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KONTAKTY KCVJŠ PLZEŇ
Ředitelství, sekretariát
Mgr. Lukáš Vlček / vlcek@kcvjs.cz / +420 377 350 421 / +420 606 455 462
Ředitel organizace
PaedDr. Ladislav Voldřich / voldrich@kcvjs.cz / +420 378 010 007 / +420 731 410 124
Zástupce ředitele
Bc. Josef Kudrna / sekretariat@kcvjs.cz / +420 377 350 420
Sekretariát KCVJS

Ekonomické oddělení
Martina Šimlová / simlova@kcvjs.cz / +420 378 010 006
Mzdová účetní
Veronika Steinhäuselová / steinhauselova@kcvjs.cz / +420 377 350 423
Hospodářka
Iveta Vejvodová / vejvodova@kcvjs.cz / +420 377 350 423
účetní

IT oddělení
Martin Zítek / zitek@kcvjs.cz / +420 377 350 417 / +420 732 102 754
ICT Správce

Knihovna
Jitka Pěnkavová / penkavova@kcvjs.cz / +420 378 010 005
Knihovnice
Otevírací doba knihovny: Po – Pá: 7:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Infokariér a
Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje, Tylova 33, Plzeň
Kontakt: info@infokariera.cz / +420 371 519 140 / +420 731 410 132
Otevírací doba Infokariéry: Po – Čt: 8:30 – 11:30, 13:00 – 16:00, Pá: pro veřejnost zavřeno
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Garanti oborů – Odborně-metodická pracoviště, sady 5. května 42, Plzeň
Mgr. Jaromíra Benešová / Český jazyk, Výtvarná výchova, Střední školy
benesova@kcvjs.cz / +420 377 350 424 / +420 733 127 708
Ivonna Doležalová / První stupeň ZŠ, Pedagogika a speciální pedagogika, psychologie
dolezalova@kcvjs.cz / +420 377 350 419 / +420 731 410 127
RNDr. Pavel Kučera Ph.D. / Biologie, Přírodopis, ekologie a pěstitelství, Chemie, Řízení
kucera@kcvjs.cz / +420 377 350 413/ +420 774 604 616
Mgr. Anna Kůsová / Anglický jazyk
kusova@kcvjs.cz / +420 378 010 023 / +420 731 410 131
Mgr. Michal Pelc / Informatika a výpočetní technika, Matematika, Fyzika
pelc@kcvjs.cz / +420 377 350 417 / +420 602 173 024
Dagmar Šťastná / Předškolní vzdělávání, Zájmové vzdělávání, Hudební výchova
statstna@kcvjs.cz / +420 377 350 425 / +420 731 410 128
Mgr. Lukáš Vlček / Řízení, Kariérové poradenství, Tělesná výchova, Mentoring
vlcek@kcvjs.cz / +420 377 350 421 / +420 606 455 462
PaedDr. Ladislav Voldřich / Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk,
Jazykové kurzy pro pedagogy, Zeměpis, Dějepis, Občanská nauka – Základy společenských věd
voldrich@kcvjs.cz / +420 378 010 007 / +420 731 410 124
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
věříme, že připravené programy DVPP na další pololetí Vám dodají energii a odbornou podporu do Vaší
práce, pomohou lépe zvládat současnou situaci a nápor, který je i v tomto roce na školy kladen.
Jsme s Vámi, držíme Vám palce a těšíme se na spolupráci.
Mgr. Lukáš Vlček, ředitel KCVJŠ Plzeň

PODMÍNKY a PRAVIDLA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
Jak se př ihlásit na vzdělávací program
Řádný termín pro podávání přihlášek na vzdělávací programy v 2. pololetí 2021/2022 je 15. ledna 2022.
Na vzdělávací program se přihlásíte elektronicky prostřednictvím e-KCVJŠ na www.kcvjs.cz.
Podrobné informace o pravidlech a podmínkách vzdělávacích programů a eKCVJŠ naleznete na
www.kcvjs.cz/dvpp
Pokud ještě nevyužíváte klientskou sekci eKCVJS, můžete se zaregistrovat na webu ekcvjs.kcvjs.cz,
případně požádejte o přístupové údaje naše IT oddělení (it@kcvjs.cz, 377 350 417).

Stornovací podmínky
Zrušit přihlášku na vzdělávací program bez účtování storno poplatku je možné emailem nejpozději tři pracovní dny před
konáním vzdělávacího programu. V případě neúčasti na vzdělávacím programu bez zrušení přihlášky v uvedené lhůtě
může být účastníkovi účtováno 100 % účastnického poplatku. Pro finančně náročnější vzdělávací programy platí
zvláštní stornovací podmínky, které jsou uvedeny v pozvánkách.

Sledujte nás na Facebooku
facebook.com/kcvjs.dvpp

Najdete zde
• Tipy na zajímavé vzdělávací akce
• Aktuální informace o plánovaných i realizovaných vzdělávacích akcích,
speciálních nabídkách
• Pozvánky na poslední volná místa
• Zajímavé odkazy na vzdělávací zdroje a události

Nenašli jste u nás požadovanou vzdělávací akci?
Máte nápady na změny?
Dejte nám vědět.
nebo také na www.kcvjs.cz
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01 / ŘÍZENÍ
Mgr. Lukáš Vlček / vlcek@kcvjs.cz / +420 377 350 421 / +420 606 455 462
Garant oboru
RNDr. Pavel Kučera Ph.D. / kucera@kcvjs.cz / +420 377 350 413 / +420 774 604 616
Garant pro studia (02-06) pedagogika, asistent pedagoga, pedagog volného času
22-0001-01
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení či zájemce o účast v konkurzu na vedoucí místo podle § 5 odst.
2 zákona č. 563/2004 Sb. Obsah studia je založen na definici kompetencí vedoucího pracovníka a obsahuje 4 základní
moduly: Základy práva, Pracovní právo (včetně BOZP a PO), Financování školy, Organizace školy a pedagogického procesu v rozsahu 124 hod. Součástí studia je stáž (24 hodin) a zpracování závěrečné práce.
Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení, zájemcům o výkon funkce ředitele
Lektor: JUDr. Jaroslava Havlíčková a kolektiv
Rozsah: 124 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: září 2022 - květen 2023
Poplatek: 7 500,- Kč
22-0001-02

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., ve zn. pozd. předpisů
(říjen 2022 - duben 2023)
Cyklus celodenních sobotních seminářů (prezenční studium) z oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky v celkovém
rozsahu 120 hod. (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, základy sociální pedagogiky, vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové psychologie, pedagogické psychologie,
sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga). Určeno pro doplnění kvalifikace
učitele odborných předmětů SŠ, učitele praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy, učitele uměleckých
odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři, učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Není určeno
pro doplnění kvalifikace učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů. Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení.
Doporučeno: viz anotace
Lektor: doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., Mgr. Petra Štefflová
Rozsah: 120 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: říjen 2022 - duben 2023
Poplatek: 6 000,- Kč, včetně manuálů
22-0001-03

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20, odst. 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., ve zn. pozd.
předpisů (říjen 2022 - květen 2023)
Cyklus celodenních sobotních seminářů (prezenční studium) z oblasti pedagogických věd v celkovém rozsahu 120
hod. (obecná a speciální pedagogika, osobnostně sociální rozvoj, základní aspekty výchovy, pedagogická psychologie,
psychologie dítěte, komunikativní dovednosti), 40 hod. pedagogické praxe (škola, školní práce a role asistenta pedagoga, podpora žáka, systém péče o žáka, pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga).
Po absolvování teoretické části budou ověřeny vědomosti frekventantů formou testové zkoušky, po absolvování praxe
bude obhájena závěrečná práce. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP
je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga, mají úspěšně ukončené
základní vzdělání a nemají maturitu. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní
výkon profese asistenta pedagoga podle §16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.
Studium proběhne v termínu říjen 2022 až květen 2023.
Doporučeno: asistentům pedagoga se základním vzděláním
Lektor: doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. a kolektiv
Rozsah: 120 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: říjen 2022 - květen 2023
Poplatek: 5 500,- Kč, včetně manuálů
22-0001-04

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.,
ve zn. pozd. předpisů (říjen 2022 - duben 2023)
Cyklus celodenních sobotních seminářů (prezenční studium) z oblasti pedagogiky a psychologie v celkovém rozsahu
120 hod. (obecná a speciální pedagogika, osobnostně sociální rozvoj, základní aspekty výchovy, pedagogická psychologie, psychologie dítěte, komunikativní dovednosti), 15 hod. pedagogické praxe. Studium bude ukončeno obhajobou
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závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení. Kvalifikační studium je určeno pro účastníky s maturitou a vyšším stupněm vzdělání. Studium proběhne v termínu říjen 2022 až duben
2023.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. a kolektiv
Rozsah: 120 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: říjen 2022 - duben 2023
Poplatek: 5 000,- Kč
22-0001-05

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času (120 hod.) (říjen 2022 - duben
2023)
Cyklus celodenních sobotních seminářů (prezenční studium). Společná část - základy obecné pedagogiky, vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně psychologické
profesní dovednosti pedagoga. Speciální část pro vychovatele - teorie výchovy, základy sociální psychologie, základy
sociální pedagogiky, vybraná témata pedagogické psychologie. Speciální část pro pedagogy volného času - vybraná
témata pedagogiky volného času, základy sociální pedagogiky, základy sociální psychologie, vybraná témata pedagogické psychologie. Absolvent VOŠ nebo VŠ získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času i vychovatele. Studium
bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení. Studium proběhne v termínu říjen 2022 až duben 2023.
Doporučeno: pedagogům volného času, vychovatelům
Lektor: PhDr. Miroslav Pospíšil, Mgr. Jiří Veverka a kolektiv
Rozsah: 120 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: říjen 2022 - duben 2023
Poplatek: 5 500,- Kč, včetně manuálu
22-0001-06

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času (40 hod.)(říjen 2022 - leden
2023)
Cyklus celodenních sobotních seminářů (prezenční studium). Základy pedagogiky pro pedagogy volného času, Základy
psychologie, Vybraná témata pedagogiky volného času. Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce
a ústní zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení, které je opravňuje vykonávat dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání (např. vedení kroužků). Studium proběhne v termínu říjen 2022 až leden 2023.
Doporučeno: pedagogům volného času s min. výučním listem
Lektor: PhDr. Miroslav Pospíšil, Mgr. Jiří Veverka a kolektiv
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: říjen 2022 - leden 2023
Poplatek: 2 000,- Kč, včetně manuálu
21-0001-57
Den ředitelů ZŠ a SŠ 2022 - aktuální legislativa a finance
DOHLÁŠENÍ - Tradiční setkání ředitelů škol nad tématy pracovní právo a financování školy. Vzdělávací program se pod
vedením lektorky Moniky Puškinové a kolektivu dalších lektorů soustředí na aktuální legislativní a finanční témata v oblasti vedení a řízení školy. v osvědčené kombinaci přednášek a workshopů se program zaměří na aktuální právní úpravu
a její dopad na činnosti základní a střední školy v oblasti vzdělávání, pracovněprávních vztahů, zpracování osobních
údajů atd. Budou představeny aktuální témata v oblasti financování školy.
Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení
Lektor: doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., Mgr. Petra Štefflová, PhDr. Monika Puškinová, Ph.D., Ing. Petra Schwarzová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ aula/ případně online
Termín: 12. 1. 2022 9:00
Poplatek: 1 900,- Kč
21-0001-58
Školské rady - rozvoj kvality práce
Vzdělávací program představuje institut školské rady a ukazuje přínosy a možnosti spolupráce ve škole. Na praktických
příkladech lektor představuje různé činnosti školských rad a jejich podporu řízení a vedení školy. Budou prezentována
témata: ukotvení školských rad ve správě škol, jejich stav a cíle rozvoje kvality; kontext a legislativa v oblasti školských
rad; strategie rozvoje kvality práce školské rady.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Petr Chaluš
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
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Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, aula
Termín: únor 2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0001-59
Problémové chování žáků ve škole pro management školy
V semináři zkušená lektorka představuje, na základě své praxe, oblasti a specifika problémového chování žáků na 1.
a 2. stupni ZŠ a SŠ. Nevhodné chování ve škole je v semináři nahlíženo z teoretického i praktického hlediska, jsou uváděny příklady nevhodného chování a příklady řešení různých situací. Téma se dotýká hranice problémů v chování a poruchami chování. Představuje poruchy chování a navrhuje možná řešení ve škole. Benefitem semináře je představení
dostupných služeb v Plzeňském kraji, které školám pomáhají se žáky v oblasti problémového chování a vytváření tak
kontakty a sociální sítě, zaměřené na tuto problematiku.
Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení
Lektor: Mgr. Milena Peteříková
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: duben 2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0001-60
Vzdělávací lídr
Odložený seminář z minulého pololet. Pedagogický leadership je stále aktuálnější téma ve školách v ČR. Na nedostatky
v této oblasti řízení pedagogického procesu ukazují také výsledky šetření TALIS 2018. Vzdělávací program je zaměřený
na základní okruhy řízení pedagogického procesu: rozvoj sebe sama a druhých, na podporu mentorských dovedností
vedoucích pracovníků a na základy vedení a řízení změny. Tyto tři oblasti jsou dlouhodobě určovány jako základ pro
kvalitní pedagogický leadership.
Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení
Lektor: PhDr. Václav Trojan Ph.D.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: květen 2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0001-61
Kariérové vzdělávání a kariérový rozvoj v kontextu Společnosti 4.0
Seminář se zaměřuje na představení kariérového vzdělávání a kariérového poradenství jako nástroje, který ve škole
pomáhá reagovat na probíhající změny na trhu práce a podporu rozvoje žákovských kompetencí pro 21. století. Tým
lektorů Info Kariéry představí nejen vlastní dostupné oceněné nástroje, které jsou žákům i učitelům k dispozici v této
oblasti, ale také zajímavou praxi z dalších krajů ČR.
Doporučeno: vedoucím pracovníkům škol
Lektor: Mgr. Lukáš Vlček, Mgr. Michal Parlásek, Mgr. Jan Brabec
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: březen 2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0001-62
Škola bez poražených
Škola bez poražených (T. E. T.) učí a rozvíjí základní komunikační dovednosti pro řešení konfliktů, které potřebují učitelé
pro budování kvalitních vztahů s žáky, rodiči a kolegy ve škole. Využíváním těchto dovedností a nástrojů ubývá konfliktů
a zvyšuje se čas pro vyučování a učení. Program jsme s úspěchem realizovali již pro několik pedagogických sborů. Od
roku 2017 je možné v KCVJŠ Plzeň absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání kurzy P. E. T. - Výchovy bez poražených, které jsou zaměřené pro rodiče. Tento kurz lze kombinovat s činnostmi Info Kariéra a připravit jej tak pro rodiče
vaší školy.
Doporučeno: učitelům ZŠ, SŠ, ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Lukáš Vlček
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: Info Kariéra, Tylova 33, Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 6 500,- Kč
21-0030-54
Český pravopis: kodifikace a úzus
podrobněji viz obor 30 - Český jazyk a literatura
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02 / PEDAGOGIKA a PSYCHOLOGIE
Ivonna Doležalová / dolezalova@kcvjs.cz / +420 377 350 419 / +420 731 410 127
Garant oboru
21-0002-51
Práce s konfliktem
Nový seminář zkušené lektorky objasní, jak reagovat na konfliktní situaci jinak, než bojem či vyhnutím se konfliktu.
Nabídne možnosti nenásilného řešení – možnost proměnit nedorozumění v porozumění a zvýšení pocitu sounáležitosti. Vysvětlení, proč při konfliktu nejsme schopni klidné racionální argumentace. Pochopení způsobu efektivního řešení konfliktní situace. Při semináři si účastníci prakticky vyzkouší, jak vnímat konflikt jako příležitost ke zlepšení
vztahů, ne jako ohrožení.
Doporučeno: učitelům ZŠ, pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Eva Mikešová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0002-52
Učitel a jeho komunikace s rodiči
Nový seminář bude, kromě vlastního přínosu lektora, využívat zkušeností a kazuistik, které budou účastníci semináře
navzájem sdílet. Obzvlášť se zaměříme na těžší komunikační situace, kdy potřebujeme rodiči sdělit nepříjemné informace, případně s námi rodič nesouhlasí či jedná v emocích.
Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům
Lektor: PhDr. Libor Kyncl
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0002-53
Nestěžuj si a jednej
Jak změnit vlastní postoj k problému a rozšířit cesty k řešení a aktivnímu jednání? Seminář představí pojmy komunikace a stížnost. Objasní, proč si stěžujeme a jak vnímáme a reagujeme na stížnosti druhých. Propojení stížnosti, kritiky,
hněvu a jejich vlivu na zdraví. Nabídne možnosti, jak pracovat se změnou vlastní komunikace, naučíme se, jak změnit
jazyk, jak užitečněji komunikovat s rodiči, s kolegy, při vedení třídních schůzek.
