

82. Seminář "LATINA – první kulturní jazyk Evropy" pro učitele latiny SŠ 

83. Přednáška "Entwicklungstendenzen im heutigen Deutsch" pro učitele Nj ZŠ a gymnázií 

84. Seminář "Umgangssprache" pro učitele Nj ZŠ a gymnázií 

85. Seminář "Reime und einfache Lieder im Anfängerunterricht" pro učitele Nj ZŠ a gymnázií 

86. Seminář "Lieder im Deutschunterricht für Fortgeschrittene" pro učitele Nj ZŠ a gymnázií 

87. Seminář "Spiele im Deutschunterricht für Anfänger" pro učitele Nj ZŠ a gymnázií 

88. Seminář "Spiele im Deutschunterricht für Fortgeschrittene" pro učitele Nj ZŠ a gymnázií 

89. Seminář "Deutsche Grammatik mit Spaß und Spiel" pro učitele Nj ZŠ a gymnázií 

90. Seminář "Märchen der  Brüder Grimm im Unterricht" pro učitele Nj ZŠ a gymnázií 

91. Seminář "Neue Deutsche Rechtschreibung" pro učitele Nj ZŠ a gymnázií 

92. Seminář "Ausgewählte Themen zur deutschen Grammatik" pro učitele ZŠ a gymnázií 

93. Seminář "Aktuální problematika výuky němčiny na 1. stupni základní školy" pro učitele Nj ZŠ  

94. Seminář "Schon wieder Gramatik! (Themen Neu, Tangram, Pingpong Neu)" pro učitele Nj ZŠ a SŠ 

95. Seminář "Moderne Hör-und Lesestrategien" pro učitele Nj ZŠ a SŠ 

96. Seminář "Deutsch macht Spaß und bildet" pro učitele Nj ZŠ a SŠ 

97. Seminář "Konverzace, gramatická cvičení učebnice Deutsch im Gespräch" pro učitele Nj  

98. Seminář "Lieder im Unterricht" pro učitele Nj 1. a 2. stupně ZŠ 

99. Seminář "Schon wieder Grammatik" pro učitele Nj  

100. Seminář "Lernen mit allen Sinnen" pro učitele Nj  

101. Seminář "Reálie Švýcarska " pro učitele Nj 2. stupně ZŠ, SŠ 

102. Exkurze "Praha – Technické  muzeum, model  jaderného reaktoru ČVUT Praha" pro učitele fyziky, 

chemie a praktických činností 2. stupně ZŠ,  SŠ  

103. Metodický seminář "Prezentace učebních pomůcek pro výuku fyziky" pro učitele fyziky 2. stupně ZŠ a 

gymnázií 

104. Metodický seminář "Fyzika je, když...aneb praktická témata ve výuce fyziky na ZŠ" pro učitele fyziky 2. 

stupně ZŠ  

105. Seminář "Nové trendy a postupy při řešení hydromechanických problémů" pro učitele fyziky SŠ  

106. Seminář "Gravitační, elektrické a magnetické pole" pro učitele fyziky SŠ  

107. Seminář "Mechanika" pro učitele fyziky SŠ 

108. Seminář "Kmity, vlnění, optika" pro učitele fyziky SŠ 

109. Seminář "Za hranicemi fyziky" pro učitele fyziky ZŠ a SŠ 

110. Seminář "Chemie na 2. stupni ZŠ" pro učitele chemie 

111. Seminář "Tepelná energetika a její dopad na životní prostředí" pro učitele chemie, fyziky, technické 

výchovy, ekologie 2. stupně ZŠ a SŠ  

112. Seminář "Jaderná energetika a její dopady na životní prostředí" pro učitele chemie, fyziky, technické 

výchovy, ekologie 2. stupně ZŠ a SŠ  

113. Seminář "Chemické experimenty" pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

114. Seminář "Chemie jako maturitní zkouška" pro učitele chemie SŠ 

115. Seminář "Vodík a kyslík mohou být i voda aneb praktická témata z chemie na ZŠ" pro učitele chemie ZŠ a 

víceletých gymnázií 

116. Seminář "Stručný přehled u nás rostoucích vyšších hub" pro učitele přírodovědy a biologie 2. stupně ZŠ  

117. Metodický seminář "Flóra ostravských rezervací"  pro učitele přírodovědy, biologie, ekologie 2. stupně ZŠ, 

SŠ 

118. Seminář "Ochrana přírody a botanické poměry na Ostravsku" pro učitele přírodovědy, biologie, ekologie 2. 

stupně ZŠ, SŠ  

119. Metodický seminář "Ptáci - ohrožená třída živočichů na zeměkouli" pro učitele přírodovědy, biologie, 

ekologie  2. stupně ZŠ, SŠ  



120. Metodický seminář "Naši dravci a sovy a jejich ochrana" pro učitele přírodovědy, biologie, ekologie 2. 

stupně ZŠ, SŠ  

121. Praktické dílny "Pomozme našim ptákům hnízdícím v dutinách" pro učitelky MŠ, učitele přírodovědy, 

biologie, ekologie ZŠ, SŠ, vychovatele ŠD a školních klubů 

122. Beseda "Zajímavosti z přírody a tradované omyly při výuce přírodopisu" pro učitele přírodovědy, biologie, 