Doporučeno: učitelům ZŠ, SŠ, pedagogickým pracovníkům, ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Hana Stejskalová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0002-54
Dohodnu se … (seminář pro pedagoga, který se potřebuje někým dohodnout, a ono to jde těžko)
Člověk se v roli pedagoga dostává do role, která klade vysoké nároky na jeho schopnost vyjednávat, prosadit svůj názor,
sdělit zpětnou vazbu tváří v tvář kolegovi, rodičům, někomu dalšímu... v rámci semináře budeme pracovat na hladkém
zvládání komunikačně náročných situací. Seznámíme se s postupy, které vedou k úspěchu při vyjednávání, v přiměřeném sebeprosazení, se zvládáním problémových situací a řešením problémů co nejefektivnějším způsobem.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0002-55
Jak zkrotit své emoce
Seminář poskytne základní informace lidských emocích. Co vlastně spouští naše emoce? Jaké jsou způsoby odžívání
emocí? Jak fungují emoce v mozku? Jaké jsou druhy skrytého projevování emocí, jaký mají dopad na vztahy s druhými
lidmi, jaké jsou způsoby zklidnění limbického systému, jak trénovat kontrolované odžívání emocí v náročných situacích
ve škole.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: Mgr. Michal Dubec
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
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Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0002-56
Vedení třídnických hodin a budování vztahů ve třídě
Seminář je rozdělený do tří témat, která spolu prolínají - 1. školní třída jako tým, 2. rozvoj osobnosti každého žáka a 3.
budování vztahů v kolektivu třídy. Poskytne odpovědi na otázky, jak vybudovat tým, jak vytvořit aktivity, rozvíjející spolupráci ve skupině, jak zapojit každého žáka ve třídě, jak vytvářet pozitivní atmosféru ve třídě, jak pracovat s projevy
neochoty a negativismem, jak řešit konflikty ve třídě, jak společně řešit problémy, jak se vyrovnat se zátěží a stresem,
jak zprostředkovat sebepoznání, jak rozvíjet zdravé sebevědomí žáků a jak změnit kvalitu vztahů mezi učitelem a žáky.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: Mgr. Jiří Sixta
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0002-57
Trénink pozorovacích a hodnotících dovedností pedagoga 1. stupně ZŠ
Seminář je zaměřený na procvičení pozorovacích a hodnotících schopností učitele především dětí mladšího školního
věku. Teoretická východiska pozorování a hodnocení projevů dítěte mladšího školního věku. a - 1. základní orientace
v lidské psychice. 2. Porozumění pojmu osobnost a znalost vývojových zvláštností dětí mladšího školního věku. 3. Přijetí základních zásad pedagogického pozorování x hodnocení. 4. Schopnost objektivizovat výsledky pozorování x hodnocení. 5. Schopnost reflexe pedagoga. 6. Otevřenost k vlastnímu zdokonalování. B - Praktická cvičení - trénink pozorování a hodnocení projevů dítěte mladšího školního věku (4 hodiny), orientace na pozorovatelné projevy dítěte (vytipování a registrace projevovaných znaků jeho chování), strukturace pozorování x hodnocení (formulace kritérií a objektivizace výsledků pozorování), podmínky spolupráce s pedagogicko- psychologickou poradnou, zpracování IVP vytipovaného dítěte.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0002-58
Formativní hodnocení
Na semináři se účastníci seznámí se základními metodami a technikami hodnocení se zvláštním zřetelem k hodnocení
formativnímu (vyjasňování cílů, poskytování popisné zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení, tvorba
objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka…), které významným způsobem ovlivňují kvalitu vzdělávání. Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost a zkušenosti ve vlastní výuce. Přehled témat: 4 rohy + extrém: sebehodnocení metod formativního hodnocení účastníků semináře metodou Sněhová koule shromáždíme účastnické prekoncepty i koncepty k základním pojmům a otázkám tématu: k čemu slouží školní hodnocení, podle čeho určujete známku
na vysvědčení, jak a podle čeho posuzujete žákovu píli a angažovanost, k čemu žákovi slouží opravená písemka.
Co a jak hodnotit u Sněhové koule; rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou, popisná zpětná vazba: vytváříme příklady popisné zpětné vazby – odvození pravidel; další příklady – popisný jazyk učitel – rodič…; reflexe úspěšnosti a doporučení do budoucna. Skupinové prezentace výukových plakátů k pěti metodám formativního hodnocení, skupinová
diskuse, formuluji cíle učení a pracuji s nimi, formuluji hodnotící kritéria a indikátory, poskytuji žákům popisnou zpětnou
vazbu, vedu žáky k sebehodnocení, vedu žáky k vrstevnickému hodnocení. v průběhu kursu budou učitelé vedeni k plánování konkrétních kroků směrem ke zkvalitnění vlastních hodnotících postupů, o svých krocích budou v příštím setkání informovat ostatní, budou je reflektovat, porovnávat s ostatními, hledat a plánovat další kroky.
Doporučeno: učitelům, pedagogickým pracovníkům
Lektor: PhDr. Libor Kyncl
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0002-59
Sebepoznání k rozvoji osobnosti
Jak porozumět dítěti? Co víme o jeho osobnosti? Seminář seznámí účastníky s typologií osobnosti, s jejich chováním,
projevováním. Čtyři preference osobnostních typů: 1) extroverze/ introverze - jak takové dítě zařadit, zaměstnat, motivovat, 2) smyslové vnímání/ intuice - způsob preferenčního získávání informací/ zaměření vnímání, 3)myšlení/ cítění způsob preferenčního zpracování informací/ rozhodovacích funkcí, 4) usuzování/ vnímání - způsob životního stylu/
orientace k zevním vlivům. Pochopení a přijetí druhého, silné a slabé stránky osobnosti a posilování zdravého sebevědomí. Vliv odlišností osobnostních typů a specifických potřeb každého jedince na mezilidské vztahy a způsob řešení
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konfliktů. Odlišnosti v očekávání a způsobech komunikace. Specifické potřeby každého jedince a efektivní využití výchovných a vzdělávacích potřeb. Seznámení se s osobnostní typologií dětí, porozumět jejich klíčovým potřebám ve
vztahu k odlišným temperamentům. Pochopit, proč je důležité přizpůsobovat styl výchovy, učení a způsob motivace
jednotlivým typům osobnosti. Uvědomit si, že způsob komunikace a vnímání okolního světa může být příčinou konfliktů
s vrstevníky.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: Mgr. Jiří Sixta
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0002-60
Sebe-motivace – aby nás to pořád bavilo
Účastníci kurzu dostanou inspiraci i praktické návody, které jim pomohou zjistit, proč jen oni sami jsou pány své motivace a jak to udělat, aby “je to bavilo“, jak nabíjet svou vnitřní baterii a co dělat s věcmi, které ji vybíjejí, jak mít rád
překážky a využívat je ve svůj prospěch… a spoustu dalších věcí, kterými mohou ovlivnit své štěstí. Náhledové a kognitivně behaviorální techniky, zaměřené na zvládání stresu, a především na pozitivní pohled na svět.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0002-61
Šikana na základních školách
Vzdělávací seminář pro pedagogické pracovníky základních škol obsahuje praktické informace ve vztahu k řešení situací spojených s projevy agresivního chování žáků ve školním prostředí. Do tohoto jednání je možné zařadit i projevy
tzv. šikany. Seminář obsahuje vazby a přímé aplikace zákona 40/2009 Sb. trestní zákoník a dále se pojí na zákon
200/1990 Sb. (Přestupkový zákon). Rovněž jsou v semináři rozebrány reálné případy, na kterých je ilustrován postup
vedení škol při realizaci řešení situací spojených s násilím. Zejména je zdůrazněna spolupráce s orgány OSPOD, pedagogicko-psychologické poradny, městské policie, policie ČR, Zdravotnickou záchrannou službou a rodiči. Je vysvětlen
mechanismus a podoba formy oznamování, evidování a žádostí o spolupráci zejména s orgány zřizovatelské obce.
Doporučeno: učitelům ZŠ
Lektor: BC. Pavel Beránek, MBA
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 500,- Kč
21-0002-62
Komunikace bez poražených ve škole
T. E. T. - Škola bez poražených je kniha, koncept a kurz pro učitele a pedagogické pracovníky, který vyvinul Thomas
Gordon, autor celosvětově úspěšných knih a systému kurzů Výchova bez poražených, Škola bez poražených, a dalších.
Cílem programu je představit T. E. T., nastínit dovednosti pro zlepšení vztahů se žáky, rozvoj komunikace a řešení problémů. KCVJŠ od roku 2017 realizuje kompletní programy "Bez poražených" pro rodiče a učitele. Seminář představuje
naše zkušenosti a výhody a nevýhody těchto komplexních kurzů pro učitele a celou školu. Stále žádaný seminář.
Doporučeno: učitelům, pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Lukáš Vlček, Mgr. Barbora Kreislová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0002-63
Škola bez poražených
Škola bez poražených (T. E. T.) učí a rozvíjí základní komunikační dovednosti pro řešení konfliktů, které potřebují učitelé
pro budování kvalitních vztahů s žáky, rodiči a kolegy ve škole. Využíváním těchto dovedností a nástrojů ubývá konfliktů
a zvyšuje se čas pro vyučování a učení. Škola bez poražených učí učitele: pomáhat žákům řešit jejich vlastní problémy;
konfrontovat nepřijatelné chování žáka; řešit konflikty a kolize hodnot mezi učitelem a žákem, rodičem, kolegou; řešit
konflikty mezi žáky. T. E. T. je zkratka pro anglická slova Teacher Effectiveness Training. Psycholog Thomas Gordon,
zakladatel tohoto úspěšného mezinárodního programu, pracoval dlouhá léta s dětmi a naléhavě si uvědomoval dvě
skutečnosti: Na jedné straně viděl, jak dospělí svým jednáním dětem často nevědomky ubližují. Zároveň však věděl, že
pracovat s dětskými emocemi je nesmírně těžké, a nemá-li k tomu člověk patřičnou průpravu, často je to téměř nemožné. Program je možné využít pro celý pedagogický sbor. Také v rámci šablon. Od roku 2017 je možné v KCVJŠ
Plzeň absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání kurzy P. E. T. - Výchovy bez poražených, které jsou zaměřené pro
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rodiče. Tento kurz lze kombinovat s činnostmi Info Kariéra a připravit pro rodiče vaší školy Šablonu.
Doporučeno: učitelům ZŠ, SŠ, ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Lukáš Vlček
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: Info Kariéra, Tylova 33, Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 6 500,- Kč
21-0002-64
Učitel – manažer problémových situací
Seminář je zaměřený na posílení takových kompetencí učitelů, kterých je potřeba v krizových situacích během pedagogické praxe. Učitel, poučený o svých právech a povinnostech ve vztahu k protiprávnímu jednání žáků vůči škole a pedagogickým pracovníkům školského zařízení, jedná v souladu se současnou legislativou a správně postupuje při řešení
protiprávních činů dětí a mládeže ve školských zařízeních. Část semináře je zaměřena na identifikaci rizikového chování – alkohol, kouření a další návykové látky, rizikové chování, násilí, agrese, šikana, kyberšikana atd. žáků a studentů
ve školských zařízeních. v dalších částech semináře budou prezentovány návrhy postupů řešení jednotlivých problémových situací ve vztahu k přestupkovému zákonu, trestnímu zákoníku, školskému zákonu a dalším dotčeným dokumentům, jako jsou metodické pokyny MŠMT, školní řád atd. v semináři budou rozebírány reálné případy, na kterých
bude ilustrován postup vedení škol při realizaci řešení situací, spojených s problémovou situací. Zdůrazněna bude spolupráce s orgány OSPOD, pedagogicko-psychologickou poradnou, městskou policií, policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou a s rodiči. Stále žádaný seminář.
Doporučeno: učitelům ZŠ, SŠ, pedagogickým pracovníkům
Lektor: Bc. Pavel Beránek, MBA
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0002-65
Motivace a zapojení žáků do výuky pomocí her a herních prvků (gamifikace)
V rámci tohoto semináře se seznámite s tématem gamifikace, neboli využití herních prvků v neherním prostředí, v našem případě ve vzdělávání. Pod herními prvky si můžeme představit například sbírání setů, tajemné truhly, body, žebříčky, objevování tajemství, epický příběh apod. Gamifikace se využívá k motivaci žáků, zvýšení zájmu o výuku a jejich
větší zapojení do aktivit v rámci výuky. Taktéž si ukážeme předvedení metodiky, představení vhodných herních prvků a
her, které lze průřezově aplikovat v rámci širokého spektra předmětů. Cílem je ukázat možnosti a přínosy pro samotnou
výuku, nabídnout a předvést základní nástroje a metody a pomoci tyto metody začít používat. Účastník kurzu odejde s
představou o tom, jak lze tyto metody do výuky aplikovat, v rámci kurzu bude mít prostor, odborný mentoring a zpětnou
vazbu od kolegů na konkrétní nápady na implementaci metodiky v rámci své konkrétní pracovní reality.
První den:
- 20 min úvodní seznamovací icebreak
- 45 min teoretický úvod do tématiky gamifikace, serious games, rolové hry a jejich aplikace v praxi učitele
- 90 min herní zážitek desková hra a její facilitace lektorem kurzu
- 45 min teoretický blok typologie hráčů (Bartle, Marczewski) a Facilitace herního zážitku
- 90 min trénink facilitace pomocí karetní hry Once Upon a Time
- 45 min Práce s kartami imaglee
- 25 min závěrečná reflexe prvního dne
Druhý den:
- 15 min úvodní přivítání a icebreak
- 90 min ukázka gamifikované zážitku (cesta kmene kratší verze)
- 25 min teoretický blok herní prvky
- 15 min hledání herních prvků v předešlé gamifikované aktivitě
- 30 min práce ve skupinách návrhy praktické aplikace herních prvků a využití her v praxi učitele
- 20 min energizer – Intuitivní pedagogika
- 90 praktický workshop zaměřený na individuální práci účastníků – příprava konkrétní implementace herních prvků a
her do konkrétní situace učitele – vyplnění do připravené struktury (pracovní list)
- 90 min představení připravených pracovních listů sdílení se skupinou 5 min na účastníka + diskuze
- 20 min diskuze další kroky
- 10 min závěrečná reflexe
Doporučeno: učitelům ZŠ, SŠ, pedagogickým pracovníkům
Lektor: Ing. Antonín Vacek
Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 3 200,- Kč
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03 / SPECIÁLNÍ PEDA GOGIKA
Ivonna Doležalová / dolezalova@kcvjs.cz / +420 377 350 419 / +420 731 410 127
Garant oboru
21-0003-51
Učitel a asistent pedagoga ve třídě (pro spolupracující učitele a asistenty)
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga ve třídě je hlavním tématem nového semináře. Kdo je asistent pedagoga,
postup při začlenění do školy a třídy a spolupráce v rámci školy. Metodické vedení AP. Charakteristika žáků, vyžadujících dopomoc AP. Problematika učení, chování a společného přístupu učitele a AP k žákům se speciálními potřebami
na ZŠ (SPUCH, dyspraxie, vady řeči, Aspergerův syndrom, snížené mentální schopnosti, cizinci). Různá hlediska podpory a vedení AP učitelem. Zásady práce a přístupy k dítěti. Praktická část – příprava na hodinu s pokyny pro AP, pomůckami. Ročník, předmět i porucha potencionálního žáka dle výběru pedagoga. Diskuse k některým pracím. Lektorka
doporučuje - pokud je to možné - účast učitele a asistenta pedagoga z jedné třídy na semináři současně.
Doporučeno: učitelům, asistentům pedagoga, pedagogickým pracovníkům
Lektor: PaedDr. Daniela Švancarová
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0003-52
Autismus – terapie běžným životem
Nový seminář objasní, co je podstatou poruchy jménem autismus, jaké jsou kategorie autismu (např. dětský autismus,
atypický autismus, Aspergerův syndrom), co je součástí triády postižení – oblast komunikace, oblast sociální interakce,
oblast představivost, co je podstatou smyslové hypersenzitivity (přecitlivělosti), sociálních dovedností (schopnost/neschopnost sociální situaci vnímat, porozumět jí a reagovat na ni, jaké jsou jednotlivé faktory ovlivňující fungování –
začít něco dělat, ukončit činnost, pokračovat v činnosti, dělat více činností najednou. Příklady ze života lektorky i ze
života účastníků – souvislosti a jak porozumět, pomoci autistům.
Doporučeno: učitelům, asistentům pedagoga, pedagogickým pracovníkům, ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Zuzana Bartoňová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0003-53
Žáci s LMP, SPU a PAS v inkluzivním vzdělávání
Seminář je zaměřen na prohloubení poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Co už vím, co dělám.
Formou otázek a odpovědí, formou diskuze zmapovat aktuální znalosti účastníků vzdělávacího programu v oblasti
LMP, SPU a dysfázie. Jaké jsou specifické obtíže a bariéry ve vzdělávání, jakou formou s dětmi pracují. Zdůraznění
nejen omezení vyplývajících diagnózy, ale též pozitiva, která inkluzivní vzdělávání přináší. Osvojování čtení Vyučování
čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální. Jaká jsou pozitiva jednotlivých metod, jaká úskalí představují. Volba metody s ohledem na potřeby žáků s LMP, SPU, dysfázií. Využití poznatků získaných v prvním bloku.
Náměty pro práci s dětmi v jednotlivých oblastech: rozvíjení kognitivních procesů jako východisko výuky čtení, technika
čtení, náměty pro cvičení, čtení s porozuměním, náměty pro cvičení, metody práce s textem. Osvojování písemného
projevu. Proč rozvíjíme písemný projev? Jaká jsou úskalí při osvojování této dovednosti. Je možné obtíže kompenzovat? Technika psaní – grafomotorika, osvojování písmen, hlásková stavba slov. Jaké kognitivní funkce ovlivňují zvládnutí gramatiky? Náměty pro učení se gramatice, pomůcky pro výuku. Písemné vyjadřování, jeho úskalí a možnosti rozvíjení této dovednosti. Omezení vyplývající s obtíží jednotlivých žáků. Co spojuje, co rozděluje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a běžnou populaci? Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním – využití dosavadních zkušeností pedagogů s důrazem na zkušenosti pozitivní. Řešení případných obtíží vyplývajících z výrazných odlišností mezi žáky. Hodnocení a klasifikace. Zapojení asistenta pedagoga.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0003-54
Emoční poruchy a poruchy chování dětí
Vzdělávací akce seznámí účastníky semináře s některými emočními poruchami a zaměří se na odlišení obtíží v chování
dětí s emočními poruchami od poruch chování jako takových. Součástí bude i odlišení syndromu ADHD jako specifické
poruchy chování od poruch chování, popsán bude i syndrom ADHD s přidruženou poruchou chování. Prezentovány budou nejčastější potíže v chování u dětí s emočními poruchami a typické projevy poruch chování jako takových. Popsány
budou mechanismy vzniku nevhodného až agresivního chování, nastíněny budou i možnosti řešení tohoto chování
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v rámci školy. Seminář bude doplněn kazuistikami dětí s emočními poruchami a poruchami chování a příklady z praxe.