ekologie 2. stupně ZŠ, SŠ  

123. Metodický seminář "Úplný klíč k určování našich obojživelníků a plazů" přírodovědy, biologie, ekologie 2. 

stupně ZŠ, SŠ  

124. Seminář "Vánoční aranžmá" pro učitele přírodopisu 2. stupně ZŠ 

125. Seminář "Ekosystémy - Příroda bez hranic" pro učitele přírodopisu 2. stupně ZŠ 

126. Třídílný kurz "Proměny keramické hlíny" pro učitele Vv a praktických činností  ZŠ 

127. Metodický seminář "Možnosti rozvíjení tvořivých schopností žáků v praktických činnostech na ZŠ" pro 

učitele praktických činností ZŠ 

128. Praktické dílny "Tradice vizovického pečiva" pro učitele ZŠ 

129. Metodický seminář "Výchova ke zdravému životnímu stylu v  předmětu rodinná výchova na ZŠ" pro 

učitele Rv ZŠ 

130. Kurz "Jóga v denním životě pro učitele" pro všechny pedagogické pracovníky 

131. Seminář "Podíl prvouky na kladném vývoji osobnosti žáků mladšího školního věku" pro učitele 1. stupně 

ZŠ 

132. Seminář "Podíl vlastivědy na formování pozitivních hodnotových orientací" pro učitele 1. stupně ZŠ 

133. Seminář "Možnosti využití grafických kalkulátorů CASIO (CFX-98506GB PLUS) ve výuce středoškolské 

matematiky" pro učitele M  9. ročníku ZŠ, SŠ 

134. Seminář "“Škola zad” a kompenzační program v tělovýchovných chvilkách" pro učitelky MŠ, učitele Tv 

ZŠ, SŠ  

135. Seminář "Cvičíme s overballem" pro učitelky MŠ, učitele Tv ZŠ, SŠ  

136. Seminář "Cvičíme s therabandem" pro učitele Tv ZŠ, SŠ  

137. Seminář "Rozvoj obratnosti aneb lyžařská průprava v tělocvičně" pro učitele Tv  a  učitele - instruktory 

školního lyžování  ZŠ, SŠ 

138. Seminář "Metodicko-organizační formy v házené – průpravné hry a soutěže" pro učitele Tv ZŠ 

139. Seminář "Zdravotní tělesná výchova – od základů k dokonalosti" pro učitele Tv           2. stupně ZŠ, SŠ

  

140. Seminář "Dětský aerobik pro školní mládež 3. – 5. třídy ZŠ" pro učitele 1. stupně ZŠ 

141. Seminář "Dětský aerobik I." pro učitele Tv ZŠ  

142. Seminář "Dětský aerobik II." pro učitele Tv ZŠ 

143. Seminář "Technika atletických disciplín" pro učitele Tv 2. stupně ZŠ 

144. Cvičení "Cvičení rodičů a dětí, dětský aerobik" pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ  

145. Seminář "Aerobik pro děti" pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

146. Seminář "Jóga k dýchání" pro učitelky MŠ 

147. Přednáška "Moderní metody a formy ve výuce zeměpisu - geografie" pro učitele zeměpisu ZŠ a SŠ 

148. Přednáška "Environmentální a ekologická výchova ve výuce zeměpisu" pro učitele zeměpisu ZŠ, SŠ 

149. Přednáška "Informace o školních učebnicích, atlasech a o dalších materiálech pro výuku zeměpisu a 

geografie" pro učitele zeměpisu ZŠ, SŠ  

150. Přednáška "Amazonka – příroda - lidé" pro učitele zeměpisu 2. stupně ZŠ 

151. Exkurze "Pramen Odry, Poodří -  CHKO" pro učitele  zeměpisu 2. stupně ZŠ  

152. Seminář "Nad výukou českých dějin na středních školách" pro učitele dějepisu SŠ  

153. Přednáška "Československo v letech 1945 - 1946" pro učitele dějepisu ZŠ, SŠ 

154. Seminář "Využití dokumentu v dějepisném vyučování" pro učitele dějepisu ZŠ, SŠ  

155. Exkurze "Praha – archeologický výzkum podzemí Pražského hradu" pro učitele dějepisu ZŠ, SŠ 

156. Cyklus seminářů "Víkendová škola hry na zobcovou flétnu II." pro učitele hudebních oborů ZUŠ a učitele 

Hv 2. stupně ZŠ 

157. Seminář "Nové možnosti při výuce Hv na 2. stupni ZŠ" pro učitele Hv 

158. Kurz "Proč je třeba zlepšit úroveň Hv" pro učitele 1. stupně ZŠ 

159. Seminář "Hlasová výchova s dramatickým zaměřením" pro učitelky  MŠ, 1. stupně ZŠ 

160. Seminář "Seminář netradiční výtvarné výchovy" pro učitelky MŠ, učitele Vv ZŠ 

161. Seminář "Seminář trojrozměrné výtvarné práce" pro učitelky MŠ, učitele Vv ZŠ 

162. Seminář "Kolektivní práce ve výtvarné výchově učitelé" pro učitelky MŠ, učitele Vv ZŠ  

 

 

163. Seminář "Metody mostu" pro učitele Vv ZŠ 

164. Přednáška "Experimentální malba ve výtvarné výchově" pro učitele Vv ZŠ  



165. Seminář "Papíroryt" pro učitele Vv ZŠ  

166. Seminář "Koláž, tisk z koláže" pro učitele Vv ZŠ 

167. Seminář "Ruční výroba papíru" pro učitele  Vv ZŠ  

168. Seminář "Papírmaše a vosková batika" pro učitele Vv ZŠ 

169. Seminář "Mezi grafikou a malbou - monotypie" pro učitele Vv ZŠ  

170. Seminář "Malování na sklo ve školní praxi" pro učitele Vv ZŠ 

171. Přednáška "Projektová metoda ve VV" pro učitele Vv ZŠ 

172. Přednáška "Malování na sklo" pro učitele Vv ZŠ  

173. Seminář "Člověk a materiály" pro učitele Vv ZŠ, vychovatelky ŠD,  

174. Seminář "Les v noci" pro učitelky MŠ 

175. Seminář "Malterapie" pro učitelky MŠ 

176. Seminář "Kriminalita dětí a mládeže, kriminalita jako hromadný jev" pro učitele Ov a základů 

společenských věd 

177. Seminář "Šikana - agresivita nejen ve školním prostředí" pro učitele Ov a základů společenských věd 

178. Seminář "Agrese a násilí ve společnosti" pro učitele Ov a základů společenských věd 

179. Seminář "Nové náboženské směry a sekty v ČR" pro učitele Ov a základů společenských věd 

180. Seminář "Vybrané problémy suicidality" pro učitele Ov a základů společenských věd 

181. Seminář "Problematika nezaměstnanosti a bezdomovectví" pro učitele Ov a základů společenských věd 

182. Seminář "Prostituce je společenskou realitou" pro učitele Ov a základů společenských věd 

183. Seminář "Dramatická výchova jako metoda výuky" pro učitele Ov a základů společenských věd 

184. Seminář "Občanská výchova na základní škole" pro učitele Ov a základů společenských věd 

185. Seminář "Mezinárodní organizace a ČR" pro učitele Ov a základů společenských věd 

186. Seminář "Historický vývoj procesu evropské integrace" pro učitele Ov a základů společenských věd 

187. Seminář "Instituce, právo a rozhodování ES/EU" pro učitele Ov a základů společenských věd 

188. Seminář "Společný trh a hospodářská a měnová unie v rámci EU" pro učitele Ov a základů společenských 

věd 

189. Seminář "Připravenost vstupu ČR do EU, výhody a problémy spojené s tímto vstupem" pro učitele Ov a 

základů společenských věd 

190. Seminář "Armáda ČR" pro učitele Ov a základů společenských věd 

191. Seminář "Aby z nich byli slušní lidé aneb…" pro učitele ZŠ 

192. Seminář "Lehká mozková dysfunkce z pohledu dětské psychiatrie" pro speciální pedagogy, výchovné 

poradce a pedagogy pracující s dětmi s LMD 

 

193. Seminář "Agrese v dětském věku z pohledu dětské psychiatrie" pro speciální pedagogy, výchovné poradce a 

ostatní pedagogy 

194. Seminář "Autismus a autismu blízké poruchy" pro speciální pedagogy, výchovné poradce a pedagogy 

pracující s dětmi s autismem 

195. Seminář "Úzkostné stavy v dětském a adolescentním věku ve vztahu ke školnímu prostředí" pro speciální 

pedagogy, výchovné poradce a ostatní pedagogy  

196. Seminář "Specifika a zvláštnosti deprese a sebevražednosti u dětí a  adolescentů" pro speciální pedagogy, 

výchovné poradce a ostatní pedagogy 

197. Seminář "Návykové nemoci" pro speciální pedagogy, výchovné poradce a ostatní pedagogy 

198. Seminář "Poruchy chování v dětském a adolescentním věku - šikana" pro speciální pedagogy, výchovné 

poradce a ostatní pedagogy   

199. Seminář  "Spolupráce dětského psychiatra se školou" pro speciální pedagogy, výchovné poradce a ostatní 

pedagogy   

200. Seminář "Dyskalkulie, specifická porucha učení" pro učitele 1. stupně ZŠ 

201. Seminář "Psychohygiena pedagogů" pro učitele ZvŠ a PŠ 

202. Seminář "Následný seminář pro dyslektické asistenty" pro speciální pedagogy -dyslektické asistenty 

203. Seminář "Problematika dyskalkulií a metod práce s žáky" pro učitele ZŚ, ZvŠ a PŠ 

204. Seminář "Prevence sociálně patologických jevů u žáku se zdravotním postižením" pro učitele ZvŠ a PŠ 

205. Seminář "Práce s dětmi se specifickými poruchami učení" pro vychovatelky ŠD, DD 

206. Kurz "Práce s databázemi - Access pro začátečníky" pro všechny pedagogické pracovníky využívající ve 

výuce  a výchově databáze  

207. Kurz "Tvorba prezentace v programu PowerPoint" pro všechny pedagogické pracovníky  

208. Kurz "Elektronický organizátor – MS Outlook" pro všechny pedagogické pracovníky 

209. Kurz "Kancelářský balík programů PC SUITE" pro všechny pedagogické pracovníky 

210. Kurz "Počítačová gramotnost – základní uživatelská úroveň" pro všechny pedagogické pracovníky  

211. Kurz "HTML jazyk – tvorba WWW stránek" pro všechny pedagogické pracovníky 

212. Kurz "Práce správce učebny" pro všechny pedagogické pracovníky  
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1. Seminář, práce v sekcích a dílnách "Jak učit matematiku na SOŠ a SOU" pro učitele matematiky SOŠ a 

SOU  

2. Cyklus tří seminářů "Textový editor WORD pro pokročilé I. – III." Pro všechny učitele  

3. Dlouhodobý kurz "Angličtina pro mírně pokročilé – příprava k vykonání zkoušky PET" pro všechny učitele 

4. Seminář "Metody a formy práce v hodinách občanské výchovy (6. – 9. ročník)"  pro začínající učitele Ov 2. 

stupně ZŠ 

5. Seminář "Výklad zákona č. 157/1998 Sb. " pro ředitele škol a školských zařízení  a učitele chemie ZŠ, SŠ, 

SOU, VOŠ 

6. Seminář “Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami” pro ředitele škol a školských zařízení a učitele 

chemie ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ  

7. Kurz "Strategie vyšetřování šikany I." pro všechny pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, ZvŠ 

8. Kurz "Strategie vyšetřování šikany II." pro všechny pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, ZvŠ 

9. Kurz "Efektivní komunikace a asertivní jednání" pro ředitele škol a školských zařízení 

10. Kurz "Kultura mluveného projevu" pro učitele a vychovatele všech typů škol 

11. Kurz "Image úspěšného učitele"  pro učitele a vychovatele všech typů škol 

12. Kurz "Psychohygiena učitelského povolání" pro učitele a vychovatele všech typů škol 

13. Seminář "Encephalopatické dítě a jeho projevy ve škole" pro učitele ZŠ   

14. Seminář "Citová výchova od narození až do puberty" pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ 

 

 

15. Seminář "Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3 – 7 let" pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy  