Doporučeno: učitelům ZŠ, speciálním pedagogům, rodičům
Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0003-55
Komunikace s hyperaktivním dítětem a s jeho rodiči
Seminář objasní odlišnosti v komunikaci a vnímání hyperaktivního dítěte. Jak pracovat s poruchami krátkodobé paměti, volba způsobu učení, výchovné vedení hyperaktivního dítěte. Víte, jak komunikovat s rodiči, jak postupovat v komunikaci s problémovým rodičem? Jak použít asertivitu v komunikaci a ve vedení třídních schůzek.
Doporučeno: učitelům ZŠ, speciálních škol, rodičům
Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0003-56
Klady a zápory hyperaktivity u dětí od raného věku po dospělost
Na semináři budou učitelé seznámeni s etiologií, základními projevy a odlišením syndromu ADHD od ADHD s poruchou
chování. Jak vypadají projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích od narození po dospělost. Řekneme si, jaké
jsou silné a slabé stránky hyperaktivních dětí, jak je výchovně a výukově vést, jak je dovést do dospělosti, aby se
úspěšně začlenily do běžného života.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům speciálních škol, ostatním zájemcům
Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0003-57
Dítě s vývojovou poruchou řeči (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie) v procesu vzdělávání
Seznámení se základními teoretickými poznatky a pojmy vývojových poruch řeči – opožděný vývoj řeči a vývojová
dysfázie. Nabídka základních informací o vhodném přístupu k dětem - žákům s touto formou narušené komunikační
schopnosti v procesu vzdělávání, která zasahuje do celkového vývoje osobnosti. Ukázka metodických materiálů a pomůcek.
Doporučeno: učitelům ZŠ, MŠ, ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Romana Šimková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 500,- Kč
21-0003-58
Poruchy pozornosti u dítěte v ZŠ
Vzdělávací program je zaměřen na specifika pedagogické práce s dětmi s poruchami pozornosti (ADD, ADHD) v ZŠ.
Rizika související se specifiky práce s výše zmiňovanou skupinou dětí a žáků, možnosti reedukace v ZŠ, význam spolupráce s rodinou, rozbor příkladů z praxe, praktické ukázky, optimální možnosti pomoci, diskuze. Pozornost bude věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k dětem s touto diagnózou, ale také struktuře systematické péče
včetně reedukace, kompetencím a povinnostem žáků, rodičů, učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí
se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Program je strukturován do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga
Lektor: Mgr. Světlana Drábová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0003-59
Autismus v praxi – nácviky sociálních dovedností
Na semináři budou účastníci seznámeni s pojmy: 1. triáda postižení, zejména oblast sociální – oblast vztahů a sociální
interakce, sociální dovednosti – dovednost vnímat, pochopit a reagovat. 2. vliv absence těchto dovedností na život
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dítěte i okolí, nutnost nácviků sociálních dovedností konkrétních (např. zdravení, umět požádat, umět vyjádřit svoji potřebu aj.). 3. jak postupovat při nacvičování dovedností. 4. rozbory konkrétních sociálních situací a návrhy možných
tradičních i netradičních řešení. Lektorka předá bohaté zkušenosti z praxe. Stále žádaný seminář.
Doporučeno: učitelům ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga
Lektor: Mgr. Zuzana Bartoňová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0003-60
Psychomotorické hry a relaxace nejen pro neklidné děti, metoda SMS
Nový seminář seznámí účastníky akce s některými typy relaxace a psychomotorickými hrami, vhodnými pro snižování
napětí nejen u neklidných dětí mladšího školního věku. Účastníci semináře budou seznámeni s možnostmi využití zkrácených relaxačních technik, které prostřednictvím fyzického uvolnění - uvolnění svalového napětí- dopomohou k uvolnění psychického. Seznámení s metodou SMS - slowly, mindfully, silently. Prožitkový seminář, cvičební oděv nutný.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Dagmar Rubášová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0003-61
Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií
Seminář zkušené lektorky, určený nejen pedagogům. Posluchači získají vhled do problematiky vytváření matematických představ u dětí/žáků s výukovými obtížemi v matematice vč. s dyskalkulie. Na semináři budou řešeny nejčastější
obtíže při rozvoji matematických představ; jejich příčiny, průběh a souvislosti: - na straně žáka (kognitivní, percepční
a osobnostní faktory), - na straně metodického vedení (ŠVP - volba posloupnosti učiva, metodika výuky, metodická
úskalí). Diagnostika - rychlá orientační kvalitativní diagnostika předmatematických a matematických dovedností na 1.
stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží i na 2. stupni ZŠ. Pedagogická intervence/reedukace: - Metodika je vhodná
pro děti, které si nevytvořily představu desítkové soustavy, neporozuměly poziční hodnotě číslic v čísle. Vlivem tohoto
využívají neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání. Následně neporozuměly operacím násobení
a dělení. Nedokáží řešit komplexní aritmetické úlohy. Děti postupně nezvládají zvyšující se objem učiva, nechápou souvislosti a hrozí jim školní selhání až rezignace na výuku. - Metodika využívá modelování mentální činnosti prostřednictvím dřevěných hranolů, sítí s grafickým uspořádáním čísel 0-100, 0-1000, případně 0-10000. v rámci semináře budou
poskytnuty účastníkům materiály pro diagnosticko-intervenční pomoc dětem; podklady a doporučení pro preventivní
opatření, plán pedagogické podpory. Žádaný seminář.
Doporučeno: učitelům ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, rodičům
Lektor: PaedDr. Renáta Wolfová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: duben 2022
Poplatek: 1 000,- Kč

04 / PŘEDŠKOLNÍ VZ DĚLÁVÁNÍ
Dagmar Šťastná / statstna@kcvjs.cz / +420 377 350 425 / +420 731 410 128
Garant oboru
21-0004-51
Psychická odolnost pedagoga a jak jí dosáhnout
Na semináři se účastníci seznámí s tématem psychické odolnosti. Zdravý, vyrovnaný a psychicky odolný učitel = spokojené děti. Jak předcházet profesnímu vyhoření Toto téma zasluhuje naši pozornost, má stále větší význam v profesním i soukromém životě jedince. Ukazuje, jakými strategiemi zvládají lidé překážky a protivenství. Jak je možné, že
někdo zvládá tolik náročných věcí a druhý se hroutí pod malichernostmi? Každý z nás si přinesl do života jiný vklad
psychické odolnosti. Dobrá zpráva je, že příslušným dovednostem a postojům se můžeme celý život učit. 1 h - Definice
psychické odolnosti v kontextu pedagogických pracovníků. Vyjasnění základních pojmů (resilience, optimismus, umět
přijímat, zaměření na řešení. 2 h- Interaktivní cvičení, forma sebereflexe Kde se nacházím já. 2 h - Cvičení zaměřené na
pohled na sebe sama a zhodnocení vlastních prvků psychické stability. Práce v malých skupinách s reflexí do celé skupiny. Témata zaměřená na pracovní a osobní vztahy, převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí, mít vlastní životní vizi.
1h - Diskuse k tématu, postřehy účastníků, vlastní zkušenosti s pedagogy vyrovnanými a nevyrovnanými. Jak tyto osobnosti působí na své okolí a jak ho ovlivňují.
Doporučeno: učitelům MŠ, ostatním pedagogům, zájemcům
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Lektor: Mgr. Květuše Hrbková
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0004-52
Každý začátek je těžký aneb Uvádění začínajících učitelek do praxe MŠ
Pro přihlášené v minulém pololetí přihlášky platí. Seminář je určen pro učitelky, učitele, ředitelky, ředitele, kteří uvádí
začínající učitele do praxe MŠ nebo provází budoucí učitele v rámci povinné praxe. Zároveň je seminář vhodný pro
začínající učitele v MŠ, což nabízí společné prostředí na semináři. Pomoci začínající učitelce není jen záležitostí a povinností uvádějící učitelky, ale lidskou a pedagogickou povinností celého pedagogického kolektivu konkrétní mateřské
škol, protože i začínající učitelka je součástí pedagogického kolektivu, který se výrazně podílí na výsledné odborné
i lidské kvalitě konkrétní mateřské školy. Od nich se pak odvíjí důvěra i zájem rodičů umístit do mateřské školy svoje
dítě. Seminář bude věnovaný porozumění základních pilířů pro současné předškolní vzdělávání, „polidštění“ RVP PV
v souvislosti s jeho naplňováním v praxi, smysluplnému plánování v rámci TVP včetně hodnocení vzdělávání, uplatnění
vhodných metod při práci s dětmi v mateřské škole (metody do kapsy), individuálnímu hodnocení dětí, komunikaci s rodiči dětí („rady do kapsy“), zápisům do třídní knihy, vlastní autoevaluaci, prostoru pro diskusi. Vytvoření příznivého klimatu – přijetí nové začínající učitelky. Zásada 5P: potkat, pozorovat, poznat, přijmout, pomoci. Záměry a pravidla vzdělávání v naší mateřské škole, náš školní vzdělávací program, efektivní plánování v rámci TVP. o co nám jde? – hlavní
ZÁMĚRY + CÍLE školy. Komunikace s dítětem, vhodné metody práce pro začátek metody a rady do kapsy. Komunikace
začínající učitelky s rodiči dětí. Plán uvádění do praxe. Proč je dobré udělat plán pro uvádění do praxe a k čemu slouží.
Co by měl obsahovat? Na jak dlouho vytvořit plán uvádění do praxe? Sdílení zkušeností z praxe. Reflexe a hodnocení.
Diskuse, prostor pro individuální dotazy.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: 55. MŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0004-53
Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra
Možnosti a způsoby práce s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Projevy PAS v jednotlivých oblastech diagnostické triády, přidružené poruchy. Hlavní problémy vyplývající z PAS v každodenním životě. Individuální přístup založený na individuálním hodnocení, motivace, pozitivní přístup, zpevňování žádoucího chování. Problémové chování
a jeho náprava. Komunikace s dětmi s PAS, rozvoj aktivní funkční komunikace ze strany dítěte. Sociální chování, zapojení do skupiny. Hra dětí s PAS – individuální, ve dvojici či skupině, nácvik herních dovedností jako základu pro socializaci a náplň volného času. Sebepojetí dětí s PAS a jeho podpora. Denní režim, vizualizace a její zavádění do prostředí
MŠ / ZŠ. Výklad doplněn četnými videoukázkami z praxe.
Doporučeno: učitelům MŠ, ostatním pedagogům, zájemcům
Lektor: Mgr. Petra Hrdinová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0004-54
Školní zralost
Teoreticko – praktický odpolední (od 13h) seminář je zaměřen na období před nástupem do školy, které znamená velmi
důležitou změnu v životě dítěte – nástup do základního vzdělávání. Dítě připravené na školu, školně zralé nároky školy
úspěšně zvládá. Seminář ujasní definice školní zralost, školní připravenost, zaměří se na vhodné postupy při rozvoji
oblastí důležitých při posuzování školní zralosti, na postupy, které podpoří vývojová specifika dětí předškolního věku.
Cílem semináře je seznámení se základními pojmy souvisejícími s připraveností dětí na školu, získání základních teoretických informací o jednotlivých oblastech školní zralosti – tělesný vývoj, poznávací funkce, pracovní předpoklady,
osobnost dítěte. Součástí jsou praktické ukázky činností směřujících k rozvoji oslabených funkcí.
Doporučeno: učitelům MŠ, 1. st. ZŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Romana Šimková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/ 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0004-55
Ať není plánování trápením
Pro přihlášené v minulém pololetí přihlášky platí. Jaká je klíčová plánovací strategie, funkční pro vyhodnocování vzdělávání jednotlivých dětí aneb Plánování integrovaných celků v rámci TVP a jejich naplňování v praxi. Praktická dílna pro
ředitelky a vedoucí učitelky, učitelky MŠ, zaměřená na konkrétní plánování obsahu předškolního vzdělávání formou
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integrovaných vzdělávacích celků v rámci TVP v souladu s RV PPV a ŠVP. Současně budou zmapovány metody, techniky, strategie a formy vhodné pro naplňování naplánovaného vzdělávacího obsahu v praxi. Základními pilíři pro plánování v rámci TVP s konkrétní nabídkou činností naplňující požadavky RVPPV bude integrovaný přístup ke vzdělávání,
konstruktivistické vzdělávání, individualizace vzdělávání a vytváření příležitostí pro sociální učení dítěte. 1. Struktura
vzdělávacího celku v třídním vzdělávacím programu - charakteristika, cíle, obsah, očekávané kompetence, hodnocení
(2 h). 2. Nabídka konkrétního tématu a jeho praktické naplánování v podobě integrovaného celku - práce ve skupinách
(3 h). 3. Reflexe, doplnění a hodnocení celku a konkretizace vhodných metod, technik, strategií a forem práce (3 h).
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0004-56
Zvládání manipulací včetně auto-manipulací (driverů)
Na semináři se účastníci seznámí s tím, jak funguje manipulace v komunikaci (skrytá agrese a skrytá pasivita) a jak na
ní účinně reagovat. Procvičí se v rozpoznávání manipulace v běžných komunikacích, které vedeme s kolegy, rodiči. Budeme se věnovat rovněž auto-manipulacím (driverům), díky kterým často děláme věci, které dělat nechceme. Agresivní,
pasivní, manipulativní a asertivní chování a jak je poznat. Zásady reagování na manipulaci v komunikaci (2 h), Trénink
zvládání manipulací v situacích z praxe. Zvládání manipulativních kritik (zásady a trénink) ( 2 h), Auto-manipulace (drivery), co to je, jak je poznat. Práce s drivery, postup, nácvik (2 h)
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Michal Dubec
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0004-57
Matematická pregramotnost
Úvod do finanční gramotnosti v mateřské škole. Seminář je zaměřen na rozvoj schopnost dítěte oddálit své přání, pracovat s možnostmi a ty porovnávat, chápat pojmy: půjčka (vypůjčit si a vrátit), směna zboží, cena, odměna za práci/plat
- druhy bankovek a mincí (nominální hodnota peněz) ne nutně aktuálních - lze modelovat na historické či pohádkové
měně. Vše hravou formou. Prodejna potravin, ovoce, zelenina, hračky,.. využití pohádek. v rámci dramatizace a aktivit
v malých skupinách jde o to navodit klíčové situace, ve kterých dochází k porozumění daným pojmům, k formování
prvních představ a postojů k penězům, aniž by tím dítě bylo směrováno ke konzumnímu způsobu života. Výzkumy ukazují, že pouhá hra na obchod může mnohé představy zkreslovat, nebo dokonce některé nežádoucí představy a postoje
posilovat. Seminář vychází z výzkumů jak našich tak zahraničních, především se opírá o výsledky práce světové kapacity v tomto oboru A. Savard. Seminář současně poukáže na úskalí dostupných materiálů pro děti (od knižních publikací, článků po pracovní listy). Seminář je postaven na prolínání přednášky, interaktivních aktivit, diskuse. Klíčové modelové situace tvoří kostru vhodné didaktické struktury jako jedna z variant.
Doporučeno: učitelům MŠ, 1. st. ZŠ, zájemcům
Lektor: PhDr. Michaela Kaslová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: 63. MŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0004-58
Čtenářská pregramotnost v praxi mateřské školy
Pro přihlášené v minulém pololetí přihlášky platí. ROZUMÍM, CHCI POZNAT, ČTU - Víte, na co máme knížky? Aby pejsci,
kočky, myšky poslouchaly pod oknem, co si čteme a jak si čteme. Předškolní dítě objevuje svět a život v něm. Potřebuje
prostor, aby mohlo žasnout, zkoumat, objevovat, sbírat potřebné poznatky, ale také zkušenosti, které se podílejí na
utváření jeho osobnosti a promítají do jeho postojů a hodnotových hierarchií. Všechno je potřeba prožít a prozkoumat.
Všemu je potřeba především porozumět. Vzdělávací seminář bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti především získáním teoretických a metodických znalostí a postojů
potřebných k předávání základů předčtenářských dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole. Seminář bude
obsahovat vymezení čtenářské pregramotnosti v následujících kategoriích: formulace cílů a výstupů, uplatnění čtenářských strategií, reflexe použitých metod, postupů i činností. Cíle předškolního vzdělávání v oblasti čtenářské pregramotnosti – cíle dovednostní (technické předcházející čtení a psaní, porozumění slovu a textu), cíle postojové. Co je
čtenářská pregramotnost a jak k ní děti vést, jak pěstovat vztah ke knihám, využití funkce knihy, jak a proč vyrábět
vlastní knihy (2 h). Vytváření vztahu k pohádce, příběhu – aktivizační způsoby práce s příběhem, různé vstupy do příběhů, fabulace příběhů, téma příběhu – příklady dobré praxe (2h). Rozvíjení schopnosti porozumět příběhu – práce
s říkadlem, hledání příběhů v lidových říkadlech, písničkách, pohádkách, práce s textem a seznámení se strategiemi
čtenářské pregramotnosti (2h). Prostřednictvím prezentace - ukázka práce s literárním příběhem v MŠ, podrobná re-
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flexe a hodnocení, shrnutí semináře (2h). Aktivizační způsoby práce s příběhem, různé vstupy do příběhů: volba vhodných motivací s oporou o pohádkové rituály, sdílení vhodných rituálů.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0004-59
Dítě s hraničním chováním v MŠ
Poslední možnost setkání s p. Dr. Žáčkovou. Na semináři budou učitelé seznámeni s etiologií, základními projevy a odlišením syndromu ADHD od ADHD s poruchou chování. Jak vypadají projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích
od narození po dospělost. Řekneme si, jaké jsou silné a slabé stránky hyperaktivních dětí, jak je výchovně a výukově
vést, jak je dovést do dospělosti, aby se úspěšně začlenily do běžného života.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, aula
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0004-60
Jaká jsem já, takové vnímám okolí
Téma - VZTAHY a možná zase trochu jinak a i na jiné téma. Rozbor vztahů: sám k sobě, pracoviště, doma. Vzájemné
prolínání. Složky vztahu. Projekce. Člověk se narodí plně závislý a plně závislý také umírá. Jen původní závislost na
matce se rozplývá také do jiných vztahů. Pro člověka nemá význam to, k čemu nemá vztah. Cílem semináře je za pomoci technik realizovaných formou tužka papír ukázat cestu, jak se vyznat ve vlastních vztazích a pochopit jak ovlivňují
prožitkovou kvalitu života, která se plně odráží v profesi učitele, vychovatele, pečující osoby.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: PhDr. Jan Svoboda
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, aula
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0004-61
Individualizace ve vzdělávání v praxi mateřské školy
Pro přihlášené v minulém pololetí přihlášky platí. JÁ, TY, MY SPOLU DOHROMADY. Stopka vykukuje, tak s ní zazvoň,
v každém jablíčku je malá jabloň (Daniel Hevier). a s dětmi je to stejné, z každého človíčka vyroste velký člověk. Nikdy
nebudou dva lidé úplně stejní, nikdy nebude jako bytost jeden víc a druhý méně. Stejně jako se jablko nesrovnává s hruškou, nelze srovnávat ani dva lidi. Nelze srovnávat jejich tempo vývoje ani jejich výkony, nelze formálně tyto hodnotit.
a proto je v současném pojetí vzdělávání předškolních dětí INDIVIDUALIZACE jeho nezanedbatelnou součástí, která je
stále aktuálnější. Proto by měl být každý předškolní pedagog způsobilý a kompetentní i v oblasti individualizace vzdělávání dětí na základě nejen jejich vývojových, ale současně i individuálních a specifických potřeb. Jak ale na to v praxi,
když pracujeme s 28dětmi na třídách? Seminář reaguje na potřebu MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí. v rámci semináře budou
učitelé a učitelky mateřských škol seznamováni s pojetím individualizovaného přístupu k dítěti v každodenní praxi mateřské školy v souladu s RVP PV i v souladu s prioritami českého školství, a současně budou tyto podloženy odbornou
pedagogickou terminologií a spojeny s reflexí. 1. část: Já, Ty, My – (2 h). Vytvoření emočně příznivého a bezpečného
klimatu pro vzdělávání předškolních dětí s využitím rituálů, říkadel, kontaktních her s tématem Já, Ty, My. Prožitkové,
kooperativní, problémové, situační učení, pohyb, rytmus, rituál jako příležitost pro vzdělávání předškolních dětí včetně
dětí se speciálními potřebami. Pedagogika Franze Ketta a její přínos pro individualizované vzdělávání dětí (pedagogické principy této pedagogiky v teorii i praxi) Rituály, prožitkové učení - Strukturovanost (prostoru, času, věcí), dostatek
času na vše, čitelnou a jasnou zpětnou vazbu, mít a dostávat individuálně, vidět dobrý příklad, mít svobodu zapojit se,
já, ty, my – co můžeš sdílet s druhým, sdílej s druhým, objevovat, žasnout a získávat zkušenosti, přítomného člověka.
2. část: Teoretická východiska, která souvisí s tématem individualizace - (2 h). Rizika individualizace Jak postupovat
u každého dítěte od začátku: Poznat, Pozorovat, Přijmout, Pomoci, Posunout. Diagnostika dítěte a hodnocení jeho individuálních pokroků, osobní limity každého dítěte. Respektující komunikace a přístup k dítěti. Plánování činností s konkrétním cílem a výstupem, evaluace vzdělávání. Rizika individualizace: Velikost skupiny – DAV!!! Personální zabezpečení!!! Dvouleté děti v běžné třídě MŠ – v DAVU! Přehlcení podněty, činnostmi, akcemi. Spojování dětí, chaos, přechodové situace Málo prostoru na opakování a ověřování. Chybějící individuální funkční a čitelná zpětná vazba. Absence
možnosti MÍT a dostávat individuálně (DAV) Chybějící čas a pohoda na VŠE. Přetíženost učitelek Zaměření na srovnatelný výkon dětí. 3. část: Princip dynamické rovnováhy + volba vhodných metod a přístupů při vzdělávání předškolních
dětí, přizpůsobení vzdělávání rozdílným možnostem a potřebám dětí – „vzdělávání na míru“ - (2h). Všichni stejně (jednotnost) x Každý jeden po svém (individualizace), Možnosti hodnocení dítěte - Normativní hodnocení, Sumativní hodnocení, Formativní hodnocení. Hodnocení vzdělávacích výsledků dítěte: portfolia, hodnotící listy, záznamové archy: 1
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h, Reflexe a hodnocení – 1h.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0004-62
Osobnostně sociální rozvoj
TEORIE CITOVÉ VAZBY. Citová vazba je, zjednodušeně řečeno, pouto mezi pečující osobou (matkou) a dítětem. Na
základě této vazby se dítě v raném dětství psychicky vyvíjí, objevuje svět a staví se do života. Pouto má dva konce,
matku a dítě, co se stane, pokud má matka vychovávat dítě, které neporodila, a pouto založeno nebylo? Častý jev,
dnešní doby, jak se k němu postavit? Pojďme si uvědomit základní fakta, abychom takové situace zvládli. Teorie citové
vazby popisuje také povahu citových vazeb v mezilidské interakci. Způsob, jakým o nás bylo pečováno a do jaké míry
byly plněny naše potřeby, rozhoduje o tom, jak se v dospělosti vztahujeme k našim partnerům.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Květuše Hrbková
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0004-63
Chování dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku
Pro přihlášené v minulém pololetí přihlášky platí. Rozdíly v chování dětí pramení z jejich bio-psycho-sociálních zvláštností. Příklady pozitivních i negativních projevů dítěte, hledání pravděpodobných příčin a možných postupů. Využití zkušeností účastníků kurzu. Výběr nejzajímavějších případů, se kterými budeme dále pracovat. (2 h). Odlišnosti přístupů
k dítěti na základě pravděpodobných příčin. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (vady řeči, mentální retardace,
smyslové a pohybové deficity). Více pozornosti bude věnováno problematice ADHD. (2 h). Společné řešení obtíží dětí,
které byly zmíněny v prvním bloku. Spolupráce mateřské školy a rodiny. Výchovné postupy v rodině a jejich důsledky
(direktivní, volná, důsledná, demokratická výchova). Podíl odborných pracovišť na zkvalitnění postupů. (2 h)
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2 pololetí 2021/2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0004-64
Efektivní komunikace a zpětná vazba
Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení komunikačních dovedností a nabízí účastníkům nový pohled na koncept týmové spolupráce jako Učící se komunity (Learning Community). v průběhu kurzu budou mít účastníci možnost
seznámit se např. s facilitačními technikami, s pravidly pro poskytování konstruktivní zpětné vazby, s principy respektující komunikace, s postupy při řízení diskuse apod. Součástí kurzu budou též modelové a simulační situace (a jejich
následný rozbor), které účastníkům umožní aplikaci získaných dovedností a poskytnou jim řadu příležitostí pro nácvik
efektivních komunikačních strategií. Seminář je zaměřený na metody a formy k posílení a rozvoji úspěšné komunikace.
Jeho součástí je náhled na týmovou spolupráci v několika rovinách: cíle a potřeby školy jako celku, cíle a potřeby jednotlivých členů týmu, vzájemná komunikace, “slaďování”, plánování. Obsah semináře je tedy zaměřen na praktické posílení komunikativních dovedností účastníků, resp. jak rozvinout schopnost efektivní komunikace v mnoha rovinách, tj.
na význam a znalost komunikačních technik, poruchy komunikace a jejich možnosti nápravy. Aktivní trénink naslouchání, respektování zájmů a postojů toho druhého.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: PhDr. Jiří Beníšek
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/ 2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0004-65
Neukázněné dítě v předškolním věku
Osvojení si komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Příčiny nekázně pramenící z bio-psychických zvláštností
dítěte (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.) Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat? Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
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Lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5 května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0004-66
Dítě s vývojovou poruchou řeči (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie)
Odpolední seminář (od 13h). Seznámení se základními teoretickými poznatky a pojmy vývojových poruch řeči – opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie. Nabídka základních informací o vhodném přístupu k dětem s touto formou narušené komunikační schopnosti v procesu vzdělávání, která zasahuje do celkového vývoje osobnosti. Ukázka metodických materiálů a pomůcek.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Romana Šimková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5 května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022 od 13 hodin
Poplatek: 600,- Kč
21-0004-67
Minidílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů
Seminář se zaměří na objasnění, demonstraci a nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a
s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). Pokusy jsou vybrány tak, aby byly
jednoduché z hlediska provedení, zároveň však velmi názorné z hlediska prezentace zajímavých jevů z oblasti přírodních věd (chemie, fyzika). Učitelé si tak budou moci osvojit efektivní metody a nástroje, které následně ve své pedagogické praxi mohou použít pro podporu a rozvoj pozitivního vztahu k přírodě a k přírodovědným i technickým disciplínám
u dětí a žáků škol. Program se skládá z úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude dále věnována vlastní technice provádění pokusů, vlastnostem používaných
látek a pomůckám, potřebným k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně předvedeno cca 10 jednoduchých
pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. v další části semináře se účastníci pod vedením lektora/ů naučí technicky provádět cca 10 dalších zajímavých přírodovědných pokusů včetně inspirativních doporučení pro využití ve školním prostředí. Zdůrazněn bude motivační potenciál pokusů pro zvýšení zájmu dětí o přírodu a praktická vazba probíhajících dějů na běžný život. v celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se
bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude samozřejmě
zohledňována i jejich nezkušenost s realizací přírodovědných pokusů. Pracovat se proto bude ve skupině maximálně
do 10 účastníků, kterou povede vždy jeden lektor, v případě více účastníků budou paralelně pracovat dvě skupiny pod
vedením dvou lektorů a účastníci se u nich vystřídají.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: PhDr. Václav Pumpr, CSc., PhDr. Tomáš Kudrna
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0004-68
Konstrukční aktivity v mateřské škole
Co je konstruování, jaké má charakteristické znaky, jak je začleněno v systému her předškolních dětí. Vztah mezi konstruováním a technickou gramotností a jejich zakotvení v RVP PV a ŠVP. Význam technické gramotnosti v životě člověka (pracovní zručnost, chápat nákresy a plánky, porozumět jak věci fungují a dokázat některé sestavit, vymýšlet postupy, zabývat se možnostmi nového či netradičního využití dílů-prvků-předmětů-materiálů, cíleně konstruovat, zajímat
se o technická díla, vnímat estetiku technických staveb a předmětů – dizajn, uvědomovat si vliv na životní prostředí
a usměrňovat své chování, ..) -2 hodiny. Základní užívané metody učení (aktivní, činnostní učení) a jejich charakteristiky
(spontaneita, objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, manipulace, experimentace, celostnost,…2
hodiny). Jak v mateřské škole ovlivňujeme zájem dětí o techniku a konstruování – možnosti a metody. Materiály a stavebnice užívané ke konstruování, jejich technické možnosti, pedagogické využití, evaluace - 2 hodiny). Seznámení se
sadou Magformers a jejím využitím - poznávání geometrických tvarů, poznávání magnetismu, plošné, konstruování
složitějších těles,. Pedagogové si vyzkoušejí každou z těchto aktivit, společně ji vyhodnotí z hlediska přínosu pro rozvoj
předmatematických představ, polytechnického vzdělávání i dalších dotčených oblastí vzdělávání - 2 hodiny. Nedílnou
součástí semináře bude vzájemná diskuze pedagogů o vlastních zkušenostech z oblasti polytechnické výchovy dětí
předškolního věku. Prostor bude věnován i možnostem plánování a organizování konstrukčních aktivit. Součástí materiálů k semináři bude i seznam literatury a webových adres pro inspiraci pedagogů).
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Šárka Gabrielová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: 63. MŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
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21-0004-69
Klady a zápory hyperaktivity u dětí od raného věku po dospělost
Poslední možnost setkání s p. Dr. Žáčkovou. Volné pokračování - Klady a zápory ADHD. Jak ovlivnit projevy syndromu
ADHD při práci s dětmi? o možnostech ovlivnění jednotlivých příznaků syndromu – kolísání pozornosti, hyperaktivity,
impulzivity a zvýšené emotivity až afektivity, bude pojednáno v tomto semináři. Součástí semináře budou i postupy, jak
z negativ projevů syndromu postupně učinit pozitiva a jak výchovně vést hyperaktivní dítě.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0004-70
Hranice a rituály ve výchově dětí
VOLNÉ POKRAĆOVÁNÍ. Hranice a rituály hrají ve výchově dítěte velmi důležitou roli. Co vychovávat v rodině – než jde
dítě do školky. Jak vychovávat poslušnost. Dítě zvládá rituály samo zdraví a děkuje. Požadavky do tří let. Co mají vědět
dospělí. Předškolák a jeho limity. Než dostane aktovku. Končí doba pomáhání – co je to limit odpovědnosti.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Květuše Hrbková
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, uč. 9
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0004-71
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
1. Lekce - 1 hodina. Zajištění pomoci při různých rizikových situací tísňové linky, integrovaný záchranný systém, orientace na místě nehody, vyšetření raněného, přivolání pomoci, nahlášení události, nácvik komunikace s operačním střediskem, kontrola životních funkcí. 2. Lekce - 2 hodiny. Resuscitace. Diagnostika a zajištění zástavy dechu, diagnostika
a zajištění zástavy oběhu, KPCR u jednotlivých věkových kategoriích, poruchy vědomí – rozdělení, diagnostik, poruchy
průchodnosti dýchacích cest – odstranění cizího tělesa – Heimlichův hmat, Gordonův úder. 3. Lekce - 2 hodiny. Interní
stavy, intoxikace. Astmatický záchvat, alergické reakce, naléhavé stavy při DM, křečové stavy, intoxikace. 4. Lekce - 1
hodina. Úrazy, tepelná poranění, ošetření zlomenin. Zástava krvácení, ošetření popálených a poleptaných ploch.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Alena Štroblová, Mgr. Petra Jindřichová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: učebny SZŠ a VOŠZ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0004-72
Aktuální trendy ve stravování
Stravovací návyky se neustále mění a podléhají různým trendům. Vedoucí nutriční terapeutka, výživová specialistka,
která působí v oboru dietologie a výživy na oddělení klinické dietologie Fakultní nemocnice Plzeň, externě vyučuje obor
nutriční terapeut. Účastníky semináře provede danou problematikou. Zaměří se na pravidla, která je nutné dodržet při
vytváření jídelníčku dětí i dospělých.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Dis. Jaroslava Kreuzbergová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0004-73
Problémové chování ... co s ním?
Základní teoretické informace – pojmy: chování, problémové (nežádoucí) chování, automatické vzorce chování - spouštěč, vlastní chování dítěte, vliv reakcí okolí na chování dítěte, fáze problémového chování - fáze naštvání, fáze agrese,
fáze zklidňování. 2. Možné důvody vzniku problémového chování – např. připoutání pozornosti, vyjádření nesouhlasu,
frustrace, sebestimulace, problémové chování jako jediná možnost komunikace aj. 3. Možné strategie řešení - např.
ignorace, převedení pozornosti, prevence aj. 4. Metody prevence – např. nácviky sociálních dovedností, analýza prostředí, chování, činnosti, znalost zdravotního stavu dítěte aj. 5. Kompas úzkosti. 6. Rozbory konkrétních situací.
Doporučeno: učitelům MŠ, speciálních škol, zájemcům
Lektor: Mgr. Zuzana Bartoňová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
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21-0004-74
Hudební dílna - Jak využít rytmických nástrojů beze slov
Hudební dílna Mileny Rakové Jak využít rytmických nástrojů beze slov. Volné pokračování semináře - muzikoterapie ,
kde si ukážeme, jak lze komunikovat za pomocí rytmických nástrojů beze slov v dialogu, skupině, vyjádření nálady,
emocí, využití her s použitím zvuků, rytmu, ticha, využití velkých hedvábných šátků. Ponoříme se do léčebné pentatoniky. Budeme se harmonizovat pomocí lyry, terapeutického nástroje - měděného zvonu. Práce s písničkou - zpěv, pohyb,
rytmizace, dramatizace. Seminářem budou prolínat prvky muzikoterapie. Na semináři budou použity písně z knížek M.