16. Seminář "Osobnost učitele a osobnost žáka, problémy současné školy" pro učitele ZŠ, SŠ 

17. Seminář "Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí" pro učitele Rv ZŠ  

18. Seminář "Jak vést neformálně rodičovské schůzky" pro učitele ZŠ  

19. Seminář "Jak prožít spokojený život a nezbláznit se při zátěžové profesi" pro  učitele a vychovatele všech 

typů škol 

20. Seminář "Sex a puberta, život studentů, mladé vztahy a rodiče" pro učitele Rv, Ov ZŠ, SŠ 

21. Seminář "Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku 7 – 15 let" pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ

   

22. Seminář "Soudobé poznatky z vývojové psychologie" pro učitele všech typů škol, vychovatele 

23. Seminář "Osobnost učitele a hranice jeho možností" pro učitele všech typů škol, vychovatele 

24. Seminář "Psychosomatické souvislosti" pro učitele všech typů škol, vychovatele 

25. Seminář "Normalita osobnosti a její utváření ve škole" pro učitele všech typů škol, vychovatele 

26. Seminář "Náročné životní situace v současné škol" pro učitele a vychovatele všech typů škol 

27. Seminář "Proč? aneb Sociální a psychologické aspekty vzniku drogové závislosti" pro učitele ZŠ, SŠ, SOU, 

vychovatele 

28. Seminář "Sektářství a extremismus" pro učitele ZŠ, SŠ, SOU, vychovatele  

29. Seminář + cvičení "Relaxace nejen ve škole - Seminář pro začátečníky zaměřený na teoretické i praktické 

ukázky relaxací" pro učitele a vychovatele všech typů škol 

30. Seminář "Prevence drogových závislostí I." pro učitele a vychovatele všech typů škol 

31. Seminář "Prevence drogových závislostí II." pro učitele a vychovatele všech typů škol 

32. Kurz "Mezilidská komunikace" pro učitele a vychovatele všech typů škol 

33. Seminář "Drogová závislost a její vazba na kriminalitu mládeže" pro učitele ZŠ, SŠ, SOU, vychovatele 

34. Seminář "Stress a jeho příznaky, život bez stressu" pro učitele a vychovatele všech typů škol 

35. Kurz "Základy nedirektivního vyučování a primární prevence" pro učitele MŠ, ZŠ, výchovné poradce, 

speciální pedagogy 

36. Kurz "Využití metod sociálně-psychologického výcviku v nedirektivním vyučování" pro učitele ZŠ, SŠ, 

výchovné poradce, vychovatele 

37. Seminář "Lehká mozková dysfunkce jako výchovný a vzdělávací problém" pro učitele MŠ, ZŠ  

38. Seminář "Specifická vývojová porucha učení a chování z pohledu psychologa " pro učitele ZŠ vyučující 

žáky se specifickými poruchami  učení a chování   

39. Seminář "Integrace v současné škole – její přednosti a rizika" pro učitele ZŠ, SŠ a  vychovatele 

 

 

40. Seminář "Interpretace literárních textů I" pro učitele Čj ZŠ a SŠ  

41. Seminář "Interpretace literárních textů II" pro učitele Čj ZŠ a SŠ 



42. Seminář "Česká literatura 80. a 90. let" pro učitelé Čj  ZŠ a SŠ  

43. Seminář "Česká literatura posledního desetiletí 20. století" pro učitele Čj ZŠ a SŠ 

44. Seminář "Česká literatura pro mládež na konci 20. století" pro učitele Čj ZŠ a víceletých gymnázií  

45. Přednáška "Hlavní směry a tendence současného historického výzkumu" pro učitele D  ZŠ a SŠ  

46. Přednáška "Transfer kulturních tradic západní Evropy a česká společnost 19. století" pro učitele D ZŠ a SŠ

  

47. Přednáška "Aktuální otázky spolupráce muzea a školy" pro učitele D ZŠ a SŠ  

48. Přednáška "Prameny regionálních dějin a jejich dnešní interpretace" pro učitele D ZŠ a SŠ  

49. Přednáška "Pardubicko pohledem filmového archivu" pro učitele D ZŠ a SŠ 

50. Přednáška "Historie a funkce okresního archivu" pro učitele D ZŠ a SŠ 

51. Přednáška "Státní okresní archiv a jeho význam pro regionální historii" pro učitele D ZŠ a SŠ 

52. Seminář, dílna "Pravěk ve výuce dějepisu" pro učitele D ZŠ a SŠ 

53. Přednáška "Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU" pro učitele On ZŠ a SŠ 

54. Přednáška "EU – minulost a současnost" pro učitele Ov ZŠ a SŠ 

55. Seminář "Alternativní sporty v tělesné výchově – horolezectví a sportovní lezení ve výuce tělesné výchovy" 

pro učitele Tv 1. a 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ 

56. Seminář "Aerobik ve výuce tělesné výchovy" pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ 

57. Kurz "Základní lyžařský výcvik pro instruktory školního lyžování" pro učitele Tv ZŠ a SŠ  

58. Praktický seminář "Formy integrace výtvarné výchovy a hudební výchovy" pro učitele 

esteticko-výchovných předmětů ZŠ, ZUŠ 

59. Praktický seminář "Využití kombinovaných technik na 1. stupni ZŠ" pro učitele Vv 1. stupně ZŠ, ZUŠ 

60. Praktický seminář "Koláž, roláž, dekoláž – jejich využití ve školní praxi" pro učitele Vv ZŠ a SŠ, ZUŠ 

61. Praktický seminář "Netradiční a přípravné grafické techniky" pro učitele Vv ZŠ a SŠ, ZUŠ 

62. Praktické dílny "Cyklus “Čteme, píšeme a myslíme” pro učitele všech aprobací ZŠ, SŠ, G, SOU a  ZUŠ 

63. Seminář "Vzdělávací program Začít spolu" pro učitele všech stupňů a typů škol a školských zařízení  

64. Seminář "Pracovní seminář k novému německému pravopisu" pro učitele Nj ZŠ, SŠ 

65. Seminář "Goethe-Institut: Lehrmittelzentrum Pardubice se představuje" pro učitele Nj ZŠ, SŠ 

 

66. Přednáška+ cvičení "Poslech s porozuměním – rozvoj komunikativních dovedností ve výuce německého 

jazyka" pro učitele Nj ZŠ, SŠ 

67. Přednáška+ cvičení "Čtení s porozuměním - rozvoj komunikativních dovedností ve výuce německého 

jazyka" pro učitele Nj ZŠ, SŠ 

68. Přednáška+ cvičení "Mluvení - rozvoj komunikativních dovedností ve výuce německého jazyka" pro učitele 

Nj ZŠ, SŠ 

69. Přednáška+ cvičení "Psaní - rozvoj komunikativních dovedností ve výuce německého jazyka" pro učitele Nj 

ZŠ, SŠ 

70. Přednáška+ cvičení "Komiks – literatura ve výuce německého jazyka" pro učitele Nj ZŠ, SŠ 

71. Přednáška+ cvičení "Pohádka – literatura ve výuce německého jazyka" pro učitele Nj ZŠ, SŠ 

72. Přednáška+ cvičení "Pověst – literatura ve výuce německého jazyka" pro učitele Nj ZŠ, SŠ 

73. Přednáška+ cvičení "Dětská lyrika, písně – literatura ve výuce německého jazyka" pro učitele Nj ZŠ, SŠ 

74. Seminář "Soziolinguistik-Frauensprache, Gleichberechtigung der Frau in der Sprache als soziolinguistisches 

Problem" pro učitele Nj ZŠ, SŠ 

75. Přednáška+ cvičení "Jazyk mládeže - Jugendsprache" pro učitele Nj ZŠ, SŠ 

76. Přednáška+ cvičení "Vývojové tendence v morfologii a syntaxi současné němčiny" pro učitele Nj ZŠ, SŠ 

77. Přednáška "Český pravopis v proměnách času" pro učitele Čj ZŠ, SŠ 

78. Přednáška "Stav českého jazyka v barokním období" pro učitele Čj ZŠ, SŠ 

79. Přednáška "Cizí slova v češtině – hosté vítaní či nevítaní" pro učitele Čj ZŠ, SŠ 

80. Přednáška "O vypravování trochu jinak" pro učitele Čj ZŠ, SŠ 

81. Přednáška "Vlastní jména v literárním textu" pro učitele Čj ZŠ, SŠ 

82. Přednáška "Kompoziční plán při přípravě souvislého žákovského projevu" pro učitele ZŠ, SŠ 

83. Přednáška "Stylizace nadpisu při přípravě na maturitní písemnou práci" pro učitele Čj ZŠ a SŠ 

84. Přednáška "Současné pojetí formálně gramatické syntaxe ve škole" pro učitele Čj ZŠ, SŠ 

85. Přednáška "Syntax orientovaná valenčně-intenčně a sémanticky" pro učitele Čj ZŠ, SŠ 

86. Přednáška "Otevřená škola – škola jenského plánu ZŠ" pro učitele 1. stupeň ZŠ 

87. Seminář "Evropský program odborného vzdělávání Leonardo da Vinci"pro ředitele  všech typů SŠ a VOŠ

  

88. Cyklus "Tvorba jazykových testů, hodnocení zkoušek a příprava studentů na zkoušky 1/2, 2/2" pro učitele 

Aj SŠ 

89. Cyklus "Základní principy výuky anglického jazyka s využitím mezipředmětových vztahů 1/3, 2/3, 3/3" pro 

učitele Aj 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií 



90. Seminář "Metodický seminář pro učitele Aj ZŠ" 

91. Seminář "Getting Started" pro učitele Aj 3.- 5. ročníku ZŠ 

92. Seminář "Ekologie z různých stran I. a II." pro učitele ekologie a biologie 2. Stupně ZŠ a SŠ  

93. Seminář "Současná ochrana přírody a krajiny ČR a maloplošná chráněná území Pardubicka učitelé Bi a Ze 

SŠ a ZŠ 2. stupně biologie, ekologie, zeměpis 

94. Exkurze "Zoo Centrum na ZŠ a Obří akvárium" pro učitele biologie, ekologie 

95. Exkurze "Tepelná elektrárna Opatovice, její ekologická politika a nový odsiřovací systém" pro učitele 

chemie, biologie, ekologie ZŠ a SŠ 

96. Seminář "Odpady a obaly" pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele chemie, biologie, ekologie ZŠ a SŠ  

97. Seminář "Moderní metody a formy ve výuce zeměpisu - geografie" pro učitele Z  2. stupně ZŠ a víceletých 

gymnázií 

98. Seminář "Environmentální výchova na ZŠ a SŠ" pro učitele biologie, ekologie, zeměpisu a chemie ZŠ a SŠ, 

ředitele škol a jejich zástupce  

99. Cyklus "Spolupráce a rozvoj řízení středních škol" pro ředitele SŠ a jejich zástupce 

100. Přednáška "Etnomuzikologie" pro učitele Hv  ZŠ, SŠ, ZUŠ  

101. Přednáška "Nonartificiální hudba" pro učitele Hv ZŠ, SŠ, ZUŠ 

102. Přednáška a praktická část "Mít zdravý hlas" pro všechny pedagogické pracovníky 

103. Přednáška "Návštěva ve Zdravé MŠ" pro učitelky MŠ  

104. Přednáška "Aby se lépe dorozuměly…" pro učitelky MŠ  

105. Přednáška "Alternativní pedagogické systémy v předškolní výchově" pro učitelky MŠ 

106. Dílna "Hrajeme si divadlo" pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD, ZvŠ, SpŠ 

107. Cyklus 5ti dílen "Království hudby" pro učitelky  MŠ, učitele Hv ZŠ, ZvŠ, Sp.Š, vychovatele ŠD 

108. Seminář "Hravé a netradiční metody procvič. v matematice" pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ 

109. Dílna "Reedukace výslovnosti" pro logopedické asistentky MŠ  

110. Kurz 6 x 4 části "Předmatematická výchova – příprava na matematiku nikdy nekončí" pro učitelky MŠ

  