Rakové a PhDr. A. Tiché - Zpíváme a hrajeme si, Zpíváme a nasloucháme, Zpíváme a tvoříme, které boudou i k zakoupení. 1. Komunikace ve dvojicích pomocí rytmických nástrojů; 2. Skupinové tvoření (terapie) - společné naladění pomocí
a) dechu, b) pohybu, c) rytmu (rytmických nástrojů, hra na tělo, hlas); 3. Hledání vlastního tónu. Tón jako lék; 4. Použití
lyry k relaxaci - jako nástroje, který harmonizuje celé tělo. Na seminář si přineste velké lehké šátky.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Milena Raková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: D Klub, Plzeň, Zábělská 54, Plzeň-Doubravka
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0004-75
Hry s hlasem - Rozezpívání nezpěváků
Hry s hlasem jako cesta k sebepoznání, komunikaci a hlasovému a duševnímu zdraví. Cestou prožívání budeme objevovat možnosti svého dechu a hlasu. Budeme hledat svobodu sdělování a sebevyjádření prostřednictvím zvuků, tónů,
mluvy a zpěvu. Skrze hlas budeme nalézat sami sebe, otvírat cestu k citlivému vnímání okolního světa a svého místa
v něm. Ve cvičeních se budou propojovat prvky z fyzioterapie, hlasové techniky a muzikoterapie. Pojetí kurzu respektuje psychosomatickou jednotu jedince (tj. jednotu těla, hlasu a psychiky). Podmínkou účasti na kurzu není dovednost
zpívat. Ke kultivaci hlasu dojdeme postupným odhalováním skrytých hlasových předpokladů, které každému jedinci
byly v různé míře dány již před jeho narozením. Jejich neprocvičením, či potlačením (např. v dětství nevhodnou kritikou
vašeho zpěvu) neměly tyto vlohy dosud možnost se projevit. v průběhu celého setkání bude respektována individualita
jedince, aby tak měl možnost dospět k naplnění smyslu tohoto kurzu: zastavit se a prožít setkání se sebou prostřednictvím svého hlasu, objevit vnitřní klid, který umožňuje vytvořit si jasnější představu o sobě samém, svých možnostech
a potřebách. Příčiny a projevy nezpěvnosti dětí, možnosti nápravy, osvojení konkrétních cvičení, her a metodických postupů, které vedou tzv. nezpěváky k čistému zpěvu. Seznámení s písňovým repertoárem určeným dětem a s metodikou
nácviku. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž si mohou učitelé sami na sobě vyzkoušet účinek některých cvičení,
her a metodických postupů.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: ZUŠ B. Smetany Plzeň, Zábělská 25, Doubravka, sálek
Termín: 2. pololetí 2021/ 2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0004-76
Hudební dílna
Hudebně – dramatická dílna Lenky Pospíšilové Písničky z herbáře a na prázdniny. Písničky opěvující rostliny a stromy
v zahradách, luční kvítí a byliny. Na prázdninové výlety se hodí písničky do kroku i ty, které nás povedou do dalekých
krajů. Jazyk a slovo jsou nositeli elementárních rytmů, které mohou děti využít při hře na tělo nebo na jednoduché
orffovské nástroje.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: PaedDr. Lenka Pospíšilová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D-Klub, Zábělská 54, Plzeň-Doubravka
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0004-77
Hrajeme si s písničkou po celý rok
Na semináři bude lektorkou vysvětlen proces tvoření hlasu, zapojování dechové opory, správné artikulace a následnou
schopnost odhalení logopedických nedostatků u dětí. Rozdělíme si celý rok do čtyř ročních období, výběr písní bude
navazovat na tradice, pranostiky a témata prolnou celým školním rokem. Seminář by měl podpořit pedagogy v praktickém využití svého i dětského mluvního a zpěvního hlasu u konkrétní písně. Součástí bude metodická ukázka dechových, artikulačních a hlasových her pro děti. Ukázka rytmizace textu za doprovodu rytmizačních nástrojů, logopedická
průprava jednotlivých hlásek v písni, hry na tělo a pohybová průprava u jednotlivých písní a jejich jednoduchý hudební
doprovod. Účastník semináře bude moci pracovat s výběrem písní po celý školní rok. 2 vyučovací hodiny - teoretická
část o tvoření hlasu, práci s dětským hlasem v intonačním rozsahu, lidová píseň jako součást vzdělávacího procesu
u dětí předškolního věku, specifika logopedických obtíží u dětí, podpora výslovnosti a artikulace pomocí písně. 2 vyučovací hodiny- ukázka dechových, artikulačních a hlasových cvičení v praxi, metodická část, osvojení konkrétních pěveckých činností. 2 vyučovací hodiny- rozdělení roku na čtyři roční období, dvě písně na každé období, výběr písní pro
artikulaci, rytmizaci, hru na tělo, hru v pauze, hlasovou průpravu
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Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Bc. Ivana Oblištilová, dipl. um.
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D Klub, Zábělská 54 Plzeň- Doubravka
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0004-78
Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti
Teoretický seminář s ukázkami prací dětí předškolního a mladšího školního věku. Seznámení s vývojem, proměnami
a zvláštnostmi dětského výtvarného projevu (období bezobsažných čáranic, náhodných zdarů, dětského naivního realismu, výtvarná krize) a výtvarnou typologií. Seznámení s nejčastějšími tématy a grafickými typy dětského výtvarného
projevu. Hlavonožci a vývoj kresby figury. Kompozice dětského výtvarného projevu a její vývoj. Barvy a dětský výtvarný
projev. Kvalita a úroveň dětského výtvarného projevu v závislosti na věku a mentální úrovni. Součástí semináře budou
odborné publikace Jaromíra Uždila k této problematice a počítačové prezentace o dětské výtvarné tvorbě. Diskuze.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0004-79
Barvy a my
UPOZORNĚNÍ - seminář je bez akreditace. Seminář, který zahrnuje základy estetiky, teorii barev - barevné spektrum,
světelné a pigmentové barvy; fyziologické působení barev, barvocit a jeho poruchy; psychologické působení barev
včetně jejich psychosomatického působení a funkcí a moc image. Co je image? Jak působíte na své okolí, děti, rodiče,
kolegy? Umíte podtrhnout své klady tak, abyste uspěli při jednání s žáky, jejich rodiči, kolegy a s lidmi vůbec. Využíváte
dokonale váš nejdůležitější komunikační nástroj - image? Budeme se zabývat volbou oblečení pro různé příležitosti,
zejména šatníkem pedagogického pracovníka. Každému účastníkovi semináře určíme optimální barevnou skladby
oděvu, návrh na styl, vzory, doplňky apod. Probereme úpravu obličeje a vlasů, příp. líčení, vhodné šperky a výběr textilních materiálů. Každý obdrží osobní materiály včetně karty s nejvhodnějšími barvami a inspirací pro typ své osobnosti.
Absolventi semináře budou schopni uplatnit získané znalosti a dovednosti také při jakékoli jiné práci s barvami, materiály, styly apod. (interiér školy, třídy, dekorace).
Doporučeno: učitelům MŠ, ostatním pedagogickým pracovníkům a zájemcům
Lektor: Mgr. Dagmar Fila
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: ZUŠ K. Steinera, Plzeň - Skvrňany, stanice tramvaje č. 2, ul. K. Steinera, za OD Albert objekt MŠ
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0004-80
Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu
Hravé cvičení s říkadly. Praktické ukázky cvičení na slova říkadel bez náčiní, ale i s využitím lana, obruče, švihadla,
kostky. Ukázky cvičení jsou rozděleny na cvičení pro:- nejmenší děti (2-3 roky) jednotlivci nebo skupinky, - starší děti (46 let) jednotlivci nebo skupinky, - nejstarší děti (6 a více let), - rodiče s dětmi nebo dvojice straších dětí. Ukázky sestavování cvičebních drah pro rozvoj pohybových dovedností (chůze, běh, lezení, plazení) dle věku dětí.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Hana Volfová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D Klub, Zábělská 54, Plzeň - Doubravka
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0004-81
Hry s pohybem trochu jinak
BAREVNÉ CVIČENÍ. 5 barevných kruhů aneb hrátky v šesti barvičkách. Hry s pohybem propojené příběhem s prvky jógy.
Pohyb jako povzbuzující prostředek rozvíjející tělesné a duševní funkce, relaxační hry a cvičení pro rozvoj správného
dýchání a držení těla.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Marie Homolková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, aula
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
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21-0004-82
Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu
Využití různých míčů při práci s dětmi.. Pohled na netradiční využití míčů s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu.
Ukázat, že různé typy míčů mají široké možnosti využití pro zlepšení pohybových dovedností, rehabilitační, dechové,
psychomotorické, kondiční a relaxační cvičení, ale na druhou stranu přináší zejména radost a zábavu. Průběžné upozorňování na chybné provádění cviků. Seznámení s různými typy míčů – overball, gymball, molitanový míček, tenisák
míček-ježek, nafukovací balonek. Ukázky cvičení s jednotlivými míči, v čem se liší, v čem jsou si podobné. Využití
a uplatnění míčů při ranním cvičení a tělovýchovných chvilkách, vhodnost zařazování při různých denních činnostech
v průběhu dne. Zásobník průpravných cviků, pohybových her a hrátek s různými míči.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Hana Volfová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D Klub, Zábělská 54, Plzeň - Doubravka
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0004-83
Keramická dílna
Odpolední cyklus 3 seminářů, na kterých si vyrobíme dílka vycházející z aktuální roční tematiky. Výuka technologických
postupů při práci s keramickou hmotou, osvojení si různých technik keramické tvorby, seznámení s novými postupy
ručního vytváření a způsoby dekorování. Dvanácti hodinový seminář koncipovaný do tří odpoledních dílen, kdy účastníci
vytvářejí keramiku z plátů, z keramických válečků, či pomocí sádrové formy. Po vypálení vzniklé keramiky se účastníci
sejdou, aby ji naglazovali, či ozdobili engobami či glazurami. Účast na semináři lze hradit z projektu Šablony II., podporovaná aktivita - Kulturní povědomí a vyjádření.
Doporučeno: učitelům MŠ, ostatním pedagogickým pracovníkům a zájemcům
Lektor: Marie Němejcová, Mgr. Dagmar Fila
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Místo: ZUŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 500,- Kč
21-0004-84
Práce se dřevem - vytvoření hlavy maňáska
Dvoudenní dílna, kde si účastníci osvojí postupy, jak brousit dláta a pracovat s nimi, jak vyřezat hlavu maňáska, kterou
si sami navrhnou a na které si vyzkoušejí tzv. číst dřevo Seminář se bude konat v řezbářské dílně ve Smědčicích cca
10 km od Plzně v dosahu MHD. v účastnickém poplatku zahrnuty provozní náklady - materiál, zapůjčení dlát, příprava
předřezů, honorář lektora. Termín konání zvolíme po dohodě s účastníky. Seminář je vhodný i pro úplné začátečníky.
Lektor je řezbář a loutkoherec Divadla Alfa.
Doporučeno: učitelům, pedagogickým pracovníkům, ostatním zájemcům
Lektor: Vladimír Sosna
Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Místo: Smědčice
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 2 800,- Kč
21-0004-85
Kreativní výtvarné techniky
Pracovní dílna Lenky Němečkové – Pilky, šroubky, matičky. v dnešní době ubývá příležitostí rozvíjet manuální zručnost.
Vzít pilku, šroubovák, kladívko, jehlu už z mladých lidí umí málokdo. a kolem nás se přitom povaluje, toulá spousta
materiálu, který přímo vybízí ke zpracování, opracování takovýmto nářadím. Pojďte si se mnou hrát, protože kdo si
hraje, nezlobí a mnohdy se ještě něčemu užitečnému přiučí. Vytisknout pracovní listy umí každá tiskárna, ale vyrobit,
vytvořit zajímavou a funkční věc, která se třeba hýbe, plave, udělá radost někomu blízkému, rozvíjí jemnou motoriku,
učí nás poznávat vlastnosti materiálů, soustředěnosti na práci, radosti z vytvořeného. Vyrobíme si věci, které létají,
plavou, pohybují se, anebo jsou jen tak pro radost a krásu.
Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ a zájemcům
Lektor: Lenka Němečková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 500,- Kč
21-0004-86
Muzeum loutek v Plzni
Opakování dlouhodobě úspěšného programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Formou
exkurze vedené vedoucí oddělení muzejní pedagogiky a kurátory sbírek vám budou představeny stálé expozice a běžně
nepřístupné prostory Muzea loutek v Plzni. Muzeum loutek v Plzni těží z místní bohaté loutkoherecké tradice a mapuje
činnost loutkových divadel hrajících v Plzni a jejím nejbližším okolí. Expozice postupně představuje počátky loutkářství
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v Plzni od kočovných loutkoherců, přes Loutkové divadlo feriálních osad, Skupovo divadlo, produkce loutkových souborů z druhé poloviny 20. století až do současnosti.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Markéta Formanová
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Muzeum loutek Plzeň
Termín: 29. 4. 2022 (pátek) od 9.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč
21-0004-87
Kreativní výtvarné techniky
Jarní a velikonoční inspirace. Výtvarně pracovní dílna Lenky Kohoutové. Názorné seznámení s pracovním materiálem,
potřebnými pomůckami a technikami zpracování výrobků. Výuka formou praktického procvičování od jednodušší
formy ke složitější. Výroba vzorků a několik ukázek, které budou pak sloužit jako pomůcky pro názornou práci s dětmi.
Získávání zručnosti, dovedností a procvičování jemné motoriky.
Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ a zájemcům
Lektor: Lenka Kohoutová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/ 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0004-88
Kreativní výtvarné techniky
Mozaika ze skla a keramiky. v rámci semináře se naučíte techniku výroby keramické a skleněné mozaiky, základy řezání skla a dlaždic diamantovým řezákem. Na mozaiku se dají použít zbytky keramických střepů a dlaždic, zbytky zrcadel a plastová mozaika. Vše se nalepí a zaspáruje. Lepení mozaiky je možné na různé materiály a podklady - sklenice,
květináče, polystyrenové koule, rámečky průhlednými nebo neprůhlednými lepidly. Po zaschnutí mozaiky následuje
práce se spárovací hmotou. k tónování spárovací hmoty se použijí akrylové barvy, domalování a dozdobení mozaiky je
možné reliéfní konturou. Výroba dekorací do bytu nebo zahrady. s sebou: menší zavařovací sklenice, květník, kousky
různobarevných dlaždic (kdo má možnost přinést) skleněné kamínky nebo čočky, mušličky, větší skleněné korálky,
hadřík, kleštičky na štípání nebo vylamování, štětec.
Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ a zájemcům
Lektor: Lenka Kohoutová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/ 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0004-89
Práce se dřevem, výroba loutky
Dílna, kde se účastníci seznámí s historií českého loutkářství, seznámí se s různými druhy loutek a jejich konstrukcí,
dále lektor seznámí účastníky s různými druhy dřev a jejich specifiky, dále se účastníci seznámí s postupy, jak brousit
dláta a jak s nimi pracovat, jak vyřezat loutku, sestavit ji, omalovat ji a vdechnout jí život. Seminář se bude konat v řezbářské dílně ve Smědčicích cca 10 km od Plzně v dosahu MHD. v účastnickém poplatku zahrnuty provozní náklady materiál (dřevo, dráty, barvy), zapůjčení dlát, příprava předřezů, honorář lektora. Termín konání zvolíme po dohodě
s účastníky. Lektor je řezbář a loutkoherec Divadla Alfa. Kurz lze absolvovat během 4 jarních víkendů nebo jako 8 denní
kurz o letních prázdninách.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Vladimír Sosna
Rozsah: 64 vyučovacích hodin
Místo: Smědčice
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 7 500,- Kč
21-0004-90
Muzeum církevního umění v Plzni
Opakování dlouhodobě úspěšného vzdělávacího programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem
v Plzni. Formou exkurze budou představeny stálé expozice a běžně nepřístupné prostory Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Muzeum vzniklo v nově upravených prostorách františkánského kláštera. Oproti Diecéznímu muzeu,
které zde fungovalo předtím, je jeho nová podoba mnohem atraktivnější, rozsáhlejší a nabízí vstup i do částí kláštera,
kam se dosud lidé nemohli podívat. Samotný klášter se tak stává exponátem. v roce 2013 bylo muzeum oceněno 2.
cenou v prestižní Národní soutěži muzeí Gloria musealis v kategorii Muzejní počin roku 2012.
Doporučeno: učitelům MŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Denisa Brejchová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň, Muzeum církevního umění
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Termín: 27. 5. 2022 (pátek) od 10.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč
21-0004-91
Canva - letáky, plakáty, pozvánky snadno a rychle
Chcete se naučit vytvářet pěkné a stylové pozvánky, plakáty, letáky, diplomy, pracovní listy a mnoho dalšího? V tomto
semináři se to naučíte, a to za pomoci skvělého online editoru Canva, který je založený na profesionálně navržených
šablonách, ze kterých je možné vybírat a upravovat je. Na semináři se seznámíte se samotnou aplikací, všemi možnostmi, které Canva nabízí a samozřejmě si vyzkoušíte vytvořit např. pozvánku, letáček, diplom mnoho dalšího.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0004-92
Dřevořez
Seminář je zaměřený na dřevořez - techniku tisku z výšky, která je doménou malíře a grafika Františka Hodonského.
Seminář se odehrává během dvou setkání. První seminář osvětlí technologii práce, účastníci se seznámí s tvorbou
lektora, poté vytvoří výtvarný návrh. Druhé setkání se uskuteční v dílně Františka Hodonského, kde pedagogové své
návrhy realizují. Akademický malíř František Hodonský v současné době pracuje jako odborný asistent na Pedagogické
fakultě Západočeské univerzity v Plzni, zabývá se malbou, grafikou a plastikou.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Ak. mal. František Hodonský
Rozsah: 10 vyučovacích hodin
Místo: Praha
Termín: jaro 2022, 2x jeden den o víkendu
Poplatek: 2 800,- Kč
21-0004-93
Netradiční vazby, tvorba dekorací
Tradiční seminář jako inspirace pro malé i velké aranžéry inspirovaný jarní náladou. Účastníci se naučí během semináře
zhotovit 2 sezónní dekorace na stůl či na dveře z různých materiálů a přízdob, ze sušených květin, zajímavých komponentů, přírodnin,.. a osvojí si metodické postupy práce s aranžovací hmotou, aranžovacím drátem i tavnou pistolí s přihlédnutím k možnostem použití. Materiál je v ceně semináře.
Doporučeno: učitelům MŠ, zájemcům
Lektor: Lenka Dvořáková
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0004-94
Hudební dílna - Taneční ochutnávka
Oblíbený dopolední hudebně taneční seminář country tanců, zaměřený na jednoduchou metodiku nácviku tanců – základy taneční chůze, správného držení těla. Naučíte se jednoduché tance v kruzích, v řadách a čtverylky, které vám
budou vhodnou inspirací pro případnou tvorbu vlastní choreografie. Vedle tanců se naučíte i základní kroky a figury.
Vhodné pro všechny, kteří si chtějí zatančit a inspirovat se jednoduchými kroky, které využijí pro pohybové zpestření při
pohybových a tanečních aktivitách, vystoupeních pro rodiče.