111. Seminář "Program “První kroky”" pro učitelky MŠ  

112. Kurz "Soudobé trendy kytarové hry" pro učitele hudebního oboru ZUŠ  

113. Přednáška, praktická činnost "Míčky, míče a hry s nimi" pro učitelky MŠ a učitele Tv ZŠ 

114. Seminář "S pohybem za pohádkou" pro učitelky MŠ a učitele Tv ZŠ 

115. Seminář "Rozvíjíme základní pohybové schopnosti dítěte" pro učitelky MŠ a učitele Tv ZŠ 

116. Seminář "Vnímání pohybu jako prostředek socializace" pro učitelky MŠ a a učitele Tv ZŠ 

117. Cyklus 4 metodických dílen "Aktivní učení v matematice" pro učitele  matematiky 1. stupně ZŠ  

118. Semináře "Jak zpestřit vyučování" pro učitele všech předmětů 1. stupně ZŠ a ZvŠ  

119. Semináře "Klobouky" pro učitelky MŠ, učitele všech předmětů 1. stupně ZŠ a ZvŠ 

120. Seminář "Integrace postiženého dítěte do MŠ" pro učitelky MŠ 

121. Seminář "Jak učit žáky číst s porozuměním" pro učitele 1. stupně ZŠ, ZvŠ, speciálních škol  

122. Seminář "Jak učit a naučit žáky písemnému dělení" pro učitele matematiky 3.-5.ročníku ZŠ, ZvŠ, 

speciálních škol  

123. Seminář "Jak učit přírodovědu, aby žáka zajímala a rozvíjela jeho samostatné myšlení" pro učitele 4. – 5. 

ročníku ZŠ 

124. Kurz "Metodika hudební výchovy pro učitele 1.-5. ročníku ZŠ novými metodami a na základě nových 

učebnic" pro učitele 1. stupně ZŠ 

125. Seminář "Projekt “Kouření a já”" pro učitele 2. stupně ZŠ, zejména Rv, Ov 

126. Školení "Bakaláři" pro ředitele škol  a jejich zástupce 

127. Seminář "Trojhranný pomůckový systém Pastelka" pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ, obzvláště 1. třídy, 

speciální pedagogy 

128. Přednáška + dílna "Ekologická výchova a ukázky indiánské kultury" pro všechny učitele ekologické 

výchovy ZŠ a SŠ, vychovatele ŠD, DD, DM, DDM a SVČ 

129. Dílna s ukázkou práce s koněm "Kulturní odkaz původních obyvatel Severní Ameriky" pro učitele 

ekologické výchovy ZŠ a SŠ, vychovatele ŠD, DD, DM, DDM a SVČ 

130. Přednáška "Řídíš, řídím, řídíme" pro ředitele škol a školských zařízení 

131. Pracovní seminář "Využití elektroakustické hudby ve školách, metodika a výuky hry na keyboard – cyklus  

3 seminářů" pro učitele Hv ZŠ a SŠ, učitelky MŠ  

132. Přednáška "Dějepis" pro učitele dějepisu 

133. Seminář "Výuka AJ pro začátečníky + metodika (10 dílů)" pro učitele Aj  

134. Dílna "Jak na muzikál aneb jak naučit děti hudební pohádku" pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatele 

ŠD, DD, DDM 

135. Dílna "Jak na básničku" pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD, DD, DDM  



136. Seminář "Ptáci - nejpřizpůsobivější a nejpohyblivější třída živočichů na zeměkouli" pro učitele přírodopisu a 

ekologie 2. stupně ZŠ a SŠ 

137. Seminář + ukázky "Ptáci - nejpřizpůsobivější a nejpohyblivější třída živočichů na zeměkouli - výběr pro 

mladší děti" pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

138. Přednáška "Setkání výchovných poradců ZŠ se sociálními pracovníky OU a dětskými kurátory okresu UO" 

pro pedagogy - výchovné poradce ZŠ a SŠ  

139. Přednáška "Prohloubení právního vědomí učitelů, vztahující se k negativním jevům          v ZŠ" pro 

pedagogy - výchovné poradce, preventisty, vychovatele  i další pedagogické pracovníky  

140. Dílna "Pletení z proutí" pro učitele Vv, Pv, vychovatele ŠD  

141. Dílna "Drátkování" pro učitele Vv, Pv, vychovatele ŠD,  

142. Dílna "Relaxace s Věrkou (5 ti dílný cyklus)" pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD  

143. Dílna (celkem 13 setkání dle individuálního výběru) "Dílny výtvarných technik" pro učitelky MŠ, učitele 

Vv ZŠ, výtvarných oborů ZUŠ, 

144. Cyklus seminářů "Metodika výuky Aj pro 1. stupeň ZŠ" pro učitele Aj ZŠ a víceletých gymnázií 

145. Seminář "Prevence vadného držení těla dětí v MŠ " pro učitelky MŠ 

146. Praktická dílna "Seno trochu jinak" pro učitelky MŠ, učitele Vv a Pv ZŠ, SŠ,  speciálních škol a ZUŠ a 

vychovatele 

147. Praktický seminář "Rozvoj hudební stránky osobnosti dítěte" pro vychovatelky ŠD, učitele Hv ZŠ, 

speciálních škol 

148. Seminář "Legislativní aspekty k přechodu MŠ na právní subjektivitu" pro ředitelky MŠ 

149. Praktický seminář "Mateřinka v přírodě" pro učitelky MŠ 

150. Exkurze "Ekologická výchova v praxi" pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD, DDM, SpŠ 

151. Seminář "Prevence vadného držení těla dětí mladšího školního věku" pro učitele 1. stupně ZŠ a učitele Tv 

 

 

  

 

 

 

 
 

Sdělení odboru středního a vyššího odborného vzdělávání o změně pozn. č. 7  

k  učebnímu plánu v učebních dokumentech studijního oboru 64-42-M  / …….. 

Management………. 

 

Č.j.:   27 123 / 2001-23 

 

Z rozhodnutí  MŠMT  ze dne  19. 11. 2001   č.j.: 27 123 / 2001-23  se  mění  pozn.  č. 

7  v učebních dokumentech  studijního oboru:  64-42-M/ … (.. - 98-6)  Management …...   

 

Změna se týká učebních dokumentů, které :  “Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky dne 22. 6. 1999,  č.j.: 24 780/99-23 s platností od 1. září 1999 

počínaje 1. ročníkem”.  

 

Původní znění : 

 

7. V každém ročníku  musí být vykonávána odborná  praxe  v  rozsahu dvou týdnů a to na                

       reálných pracovištích firem, pouze  ve druhém  nebo  třetím  ročníku žáci  mohou 

praxi   

       vykonávat  ve  škole  v  rámci  fiktivních firem.  Hodinovou  dotaci  předmětu 

praxe lze  

       rovněž  slučovat  do  větších  souvislých   (např. týdenních)  celků,  její  

realizace  však    

       probíhá ve škole, výjimečně i v prostředí firem. 

 



 

Nahrazuje se tímto zněním : 

 
7. V předmětu praxe, zařazeném  do  učebního plánu,  žáci  vykonávají praktické  

činnosti   

ekonomického  a  odborného charakteru  v souladu  s  profilací oboru ve školních 

dílnách  

a  odborných  učebnách.   Praxi  lze  realizovat  i  formou fiktivní firmy,  cvičné 

kanceláře nebo studentské společnosti. 

 

      Odborná praxe, uvedená v přehledu využití týdnů v období září – červen, se 

uskutečňuje   

      na  reálných  pracovištích  podniků  v  rozsahu  2  týdny v ročníku. V 1. ročníku je 

možné  

      odbornou praxi realizovat ve škole nebo školských zařízeních. 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 

                                                                                                    

ředitel odboru  

                                                                              středního a 

vyššího odborného vzdělávání 

 

 

 

 

 

V Praze dne 19. 11. 2001  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace odboru středního a vyššího odborného vzdělávání     

 

č.j.31 822/01-23 

 

1. Schválení učebních dokumentů pro denní formu tříletého učebního oboru středních 

odborných učilišť 66-51-H/022 Prodavač a výrobce lahůdek   

 



      MŠMT schválilo dne 30.8.2001 pod čj. 24 031/01-23 učební dokumenty pro denní 

formu  

      tříletého učebního oboru středních odborných učilišť 66-51-H/022 Prodavač a výrobce  

      lahůdek s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. 

  

      Učební dokumenty si lze objednat v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova  

      1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař. 

 

 

2.  Schválení změny osnov předmětu ekonomika a účetnictví a předmětu marketing 

      v učebních dokumentech studijních oborů středních odborných učilišť 65-41- 

L/005 

      Číšník, servírka a 65-41-L/006 Kuchař 

 

       MŠMT schválilo dne 10.12.2001 pod čj. 31 822/01-23 změnu osnov předmětu 

ekonomika a účetnictví a pod čj. 31 823/01-23 změnu osnov předmětu marketing 

v učebních dokumentech studijních oborů středních odborných učilišť 65-41- L/005 

Číšník, servírka a 65-41-L/006 Kuchař. 

 

       Učební dokumenty lze získat v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova  

      1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař. 

 

 

3.  Schválení učebních plánů večerní a dálkové formy studia tříletých učebních oborů 

       29-54-H/002 Cukrář – výroba a 66-51-H/004 Prodavač – smíšené zboží 
 

      MŠMT schválilo dne 19.12.2001 pod čj. 32 839/01-23 učební plány večerní a dálkové 

formy studia učebního oboru 29-54-H/002 Cukrář – výroba a pod čj. 32 838/01-23 učební 

plány večerní a dálkové formy studia učebního oboru 66-51-H/004 Prodavač – smíšené 

zboží. 

 

       Učební dokumenty lze získat v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova  

       1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař. 

 
        
 

 

 

 

Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 

ředitel odboru  

středního a vyššího odborného vzdělávání 

 

V Praze dne 19.12.2001 

 

 
 

 

 

 

Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek 



 

Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště Louny, Postoloprtská 2636 oznamuje, že 

provádí kvalifikační zkoušky nahrazující odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných podle 

vyhlášky č. 154/1996 Sb., v platném znění, v Pokrývačství a Zednictví.  
Čj. 30 443/01-23 

 
Soukromé Střední odborné učiliště a Učiliště Dlouhá Lhota 70 oznamuje, že provádí kvalifikační zkoušky 

nahrazující odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných podle vyhlášky č. 154/1996 Sb., 

v platném znění, v Hostinské činnosti, Kosmetických službách, Holičství, kadeřnictví, Truhlářství, Řeznictví a 

uzenářství, Zednictví, Pokrývačství a Klempířství. 
Čj. 30 442/01-23 
 

 

v.z. PhDr. Růžena Černá v.r. 