Doporučeno: učitelům MŠ, ostatním pedagogickým pracovníkům, zájemcům
Lektor: Ivan Bartůněk
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D Klub, Zábělská 54, Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
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05 / ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Dagmar Šťastná / statstna@kcvjs.cz / +420 377 350 425 / +420 731 410 128
Garant oboru
21-0005-51
Psychická odolnost pedagoga a jak jí dosáhnout
Na semináři účastníci seznámí s tématem psychické odolnosti. Zdravý, vyrovnaný a psychicky odolný učitel = spokojené děti. Jak předcházet profesnímu vyhoření. Toto téma zasluhuje naši pozornost, má stále větší význam v profesním
i soukromém životě jedince. Ukazuje, jakými strategiemi zvládají lidé překážky a protivenství. Jak je možné, že někdo
zvládá tolik náročných věci a druhý se hroutí pod malichernostmi? Každý z nás si přinesl do života jiný vklad psychické
odolnosti. Dobrá zpráva je, že příslušným dovednostem a postojům se můžeme celý život učit. 1 h - Definice psychické
odolnosti v kontextu pedagogických pracovníků. Vyjasnění základních pojmů (resilience, optimismus, umět přijímat,
zaměření na řešení). 2 h- Interaktivní cvičení, forma sebereflexe „ Kde se nacházím já“. 2 h Cvičení zaměřené na pohled
na sebe sama a zhodnocení vlastních prvků psychické stability. Práce v malých skupinách s reflexí do celé skupiny.
Témata zaměřená na pracovní a osobní vztahy, převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí, mít vlastní životní vizi. 1hDiskuse k tématu, postřehy účastníků, vlastní zkušenosti s pedagogy vyrovnanými a nevyrovnanými. Jak tyto osobnosti
působí na své okolí a jak ho ovlivňují.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Květuše Hrbková
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0005-52
Činnost školní družiny
Volné pokračování semináře, zaměřeného na aktuální otázky v oblasti zájmového vzdělávání. Pohovoříme o provozních problémech, naplňování Školního vzdělávacího programu. Pokračovat budeme na Vnitřním řádu školní družiny –
část druhá, zaměříme se na provoz a vnitřní režim školského zařízení. Na seminář si přineste vnitřní řád, vyhlášku o zájmovém vzdělávání. Závěrečná diskuse. Seminář jako inspirace pro další práci a obohacení pro ostatní kolegyně - nápady - např. spolupráce s rodiči, akce s dětmi, portfolio.
Doporučeno: vychovatelům školních družin, zájemcům
Lektor: PaedDr. Věra Abelová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, aula
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0005-53
Zvládání manipulací včetně auto-manipulací (driverů)
Na semináři se účastníci seznámí s tím, jak funguje manipulace v komunikaci (skrytá agrese a skrytá pasivita) a jak na
ní účinně reagovat. Procvičí se v rozpoznávání manipulace v běžných komunikacích, které vedeme s kolegy, rodiči. Budeme se věnovat rovněž auto-manipulacím (driverům), díky kterým často děláme věci, které dělat nechceme. Agresivní,
pasivní, manipulativní a asertivní chování a jak je poznat. Zásady reagování na manipulaci v komunikaci (2 hodiny).
Trénink zvládání manipulací v situacích z praxe. Zvládání manipulativních kritik (zásady a trénink) ( 2 hodiny). Automanipulace (drivery), co to je, jak je poznat. Práce s drivery, postup, nácvik (2 hodiny).
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Michal Dubec
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0005-54
Efektivní komunikace a zpětná vazba
Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení komunikačních dovedností a nabízí účastníkům nový pohled na koncept týmové spolupráce jako Učící se komunity (Learning Community). v průběhu kurzu budou mít účastníci možnost
seznámit se např. s facilitačními technikami, s pravidly pro poskytování konstruktivní zpětné vazby, s principy respektující komunikace, s postupy při řízení diskuse apod. Součástí kurzu budou též modelové a simulační situace (a jejich
následný rozbor), které účastníkům umožní aplikaci získaných dovedností a poskytnou jim řadu příležitostí pro nácvik
efektivních komunikačních strategií. Seminář je zaměřený na metody a formy k posílení a rozvoji úspěšné komunikace.
Jeho součástí je náhled na týmovou spolupráci v několika rovinách: cíle a potřeby školy jako celku, cíle a potřeby jednotlivých členů týmu, vzájemná komunikace, “slaďování”, plánování. Obsah semináře je tedy zaměřen na praktické posílení komunikativních dovedností účastníků, resp. jak rozvinout schopnost efektivní komunikace v mnoha rovinách, tj.
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na význam a znalost komunikačních technik, poruchy komunikace a jejich možnosti nápravy. Aktivní trénink naslouchání, respektování zájmů a postojů toho druhého.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: PhDr. Jiří Beníšek
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/ 2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0005-55
Minidílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů
Seminář se zaměří na objasnění, demonstraci a nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a
s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). Pokusy jsou vybrány tak, aby byly
jednoduché z hlediska provedení, zároveň však velmi názorné z hlediska prezentace zajímavých jevů z oblasti přírodních věd (chemie, fyzika). Učitelé si tak budou moci osvojit efektivní metody a nástroje, které následně ve své pedagogické praxi mohou použít pro podporu a rozvoj pozitivního vztahu k přírodě a k přírodovědným i technickým disciplínám
u dětí a žáků škol. Program se skládá z úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude dále věnována vlastní technice provádění pokusů, vlastnostem používaných
látek a pomůckám, potřebným k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně předvedeno cca 10 jednoduchých
pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. v další části semináře se účastníci pod vedením lektora/ů naučí technicky provádět cca 10 dalších zajímavých přírodovědných pokusů včetně inspirativních doporučení pro využití ve školním prostředí. Zdůrazněn bude motivační potenciál pokusů pro zvýšení zájmu dětí o přírodu a praktická vazba probíhajících dějů na běžný život. v celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se
bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude samozřejmě
zohledňována i jejich nezkušenost s realizací přírodovědných pokusů. Pracovat se proto bude ve skupině maximálně
do 10 účastníků, kterou povede vždy jeden lektor, v případě více účastníků budou paralelně pracovat dvě skupiny pod
vedením dvou lektorů a účastníci se u nich vystřídají.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: PhDr. Václav Pumpr, CSc., PhDr. Tomáš Kudrna
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0005-56
Hranice a rituály ve výchově dětí
VOLNÉ POKRAĆOVÁNÍ. Hranice a rituály hrají ve výchově dítěte velmi důležitou roli. Co vychovávat v rodině – než jde
dítě do školky. Jak vychovávat poslušnost. Napomínání k poslušnosti nevede. Dítě zvládá rituály samo zdraví a děkuje.
Požadavky do tří let. Co mají vědět dospělí. Předškolák a jeho limity. Než dostane aktovku. Končí doba pomáhání – co
je to limit odpovědnosti.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Květuše Hrbková
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, uč. 9
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0005-57
Šikana na základních školách
Vzdělávací seminář pro vychovatele - pedagogické pracovníky základních škol obsahuje praktické informace ve vztahu
k řešení situací spojených s projevy agresivního chování žáků ve školním prostředí. Do tohoto jednání je možné zařadit
i projevy tzv. šikany. Seminář obsahuje vazby a přímé aplikace zákona 40/2009 Sb. trestní zákoník a dále se pojí na
zákon 200/1990 Sb. (Přestupkový zákon). Rovněž jsou v semináři rozebrány reálné případy, na kterých je ilustrován
postup vedení škol při realizaci řešení situací spojených s násilím. Zejména je zdůrazněna spolupráce s orgány OSPOD,
pedagogicko psychologické poradny, městské policie, policie ČR, Zdravotnickou záchrannou službou a rodiči. Je vysvětlen mechanismus a podoba formy oznamování, evidování a žádostí o spolupráci zejména s orgány zřizovatelské
obce.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Bc. Pavel Beránek, MBA
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2020/2021
Poplatek: 600,- Kč
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21-0005-58
Matematická gramotnost hravě
Seminář zaměřený na zvyšování matematické gramotnosti prostřednictvím zábavných cvičení a her. Lektor kurzů Moderní deskové hry a klíčové kompetence představí takové hry, které jsou při práci v družině významným přínosem a vedou k rychlému osvojení úkolů zábavou formou.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Jan Vodička
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň, KCVJŠ, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0005-59
Osobnostně sociální rozvoj
Teorie citové vazby. Citová vazba je, zjednodušeně řečeno, pouto mezi pečující osobou (matkou) a dítětem. Na základě
této vazby se dítě v raném dětství psychicky vyvíjí, objevuje svět a staví se do života. Pouto má dva konce, matku a dítě,
co se stane, pokud má matka vychovávat dítě, které neporodila, a pouto založeno nebylo? Častý jev, dnešní doby, jak
se k němu postavit? Pojďme si uvědomit základní fakta, abychom takové situace zvládli. Teorie citové vazby popisuje
také povahu citových vazeb v mezilidské interakci. Způsob, jakým o nás bylo pečováno a do jaké míry byly plněny naše
potřeby, rozhoduje o tom, jak se v dospělosti vztahujeme k našim partnerům.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Květuše Hrbková
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0005-60
Hranice a limity v práci asistenta pedagoga
Jaké jsou vlastně hranice a limity v práci pedagoga asistenta? Na semináři budou vysvětleny základní teoretické informace – 1. Pojem hranice, pojem limity, vymezení jednotlivých oblastí práce asistenta pedagoga. 2. Možná úskalí spojená s rozdělením kompetencí – učitel x asistent. Hranice a limity v řešení běžných situací i konfliktů – vlivy působící
na tento proces: např. profesní a osobní nastavení, dispozice, zkušenosti. 3. Hranice a limity v práci s dítětem integrovaným do běžné mateřské školy – co vše může tuto práci ovlivnit, např. diagnóza dítěte, spolužáci, prostředí. 4. Hranice
a limity v komunikaci s rodiči - formy komunikace a spolupráce. 5. Příklady z praxe, čas na otázky a odpovědi.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Zuzana Bartoňová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň KCVJŠ, sady 5. května 42, aula
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0005-61
Čtenářská gramotnost a komiksy
Seminář má za cíl představit komiks jako plnohodnotný umělecký druh, který má co říct dětem a zejména může podpořit čtenářskou gramotnost. Ve čtyřech blocích se účastníci naučí používat komiksovou terminologii, interpretovat
komiks ve vztahu k jeho specifické struktuře, využít komiks jako praktický nástroj pro porozumění čtenému a nakonec
diskutovat o komiksu jako o uměleckém díle, které může obohacovat nejen výuku, ale lidský život obecně. Obsahem je
představení základní komiksové terminologie a možností práce s komiksem – interpretace textu (charakteristika jednajících postav, charakteristika prostředí, zápletka, prázdná místa v textu, kulturně historické prostředí), praktická cvičení, diskuse o (ne)uměleckosti komiksu, komiksové adaptace literárních děl, hledání místa komiksu v univerzu literárním i univerzu výtvarném. Témata: Základní komiksová terminologie (60 min), Možnosti interpretace komiksu ve výuce,
způsoby, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost a praktické využití komiksové tvorby ve výuce (150 min), Komiks jako
literární adaptace – pro a proti (90 min), Je komiks umění? a jaké? (60 min). Účastnický poplatek lze financovat z projektu Šablony II, podporovaná aktivita Čtenářská gramotnost.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Pavel Pilch
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0005-62
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
1. Lekce - 1 hodina Zajištění pomoci při různých rizikových situací, tísňové linky, integrovaný záchranný systém, orientace na místě nehody, vyšetření raněného, přivolání pomoci, nahlášení události, nácvik komunikace s operačním střediskem, kontrola životních funkcí. 2. Lekce - 2 hodiny. Resuscitace, diagnostika a zajištění zástavy dechu, diagnostika
a zajištění zástavy oběhu, KPCR u jednotlivých věkových kategoriích, poruchy vědomí – rozdělení, diagnostik, poruchy
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průchodnosti dýchacích cest – odstranění cizího tělesa – Heimlichův hmat, Gordonův úder. 3. Lekce - 2 hodiny. Interní
stavy, intoxikace, astmatický záchvat, alergické reakce, naléhavé stavy při DM, křečové stavy, intoxikace, 4. Lekce - 1
hodina. Úrazy, tepelná poranění, ošetření zlomenin. Zástava krvácení, ošetření popálených a poleptaných ploch.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Alena Štroblová, Mgr. Petra Jindřichová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: učebny SZŠ a VOŠZ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0005-63
Hudební dílna
Hudebně – dramatická dílna Lenky Pospíšilové Písničky z herbáře a na prázdniny. Písničky opěvující rostliny a stromy
v zahradách, luční kvítí a byliny. Na prázdninové výlety se hodí písničky do kroku i ty, které nás povedou do dalekých
krajů. Jazyk a slovo jsou nositeli elementárních rytmů, které mohou děti využít při hře na tělo nebo na jednoduché
orffovské nástroje.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: PaedDr. Lenka Pospíšilová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D Klub, Zábělská 54, Plzeň Doubravka
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0005-64
Hudební dílna - Jak využít rytmických nástrojů beze slov
Hudební dílna Mileny Rakové Jak využít rytmických nástrojů beze slov. Volné pokračování semináře - muzikoterapie ,
kde si ukážeme, jak lze komunikovat za pomocí rytmických nástrojů beze slov v dialogu, skupině, vyjádření nálady,
emocí, využití her s použitím zvuků, rytmu, ticha, využití velkých hedvábných šátků. Ponoříme se do léčebné pentatoniky. Budeme se harmonizovat pomocí lyry, terapeutického nástroje - měděného zvonu. Práce s písničkou - zpěv, pohyb,
rytmizace, dramatizace. Seminářem budou prolínat prvky muzikoterapie. Na semináři budou použity písně z knížek M.
Rakové a PhDr. A. Tiché - Zpíváme a hrajeme si, Zpíváme a nasloucháme, Zpíváme a tvoříme, které boudou i k zakoupení. 1. Komunikace ve dvojicích pomocí rytmických nástrojů; 2. Skupinové tvoření (terapie) - společné naladění pomocí
a) dechu, b) pohybu, c) rytmu (rytmických nástrojů, hra na tělo, hlas); 3. Hledání vlastního tónu. Tón jako lék; 4. Použití
lyry k relaxaci - jako nástroje, který harmonizuje celé tělo. Na seminář si přineste velké lehké šátky.
Doporučeno: učitelům ŠD, zájemcům
Lektor: Milena Raková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: D Klub, Zábělská 54 Plzeň Doubravka
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0005-65
Hrajeme si s písničkou po celý rok
Na semináři bude lektorkou vysvětlen proces tvoření hlasu, zapojování dechové opory, správné artikulace a následnou
schopnost odhalení logopedických nedostatků u dětí. Rozdělíme si celý rok do čtyř ročních období, výběr písní bude
navazovat na tradice, pranostiky a témata prolnou celým školním rokem. Seminář by měl podpořit pedagogy v praktickém využití svého i dětského mluvního a zpěvního hlasu u konkrétní písně. Součástí bude metodická ukázka dechových, artikulačních a hlasových her pro děti. Ukázka rytmizace textu za doprovodu rytmizačních nástrojů, logopedická
průprava jednotlivých hlásek v písni, hry na tělo a pohybová průprava u jednotlivých písní a jejich jednoduchý hudební
doprovod. Účastník semináře bude moci pracovat s výběrem písní po celý školní rok. 2 vyučovací hodiny - teoretická
část o tvoření hlasu, práci s dětským hlasem v intonačním rozsahu, lidová píseň jako součást vzdělávacího procesu
u dětí předškolního věku, specifika logopedických obtíží u dětí, podpora výslovnosti a artikulace pomocí písně. 2 vyučovací hodiny- ukázka dechových, artikulačních a hlasových cvičení v praxi, metodická část, osvojení konkrétních pěveckých činností. 2 vyučovací hodiny- rozdělení roku na čtyři roční období, dvě písně na každé období, výběr písní pro
artikulaci, rytmizaci, hru na tělo, hru v pauze, hlasovou průpravu.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Bc. Ivana Oblištilová, dipl. um.
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D Klub, Zábělská 54 Plzeň Doubravka
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0005-66
Hudební dílna - Taneční ochutnávka
Oblíbený dopolední hudebně taneční seminář country tanců, zaměřený na jednoduchou metodiku nácviku tanců - základy taneční chůze, správného držení těla. Naučíte se jednoduché tance v kruzích, v řadách a čtverylky, které vám
budou vhodnou inspirací pro případnou tvorbu vlastní choreografie. Vedle tanců se naučíte i základní kroky a figury.
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Vhodné pro všechny, kteří si chtějí zatančit a inspirovat se jednoduchými kroky, které využijí pro pohybové zpestření při
pohybových a tanečních aktivitách, vystoupeních pro rodiče.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Ivan Bartůněk
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D Klub, Zábělská 54, Plzeň- Doubravka
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0005-67
Psychomotorické hry a relaxace nejen pro neklidné děti, metoda SMS
Obsahem nového semináře je seznámit účastníky akce s některými typy relaxace a psychomotorickými hrami, vhodnými pro snižování napětí nejen u neklidných dětí mladšího školního věku. Účastníci semináře budou seznámeni s možnostmi využití zkrácených relaxačních technik, které prostřednictvím fyzického uvolnění - uvolnění svalového napětídopomohou k uvolnění psychického. Seznámení s metodou SMS - slowly, mindfully, silently. Prožitkový seminář, cvičební oděv nutný.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Dagmar Rubášová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: tělocvična ZŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0005-68
Hry s pohybem trochu jinak
Barevné cvičení. 5 barevných kruhů aneb hrátky v šesti barvičkách. Hry s pohybem propojené příběhem s prvky jógy.
Pohyb jako povzbuzující prostředek rozvíjející tělesné a duševní funkce, relaxační hry a cvičení pro rozvoj správného
dýchání a držení těla.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Marie Homolková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, aula
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0005-69
Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu
Využití různých míčů při práci s dětmi. Pohled na netradiční využití míčů s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu.
Ukázat, že různé typy míčů mají široké možnosti využití pro zlepšení pohybových dovedností, rehabilitační, dechové,
psychomotorické, kondiční a relaxační cvičení, ale na druhou stranu přináší zejména radost a zábavu. Průběžné upozorňování na chybné provádění cviků. Seznámení s různými typy míčů – overball, gymball, molitanový míček, tenisák
míček-ježek, nafukovací balonek. Ukázky cvičení s jednotlivými míči, v čem se liší, v čem jsou si podobné. Využití
a uplatnění míčů při ranním cvičení a tělovýchovných chvilkách, vhodnost zařazování při různých denních činnostech
v průběhu dne. Zásobník průpravných cviků, pohybových her a hrátek s různými míči.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, vhodné i pro učitele 1. a 2. třídy ZŠ
Lektor: Hana Volfová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D Klub, Zábělská 54, Plzeň Doubravka
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0005-70
Barvy a my
Upozornění - seminář je bez akreditace. Seminář, který zahrnuje základy estetiky, teorii barev - barevné spektrum, světelné a pigmentové barvy; fyziologické působení barev, barvocit a jeho poruchy; psychologické působení barev včetně
jejich psychosomatického působení a funkcí a moc image. Co je image? Jak působíte na své okolí, děti, rodiče, kolegy?
Umíte podtrhnout své klady tak, abyste uspěli při jednání s žáky, jejich rodiči, kolegy a s lidmi vůbec. Využíváte dokonale
váš nejdůležitější komunikační nástroj - image? Budeme se zabývat volbou oblečení pro různé příležitosti, zejména
šatníkem pedagogického pracovníka. Každému účastníkovi semináře určíme optimální barevnou skladby oděvu, návrh
na styl, vzory, doplňky apod. Probereme úpravu obličeje a vlasů, příp. líčení, vhodné šperky a výběr textilních materiálů.
Každý obdrží osobní materiály včetně karty s nejvhodnějšími barvami a inspirací pro typ své osobnosti. Absolventi semináře budou schopni uplatnit získané znalosti a dovednosti také při jakékoli jiné práci s barvami, materiály, styly apod.
(interiér školy, třídy, dekorace).
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Dagmar Fila
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: ZUŠ K. Steinera, Plzeň Skvrňany, stanice tramvaje č. 2, ul. K. Steinera, za OD Albert objekt MŠ
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Termín: 2 pololetí 2021/2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0005-71
Keramická dílna
Odpolední cyklus 3 seminářů, na kterých si vyrobíme řadu keramických dárků např. zápichy (stromečky, jablíčka, rybičky), figurky (anděl, svícen). Výuka technologických postupů při práci s keramickou hmotou, osvojení si různých technik keramické tvorby, seznámení s novými postupy ručního vytváření a způsoby dekorování. 12ti hodinový seminář
koncipovaný do tří odpoledních dílen, kdy účastníci vytvářejí keramiku z plátů, z keramických válečků, či pomocí sádrové formy. Po vypálení vzniklé keramiky se účastníci sejdou, aby ji naglazovali či ozdobili engobami či glazurami. Nové
náměty, způsoby motivace v aktuálním ročním období.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, ostatním pedagogickým pracovníkům, zájemcům
Lektor: Marie Němejcová, Mgr. Dagmar Fila
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Místo: ZUŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 500,- Kč
21-0005-72
Kreativní výtvarné techniky
Pracovní dílna Lenky Němečkové - PILKY, ŠROUBKY, MATIČKY. v dnešní době ubývá příležitostí rozvíjet manuální zručnost. Vzít pilku, šroubovák, kladívko, jehlu už z mladých lidí umí málokdo. a kolem nás se přitom povaluje, toulá spousta
materiálu, který přímo vybízí ke zpracování, opracování takovýmto nářadím. Pojďte si se mnou hrát, protože kdo si
hraje, nezlobí a mnohdy se ještě něčemu užitečnému přiučí. Vytisknout pracovní listy umí každá tiskárna, ale vyrobit,
vytvořit zajímavou a funkční věc, která se třeba hýbe, plave, udělá radost někomu blízkému, rozvíjí jemnou motoriku,
učí nás poznávat vlastnosti materiálů, soustředěnosti na práci, radosti z vytvořeného. Vyrobíme si věci, které létají,
plavou, pohybují se, anebo jsou jen tak pro radost a krásu.
Doporučeno: vychovatelům ŠD a zájemcům
Lektor: Lenka Němečková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 500,- Kč
21-0005-73
Kreativní výtvarné techniky
Jarní a velikonoční inspirace. Výtvarně pracovní dílna Lenky Kohoutové. Názorné seznámení s pracovním materiálem,
potřebnými pomůckami a technikami zpracování výrobků. Výuka formou praktického procvičování od jednodušší
formy ke složitější. Výroba vzorků a několika ukázek, které budou pak sloužit jako pomůcky pro názornou práci s dětmi.
Získávání zručnosti, dovedností a procvičování jemné motoriky.
Doporučeno: vychovatelům ŠD a zájemcům
Lektor: Lenka Kohoutová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/ 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0005-74
Muzeum loutek v Plzni
Opakování dlouhodobě úspěšného programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Formou
exkurze vedené vedoucí oddělení muzejní pedagogiky a kurátory sbírek vám budou představeny stálé expozice a běžně
nepřístupné prostory Muzea loutek v Plzni. Muzeum loutek v Plzni těží z místní bohaté loutkoherecké tradice a mapuje
činnost loutkových divadel hrajících v Plzni a jejím nejbližším okolí. Expozice postupně představuje počátky loutkářství
v Plzni od kočovných loutkoherců, přes Loutkové divadlo feriálních osad, Skupovo divadlo, produkce loutkových souborů z druhé poloviny 20. století až do současnosti.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Markéta Formanová
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Muzeum loutek Plzeň
Termín: 29. 4. 2022 (pátek) od 9.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč
21-0005-75
Kreativní výtvarné techniky
Mozaika ze skla a keramiky. v rámci semináře se naučíte techniku výroby keramické a skleněné mozaiky, základy řezání skla a dlaždic diamantovým řezákem. Na mozaiku se dají použít zbytky keramických střepů a dlaždic, zbytky zrcadel a plastová mozaika. Vše se nalepí a zaspáruje. Lepení mozaiky je možné na různé materiály a podklady - sklenice,
květináče, polystyrenové koule, rámečky průhlednými nebo neprůhlednými lepidly. Po zaschnutí mozaiky následuje
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práce se spárovací hmotou. k tónování spárovací hmoty se použijí akrylové barvy, domalování a dozdobení mozaiky je
možné reliéfní konturou. Výroba dekorací do bytu nebo zahrady. s sebou: menší zavařovací sklenice, květník, kousky
různobarevných dlaždic (kdo má možnost přinést) skleněné kamínky nebo čočky, mušličky, větší skleněné korálky,
hadřík, kleštičky na štípání nebo vylamování, štětec
Doporučeno: vychovatelům ŠD, učitelům ZŠ a zájemcům
Lektor: Dis. Jaroslava Kreuzbergová, Lenka Kohoutová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/ 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0005-76
Práce se dřevem - vytvoření hlavy maňáska
Dvoudenní dílna, kde si účastníci osvojí postupy, jak brousit dláta a pracovat s nimi, jak vyřezat hlavu maňáska, kterou
si sami navrhnou a na které si vyzkoušejí tzv. číst dřevo Seminář se bude konat v řezbářské dílně ve Smědčicích cca
10 km od Plzně v dosahu MHD. v účastnickém poplatku zahrnuty provozní náklady - materiál, zapůjčení dlát, příprava
předřezů, honorář lektora. Termín konání zvolíme po dohodě s účastníky. Seminář je vhodný i pro úplné začátečníky.
Lektor je řezbář a loutkoherec Divadla Alfa.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Vladimír Sosna
Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Místo: Smědčice
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 2 800,- Kč
21-0005-77
Práce se dřevem, výroba loutky
Dílna, kde se účastníci seznámí s historií českého loutkářství, seznámí se s různými druhy loutek a jejich konstrukce,
dále lektor seznámí účastníky s různými druhy dřev a jejich specifiky, dále se účastníci seznámí s postupy, jak brousit
dláta a jak s nimi pracovat, jak vyřezat loutku, sestavit ji, omalovat ji a vdechnout jí život. Seminář se bude konat v řezbářské dílně ve Smědčicích cca 10 km od Plzně v dosahu MHD. v účastnickém poplatku zahrnuty provozní náklady materiál (dřevo, dráty, barvy), zapůjčení dlát, příprava předřezů, honorář lektora. Termín konání zvolíme po dohodě
s účastníky. Lektor je řezbář a loutkoherec Divadla Alfa. Kurz lze absolvovat během 4 jarních víkendů nebo jako 8 denní
kurz o letních prázdninách.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Vladimír Sosna
Rozsah: 64 vyučovacích hodin
Místo: Smědčice
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 7 500,- Kč
21-0005-78
Aktuální trendy ve stravování
Stravovací návyky se neustále mění a podléhají různým trendům. Vedoucí nutriční terapeutka, výživová specialistka,
která působí v oboru dietologie a výživy na oddělení klinické dietologie Fakultní nemocnice Plzeň, externě vyučuje obor
nutriční terapeut. Účastníky semináře provede danou problematikou. Zaměří se na pravidla, která je nutné dodržet při
vytváření jídelníčku dětí i dospělých.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Dis. Jaroslava Kreuzbergová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0005-79
Muzeum církevního umění v Plzni
Opakování dlouhodobě úspěšného vzdělávacího programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem
v Plzni. Formou exkurze budou představeny stálé expozice a běžně nepřístupné prostory Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Muzeum vzniklo v nově upravených prostorách františkánského kláštera. Oproti Diecéznímu muzeu,
které zde fungovalo předtím, je jeho nová podoba mnohem atraktivnější, rozsáhlejší a nabízí vstup i do částí kláštera,
kam se dosud lidé nemohli podívat. Samotný klášter se tak stává exponátem. v roce 2013 bylo muzeum oceněno 2.
cenou v prestižní Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2012. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vychovatelům ŠD a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Denisa Brejchová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň, Muzeum církevního umění
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Termín: 27. 5. 2022 (pátek) od 10.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč
21-0005-80
Canva - letáky, plakáty, pozvánky snadno a rychle
Chcete se naučit vytvářet pěkné a stylové pozvánky, plakáty, letáky, diplomy, pracovní listy a mnoho dalšího? v tomto
semináři se to naučíte a to za pomoci skvělého online editoru Canva, který je založený na šablonách, ze kterých je
možné vybírat a upravovat je. Na semináři se seznámíte se samotnou aplikací, všemi možnostmi, které Canva nabízí
a samozřejmě si vyzkoušíte vytvořit např. pozvánku, letáček, diplom mnoho dalšího.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0005-81
Dřevořez
Seminář je zaměřený na dřevořez - techniku tisku z výšky, která je doménou malíře a grafika Františka Hodonského.
Seminář se odehrává během dvou setkání. První seminář osvětlí technologii práce, účastníci se seznámí s tvorbou
lektora, poté vytvoří výtvarný návrh. Druhé setkání se uskuteční v dílně Františka Hodonského, kde pedagogové své
návrhy realizují. Akademický malíř František Hodonský v současné době pracuje jako odborný asistent na Pedagogické
fakultě Západočeské univerzity v Plzni, zabývá se malbou, grafikou a plastikou.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Ak. mal. František Hodonský
Rozsah: 20 vyučovacích hodin
Místo: Praha
Termín: jaro 2022, 2x jeden den o víkendu
Poplatek: 2 800,- Kč
21-0005-82
Netradiční vazby, tvorba dekorací
Tradiční seminář jako inspirace pro malé i velké aranžéry inspirovaný jarní náladou. Účastníci se naučí během semináře
zhotovit 2 sezónní dekorace na stůl či na dveře z různých materiálů a přízdob, ze sušených květin, zajímavých komponentů, přírodnin,.. a osvojí si metodické postupy práce s aranžovací hmotou, aranžovacím drátem i tavnou pistolí s přihlédnutím k možnostem použití. Materiál je v ceně semináře.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Lenka Dvořáková
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0005-83
Hudební dílna - Taneční ochutnávka
Oblíbený dopolední hudebně taneční seminář country tanců, zaměřený na jednoduchou metodiku nácviku tanců - základy taneční chůze, správného držení těla. Naučíte se jednoduché tance v kruzích, v řadách a čtverylky, které vám
budou vhodnou inspirací pro případnou tvorbu vlastní choreografie. Vedle tanců se naučíte i základní kroky a figury.
Vhodné pro všechny, kteří si chtějí zatančit a inspirovat se jednoduchými kroky, které využijí pro pohybové zpestření při
pohybových a tanečních aktivitách, vystoupeních pro rodiče.
Doporučeno: vychovatelům ŠD, ostatním pedagogickým pracovníkům, zájemcům
Lektor: Ivan Bartůněk
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D Klub, Zábělská 54, Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0041-53
Netradiční vazby, tvorba dekorací
podrobněji viz obor 41 - Výtvarná výchova
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06 / 1. STUPEŇ ZŠ
Ivonna Doležalová / dolezalova@kcvjs.cz / +420 377 350 419 / +420 731 410 127
Garant oboru
21-0006-51
Motivace a zapojení žáků do výuky pomocí her a herních prvků (gamifikace)
V rámci tohoto semináře se seznámíte s tématem gamifikace, neboli využití herních prvků v neherním prostředí, v našem případě ve vzdělávání. Pod herními prvky si můžeme představit například sbírání setů, tajemné truhly, body, žebříčky, objevování tajemství, epický příběh apod. Gamifikace se využívá k motivaci žáků, zvýšení zájmu o výuku a jejich
větší zapojení do aktivit v rámci výuky. Taktéž si ukážeme předvedení metodiky, představení vhodných herních prvků
a her, které lze průřezově aplikovat v rámci širokého spektra předmětů. Cílem je ukázat možnosti a přínosy pro samotnou výuku, nabídnout a předvést základní nástroje a metody a pomoci tyto metody začít používat. Účastník kurzu odejde s představou o tom, jak lze tyto metody do výuky aplikovat, v rámci kurzu bude mít prostor, odborný mentoring
a zpětnou vazbu od kolegů na konkrétní nápady na implementaci metodiky v rámci své konkrétní pracovní reality. První
den: - 20 min úvodní seznamovací icebreak, - 45 min teoretický úvod do tématiky gamifikace, serious games, rolové hry
a jejich aplikace v praxi učitele, - 90 min herní zážitek desková hra a její facilitace lektorem kurzu, - 45 min teoretický
blok typologie hráčů (Bartle, Marczewski) a Facilitace herního zážitku, - 90 min trénink facilitace pomocí karetní hry
Once Upon a Time, - Energizer, - 45 min Práce s kartami imaglee, - 25 min závěrečná reflexe prvního dne. Druhý den: 15 min úvodní přivítání a icebreak, - 90 min ukázka gamifikované zážitku (cesta kmene kratší verze), - 25 min, teoretický
blok herní prvky, - 15 min hledání herních prvků v předešlé gamifikované aktivitě, - 30 min práce ve skupinách návrhy
praktické aplikace herních prvků a využití her v praxi učitele, - 20 min energizer – Intuitivní pedagogika, - 90 praktický
workshop zaměřený na individuální práci účastníků – příprava konkrétní implementace herních prvků a her do konkrétní
situace učitele – vyplnění do připravené struktury (pracovní list), - 90 min představení pracovních listů sdílení se skupinou 5 min na účastníka + diskuze, - 20 min diskuze další kroky, - 10 min závěrečná reflexe.
Doporučeno: všem pedagogickým pracovníkům
Lektor: Ing. Antonín Vacek
Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 3 200,- Kč
21-0006-52
Canva - letáky, plakáty, pozvánky snadno a rychle
Chcete se naučit vytvářet pěkné a stylové pozvánky, plakáty, letáky, diplomy, pracovní listy a mnoho dalšího? V tomto
semináři se to naučíte a to za pomoci skvělého online editoru Canva, který je založený na profesionálních šablonách,
ze kterých je možné vybírat a následně upravovat. Na semináři se seznámíte se samotnou aplikací, všemi možnostmi,
které Canva nabízí a samozřejmě si vyzkoušíte něco z programu vytvořit. Nový seminář, nabitý nápady a inspirací.
Doporučeno: učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0006-53
Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku
Nový seminář zkušené lektorky a autorky mnoha učebnic. Vzdělávací cíle češtiny dle RVP rozpracovány do dílčích cílů
pro 2. ročník. Časově tematický plán češtiny. Komunikační a slohová výchova. Jazyková výchova. Literární výchova.