      Ing. Vojtěch Šrámek  

         ředitel odboru  

středního a vyššího odborného vzdělávání 
 

V Praze dne 22.11.2001 
 

 
 

 

Sdělení MŠMT o podmínkách  pro zařazení kursů organizovaných fyzickými a 

právnickými osobami působícími  v oblasti jazykového vzdělávání do přílohy vyhlášky,  

kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální 

podpory  a důchodového pojištění považuje  

za studium na středních nebo vysokých školách  

 
č.j. 29404/2001-20 
 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že u fyzických a právnických osob, 

které působí v oblasti jazykového vzdělávání, bude uvažovat o zařazení jimi organizovaných kursů do přílohy  

vyhlášky, kterou se stanoví,  které další  studium, popřípadě  výuka se pro účely státní sociální podpory  a 

důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách,  při  splnění těchto podmínek: 
 

1. Jednoletý kurs cizího jazyka/cizích jazyků  s denní výukou organizovaný fyzickou nebo právnickou osobou 

působící v oblasti jazykového vzdělávání ( dále jen ”kurs”) trvá  jeden  školní rok. Vyučuje se denně 

nejméně čtyři vyučovací hodiny  (mimo dny pracovního volna). Je dodržována organizace školního roku 

shodná s organizací stanovenou  vyhláškou č.362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních 

školách, středních školách a speciálních školách, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší počet účastníků 

v kursu je 25, pokud jsou účastníci kursu vyučováni ve skupinách, je nejvyšší počet účastníků ve skupině 

25. 

 

2. Do  kursu se přijímají pouze  absolventi středních  škol s úplným středním  vzděláním  nebo  s  úplným  

středním  odborným  vzděláním, kteří úspěšně vykonali  první maturitní zkoušku v kalendářním roce, v  

němž zahajují studium v uvedeném kursu, a absolventi konzervatoří s vyšším odborným vzděláním, kteří 

úspěšně vykonali první absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, v  němž zahajují studium v 

uvedeném kursu. 

 

3. Druh  kursu  (tj.  kurs základní, kurs pro pokročilé, kurs jako příprava ke státní nebo jiné  jazykové 

zkoušce atd.) určí podle zájmu absolventů příslušná fyzická nebo právnická osoba organizující kurs. 

 

4. V kursu vyučují  pouze osoby splňující podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené ve 

vyhlášce č. 139/1997 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o 

předpokladech kvalifikace výchovných poradců, k výuce příslušného jazyka ve středních školách. Výuka 

realizovaná uvedenými osobami může být doplněna konverzací, kterou mohou vyučovat osoby, pro které je 



vyučovaný cizí jazyk mateřským jazykem, pokud dosáhly alespoň úplného středního nebo úplného 

středního odborného vzdělání. 

 

5. Jsou zabezpečeny potřebné prostorové, materiální a technické podmínky pro výuku v kursu. 

 

6. O úspěšném ukončení kursu vydává fyzická nebo právnická osoba působící v oblasti jazykového vzdělávání 

osvědčení. 

 

7.  O výuce v kursu předkládá fyzická nebo právnická osoba organizující kurs statistický         výkaz, jehož 

obsah, formu, termín a způsob předání a nosič dat stanoví MŠMT.  

 

V písemné žádosti o zařazení  jednoletého kursu cizího jazyka/cizích jazyků s denní výukou do přílohy  

příslušné vyhlášky, jež musí být doručena na adresu MŠMT nejpozději do 31. ledna,  je třeba uvést: 

 

*  název, sídlo, identifikační číslo a právní formu právnické osoby, podává-li žádost o  zařazení 

do vyhlášky právnická osoba, a jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště a místo podnikání, podává-li žádost 

fyzická osoba; je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, uvádí též svou obchodní firmu 

*  cizí  jazyk, kterému se bude  v  kursu  vyučovat,  způsob ukončení studia (stupeň státní 

jazykové zkoušky, jiná zkouška) 

*  garanta kursu (jméno a příjmení, adresa bydliště, kontakt), který zodpovídá za výuku v  kursu 

*  jmenný seznam vyučujících 

*  údaje o místu výuky, o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení výuky.  

 

 

K žádosti se  připojí 

 

*  doklad o oprávnění žadatele poskytovat jazykové vzdělávání a je-li žadatelem právnická 

osoba, též doklad o zřízení nebo založení žadatele (např. kopie zřizovací listiny, výpisu z obchodního 

rejstříku,  živnostenského listu, rozhodnutí o registraci občanského sdružení apod.) 

*  doklad o odborné a pedagogické způsobilosti garanta kursu 

*  doklad  o odborné a pedagogické způsobilosti všech osob vyučujících  v kursu  

*  vyjádření příslušného krajského úřadu k žádosti.  

 

 

MŠMT v dohodě s MPSV po posouzení žádosti rozhodne o případném zařazení kursu  do přílohy 

vyhlášky, kterou se stanoví, které další studium se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění 

považuje za studium na středních školách nebo vysokých školách. 

 

Upozornění: 

 

 na zařazení kursu do přílohy  vyhlášky není právní nárok, nejedná se o správní řízení, ve kterém by 

MŠMT rozhodovalo o právech či povinnostech fyzických a právnických osob působících v oblasti 

jazykového vzdělávání, ale o vydání právního předpisu, které je ve výlučné kompetenci MŠMT 

v dohodě s MPSV 

 zařazení  kursu do přílohy vyhlášky nezakládá nárok fyzické nebo právnické osoby působící 

v oblasti jazykového vzdělávání na dotaci ze státního rozpočtu 

 při neplnění výše uvedených požadavků (nebo i z jiného důvodu) může MŠMT v dohodě s MPSV 

kurs organizovaný fyzickou nebo právnickou osobou působící v oblasti jazykového vzdělávání 

z přílohy vyhlášky vyřadit. 

 

 

 

 

V Praze dne  13. prosince 2001    PaedDr. Jaroslav Müllner v.r. 

                                                                                                        

náměstek ministra     

 

 

 

 



 

 

 

Ztráta razítek 

 

Dne 26.11.2001 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

Školní jídelna Brno 

Bakalovo nábřeží 8, 

příspěvková organizace 

639 00  Brno 

IČO: 605 55 840 

Tel.: 43 21 32 54 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 26.11.2001 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 29 997/2001-20 

 

 