Integrace všech složek výchovy do měsíčních kapitol vycházejících z témat vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Komunikační a slohová výchova - ukázky komunikačních metod a aktivit (rozhovory, pantomimy, přímky postojů, práce
s obrázky, s obrázkovou osnovou, až po vytváření jednoduchých příběhů). Literární výuka - ukázky metodického postupu při budování čtenářských strategií a různé možnosti práce s textem Jazyková výchova – oblast mluvnice -přesný
metodický postup mluvnických témat s využitím originálních vizualizací, přehledů pro žáky, karet s úkoly, cyklickým
opakováním učiva; měsíční diagnostické listy s návrhem hodnocení. Jazyková výchova – oblast pravopisu - přesný
metodický postup pravopisných témat s využitím originálních vizualizací, přehledů pro žáky, cyklickým opakováním
učiva; zásobník pravopisných úkolů s řešením. Využijeme učebnice ČJ 2 a Prvouky 2 z nakladatelství HANAMI a jednotlivé metodické postupy ukážeme, vysvětlíme a procvičíme na konkrétních cvičeních z daných učebnic.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: květen 2022
Poplatek: 1 200,- Kč
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21-0006-54
Metodický průvodce 1. třídou
Seminář provede časově, tematicky a především metodicky každým měsícem první třídy od září do června. Zaměříme
se především na český jazyk a předvedeme si různé způsoby výuky. Vyzkoušíme si, jak pracovat s novými učebními
materiály, které si mohou účastníci zakoupit. Získáme mnoho námětů do výuky včetně praktických ukázek hodnocení
čtení a psaní. Součástí akce budou ukázky prací žáků i videa z výuky v 1. třídě. Seminář je určen především učitelům,
kteří budou po prázdninách učit prvňáčky. 1) září - říjen v 1. třídě: specifika 1. třídy, příprava žáků na čtení: předčtenářské
období a aktivity k rozvoji jednotlivých percepcí, grafomotorika: praktické ukázky grafomotorických cvičení. 2) listopad
- prosinec v 1. třídě: čtení a psaní velkých písmen - osvědčené postupy a aktivity při postupném probírání písmen, slabik,
slov. 3) leden - únor v 1. třídě: čtení - přechod na malá písmena: jaké aktivity a texty jsou vhodné pro toto období; psací
písmo - prezentace metodických postupů při psaní a ukázky jednotlivých etap přímo v písankách. 4) březen - červen
v 1. třídě: Co by měl žák do konce 1. třídy zvládnout - ukázky hodnocení čtení a psaní na základě dílčích cílů, indikátorů
kvality a kritérií hodnocení.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: květen 2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0006-55
Jak nezamrznout u tabule
Seminář s nápaditou lektorkou je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, dramatické výchovy, do třídnických
hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci,
vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady
a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak
motivovat žáky, jak dosáhnout toho, aby výuka nebyl nudou. Opakování úspěšného semináře.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: Mgr. Ivana Janovská
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0006-56
Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií
Seminář zkušené lektorky, určený nejen pedagogům. Posluchači získají vhled do problematiky vytváření matematických představ u dětí/žáků s výukovými obtížemi v matematice vč. s dyskalkulie. Na semináři budou řešeny nejčastější
obtíže při rozvoji matematických představ; jejich příčiny, průběh a souvislosti: - na straně žáka (kognitivní, percepční
a osobnostní faktory), - na straně metodického vedení (ŠVP - volba posloupnosti učiva, metodika výuky, metodická
úskalí). Diagnostika - rychlá orientační kvalitativní diagnostika předmatematických a matematických dovedností na 1.
stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží i na 2. stupni ZŠ. Pedagogická intervence/reedukace: - Metodika je vhodná
pro děti, které si nevytvořily představu desítkové soustavy, neporozuměly poziční hodnotě číslic v čísle. Vlivem tohoto
využívají neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání. Následně neporozuměly operacím násobení
a dělení. Nedokáží řešit komplexní aritmetické úlohy. Děti postupně nezvládají zvyšující se objem učiva, nechápou souvislosti a hrozí jim školní selhání až rezignace na výuku. - Metodika využívá modelování mentální činnosti prostřednictvím dřevěných hranolů, sítí s grafickým uspořádáním čísel 0-100, 0-1000, případně 0-10000. v rámci semináře budou
poskytnuty účastníkům materiály pro diagnosticko-intervenční pomoc dětem; podklady a doporučení pro preventivní
opatření, plán pedagogické podpory. Žádaný seminář.
Doporučeno: učitelům ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, rodičům
Lektor: PaedDr. Renáta Wolfová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: duben 2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0006-57
Matematika nás baví
Prožitkový seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách matematiky na 1. stupni.
Účastníci si osvojí metody a formy práce, podporující rozvoj matematické a finanční gramotnosti, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou vtáhnout děti do výuky, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou
formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. Kolegům bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů,
metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Odpovíme na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější
pro děti i učitele, seznámíme se s náměty, které napomohou k pozitivnímu klimatu školy a kladným interpersonálním
vztahům. Účastníci se seznámí také s projektovým vyučováním, které tematicky vychází především z těchto předmětů.
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Vyzkouší si také metody kooperativního učení.
Doporučeno: učitelům ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, rodičům
Lektor: Mgr. Jovanka Rybová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0006-58
Zkušenosti s matematikou pana prof. Hejného a další aktivity a hry v matematice
V semináři se učitelé seznámí s výukou matematiky v 1. - 3. ročníku netradiční metodou. Budou představena různá
matematická prostředí (Krokování, Šipkový zápis, Součtové trojúhelníky, Tabulky, Krychlové stavby, Autobus, Parkety,
Tvary z dřívek …), která nabývají náročnosti (postupně přecházejí od jednoduchého ke složitějšímu) a jejich vzájemná
provázanost. Ke všem představeným matematickým prostředím budou doporučena a prakticky ukázána cvičení v interaktivní verzi. Budou nabídnuty ukázky pracovních učebnic matematiky, jejich příloh, pracovních karet a dalších pomůcek. Učitelé si budou moci vyzkoušet různé možnosti činnostního učení. Průběhem celého semináře se budou prolínat matematické hry a další aktivity. Upozornění - seminář bude realizován v 17. ZŠ a bude kapacitně omezen.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: PhDr. Pavla Šípková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická ul.
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0006-59
Pracovními listy k rozvoji a ověřování čtenářských a jazykových dovedností žáků na 1. stupni ZŠ
Vzdělávací program je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti vývoje pracovních listů, jejichž prostřednictvím lze rozvíjet a případně i ověřovat čtenářské dovedností žáků prvního stupně základních škol, především ve 4. a 5.
třídě. Program má charakter praktické dílny, účastníci budou vytvářet pracovní listy k různým typům souvislých i nesouvislých textů. Při tvorbě pracovních listů si účastníci vyzkouší práci s různými typy úloh vhodnými k využití při rozvíjení
čtenářských a jazykových dovedností, přičemž hlavní úsilí bude směřovat k vývoji materiálů tak, aby jejich využití ve
výuce bylo orientováno zásadně k praktické práci žáků s texty. Účastníci se budou učit vytvářet pracovní listy dovednostního charakteru, tedy bez využití faktografie a terminologie, případně s jejich minimalizací. Při praktickém nácviku
budou využívány různé oborové texty, bude přihlédnuto ke specifickým rysům práce s nesouvislými texty. Pozornost
bude věnována také didaktickému potenciálu pracovního listu ve výuce – tedy návaznosti a propojenosti mezi cílem
(čeho chci pomocí pracovního listu dosáhnout), nástrojem (text + úlohy) a vyhodnocením práce žáka (způsob/kritéria
hodnocení). Účastníci budou pracovat také s rozeznáním a analýzou běžných konstrukčních i obsahových vad pracovních listů a úloh v nich užitých; východiskem práce budou výhradně autentické texty.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: Mgr. František Brož
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0006-60
Trénink pozorovacích a hodnotících dovedností pedagoga 1. stupně ZŠ
Seminář je zaměřený na procvičení pozorovacích a hodnotících schopností učitele především dětí mladšího školního
věku. Teoretická východiska pozorování a hodnocení projevů dítěte mladšího školního věku. a - 1. základní orientace
v lidské psychice. 2. Porozumění pojmu osobnost a znalost vývojových zvláštností dětí mladšího školního věku. 3. Přijetí základních zásad pedagogického pozorování x hodnocení. 4. Schopnost objektivizovat výsledky pozorování x hodnocení. 5. Schopnost reflexe pedagoga. 6. Otevřenost k vlastnímu zdokonalování. B - Praktická cvičení - trénink pozorování a hodnocení projevů dítěte mladšího školního věku (4 hodiny), orientace na pozorovatelné projevy dítěte (vytipování a registrace projevovaných znaků jeho chování), strukturace pozorování x hodnocení (formulace kritérií a objektivizace výsledků pozorování), spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, zpracování IVP vytipovaného
dítěte.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 700,- Kč
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21-0006-61
Prvouka a vlastivěda není žádná těžká věda
Prožitkový seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách prvouky, vlastivědy, přírodovědy na 1. stupni. Účastníci si osvojí metody a formy práce podporující realizaci školské reformy, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách zvládnout, prakticky
použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout
výukové postupy a činnosti, které napomohou "vtáhnout“ děti do výuky, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. Bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů,
metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Odpovíme na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější
pro děti i učitele, seznámíme se s náměty, které napomohou k pozitivnímu klimatu školy a kladným interpersonálním
vztahům. Účastníci se seznámí s projektovým vyučováním, které tematicky vychází z těchto předmětů.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: Mgr. Jovanka Rybová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0006-62
Ekologická výchova Záchranné stanice živočichů Plzeň - projekty určené školám
Záchranná stanice živočichů Plzeň funguje na poli ochrany přírody již 30 let. Za tu doby vytvořila kromě jiných i zajímavé
projekty ekologické výchovy, určené především dětem. Na semináři budou představeny projekty a metody ekologické
výchovy pro jednotlivé typy škol od mateřské po základní, které mohou učitelé se svými třídami absolvovat. Účastníci
se seznámí se skutečnou prací v rámci ochrany životního prostředí, představen bude i zajímavý filmový projekt záchranné stanice živočichů. Po dohodě s lektorem je možné s dětmi absolvovat prohlídku a ukázky ekologické výchovy
přímo na záchranné stanici. Vzhledem k vytíženosti pracovníků stanice je tento seminář nabízen vždy jen v jarním termínu.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům MŠ, ostatním zájemcům
Lektor: Karel Makoň
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň nebo Záchranná stanice živočichů, Plzeň Doubravka
Termín: březen 2022
Poplatek: 500,- Kč
21-0006-63
Minidílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů
Seminář se zaměří na objasnění, demonstraci a nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a
s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). Pokusy jsou vybrány tak, aby byly
jednoduché z hlediska provedení, zároveň však velmi názorné z hlediska prezentace zajímavých jevů z oblasti přírodních věd (chemie, fyzika). Učitelé si tak budou moci osvojit efektivní metody a nástroje, které následně ve své pedagogické praxi mohou použít pro podporu a rozvoj pozitivního vztahu k přírodě a k přírodovědným i technickým disciplínám
u dětí a žáků škol. Program se skládá z úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude dále věnována vlastní technice provádění pokusů, vlastnostem používaných
látek a pomůckám, potřebným k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně předvedeno cca 10 jednoduchých
pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. v další části semináře se účastníci pod vedením lektora/ů naučí technicky provádět cca 10 dalších zajímavých přírodovědných pokusů včetně inspirativních doporučení pro využití ve školním prostředí. Zdůrazněn bude motivační potenciál pokusů pro zvýšení zájmu dětí o přírodu a praktická vazba probíhajících dějů na běžný život. v celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se
bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude samozřejmě
zohledňována i jejich nezkušenost s realizací přírodovědných pokusů. Pracovat se proto bude ve skupině maximálně
do 10 účastníků, kterou povede vždy jeden lektor, v případě více účastníků budou paralelně pracovat dvě skupiny pod
vedením dvou lektorů a účastníci se u nich vystřídají. Oblíbený seminář, který zařazujeme pouze na jaře.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: PhDr. Václav Pumpr, CSc., PhDr. Tomáš Kudrna
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0006-64
Hudebka nás baví
Nový seminář lektorky, autorky semináře Jak nezamrznout u tabule. Smyslem hudebního semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému
využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií
(využívá internetového serveru YouTube). Je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Seminář nabízí rozmanité náměty pro
práci s třídním kolektivem - hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický doprovod hrou na tělo, aktivní poslech,
hru na boomhackery a další. Praktická forma pojetí umožňuje seznámit se s účinkem všech aktivit na vlastní kůži.
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Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: Mgr. Ivana Janovská
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0006-65
Genetická metoda čtení a psaní
Praktický seminář vychází z dosavadních poznatků psychologického vývoje dítěte. Nabídne účastníkům základní principy genetické metody a systematické členění aktivit a činností při nácviku čtení a psaní, které povedou k různým sociálním dovednostem a literární tvorbě žáka. Předloží metody a postupy, pomocí nichž se žáci naučí během dvou měsíců
plynule číst a psát a jsou získáni pro samostatné čtení a tvůrčí psaní. Metoda, která nevyužívá slabikáře, pomáhá předcházet VPU (dyslexie), motivuje a rozvíjí čtení a psaní s porozuměním. Účastníci si pomocí nabídnutých aktivit a činností vyzkoušejí metody, které povedou k tvorbě vlastní knihy. v průběhu semináře budou využívat didaktické pomůcky,
které podporují rozvoj čtenářství a vztah ke knize a vlastní tvorbě žáků (např. zážitkové deníčky, Strom čtenářů, způsoby
hodnocení kompetencí ve čtení – Občanský průkaz). Genetická metoda čtení a psaní: z historie, co je to genetická
metoda čtení a psaní, srovnání s analyticko-syntetickou metodou. Hlavní část: metodický postup, DVD záznam z výuky,
interaktivní učebnice, aktivity z výuky. Efektivní metoda pro čtení a psaní s porozuměním.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Tomáš Koten
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0006-66
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Seminář je zaměřený na předání základních zdravotnických znalostí, potřebných při řešení rizikových situací, úrazech
a náhlých stavech dětí ve škole, na výletech či společných aktivitách. 1. Lekce - 1 hodina. Zajištění pomoci při různých
rizikových situacích, - tísňové linky, Integrovaný záchranný systém, - orientace na místě nehody, vyšetření raněného,
přivolání pomoci, nahlášení události, - nácvik komunikace s operačním střediskem, - kontrola životních funkcí. 2. Lekce
- 2 hodiny. Resuscitace, - diagnostika a zajištění zástavy dechu, - diagnostika a zajištění zástavy oběhu, - KPCR u jednotlivých věkových kategoriích, - poruchy vědomí – rozdělení, diagnostika, - poruchy průchodnosti dýchacích cest –
odstranění cizího tělesa – Heimlichův hmat, Gordonův úder. 3. Lekce - 2 hodiny. Interní stavy, intoxikace, - astmatický
záchvat, alergické reakce, - naléhavé stavy při DM, - křečové stavy, - intoxikace. 4. Lekce - 1 hodina. Úrazy, krvácení,
tepelná poranění, - ošetření zlomenin, - zástava krvácení, - ošetření popálených a poleptaných ploch.
Doporučeno: učitelům ZŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, ostatním pedagogickým pracovníkům a zájemcům
Lektor: Mgr. Jiřina Uhrová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: učebny SZŠ a VOŠZ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0006-67
Aktuální trendy ve stravování
Stravovací návyky se neustále mění a podléhají různým trendům. Lektorkou semináře je vedoucí nutriční terapeutka,
výživová specialistka, která působí v oboru dietologie a výživy na oddělení klinické dietologie Fakultní nemocnice Plzeň,
která externě vyučuje obor nutriční terapeut. Účastníky semináře provede danou problematikou. Zaměří se na pravidla,
která je nutné dodržet při vytváření jídelníčku dětí i dospělých.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: Dis. Jaroslava Kreuzbergová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0006-68
Nebojme se hudební výchovy
Seminář zaměřený na výuku hudební výchovy je určen všem, kteří chtějí získat nové podněty, hledají inspiraci a rádi
vyzkouší něco nového. 1. Co dělat, když třída nezpívá (možnosti práce s pěvecky nerozvinutou třídou, odlišnosti metodického vedení žáků na počátku školní docházky a při přechodu na 2. stupeň ZŠ, rozvoj základních pěveckých dovedností). 2. Možnosti a trendy ve výuce hudební výchovy na ZŠ (seznámení s trendy ve výuce hudební výchovy, s různými
učebnicemi, zpěvníky, časopisy). 3. Výměna zkušeností učitelů hudební výchovy (zkušenosti se ŠVP, úspěchy a problémy ve vlastní pedagogické práci, náměty na další metodické akce v oblasti hudební výchovy) pokračování řady metodických akcí.
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Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům HV, ostatním zájemcům
Lektor: PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 650,- Kč
21-0006-69
Hry s hlasem - Rozezpívání nezpěváků
Hry s hlasem jako cesta k sebepoznání, komunikaci a hlasovému a duševnímu zdraví. Cestou prožívání budeme objevovat možnosti svého dechu a hlasu. Budeme hledat svobodu sdělování a sebevyjádření prostřednictvím zvuků, tónů,
mluvy a zpěvu. Skrze hlas budeme nalézat sami sebe, otvírat cestu k citlivému vnímání okolního světa a svého místa
v něm. Ve cvičeních se budou propojovat prvky z fyzioterapie, hlasové techniky a muzikoterapie. Pojetí kurzu respektuje psychosomatickou jednotu jedince (tj. jednotu těla, hlasu a psychiky). Podmínkou účasti na kurzu není dovednost
zpívat. Ke kultivaci hlasu dojdeme postupným odhalováním skrytých hlasových předpokladů, které každému jedinci
byly v různé míře dány již před jeho narozením. Jejich neprocvičením, či potlačením (např. v dětství nevhodnou kritikou
vašeho zpěvu) neměly tyto vlohy dosud možnost se projevit. v průběhu celého setkání bude respektována individualita
jedince, aby tak měl možnost dospět k naplnění smyslu tohoto kurzu: zastavit se a prožít setkání se sebou prostřednictvím svého hlasu, objevit vnitřní klid, který umožňuje vytvořit si jasnější představu o sobě samém, svých možnostech
a potřebách. Příčiny a projevy nezpěvnosti dětí, možnosti nápravy, osvojení konkrétních cvičení, her a metodických postupů, které vedou tzv. nezpěváky k čistému zpěvu. Seznámení s písňovým repertoárem určeným dětem a s metodikou
nácviku. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž si mohou učitelé sami na sobě vyzkoušet účinek některých cvičení,
her a metodických postupů.
Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ a ostatním zájemcům
Lektor: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: ZUŠ B. Smetany Plzeň, Zábělská 25, Plzeň Doubravka, sálek
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0006-70
Hudební dílna - Taneční ochutnávka
Oblíbený dopolední hudebně taneční seminář country tanců, zaměřený na jednoduchou metodiku nácviku tanců - základy taneční chůze, správného držení těla. Naučíte se jednoduché tance v kruzích, v řadách a čtverylky, které vám
budou vhodnou inspirací pro případnou tvorbu vlastní choreografie, naučíte se základní kroky a figury. Vhodné pro
všechny, kteří si chtějí zatančit a inspirovat se jednoduchými kroky, které využijí pro pohybové zpestření při pohybových
a tanečních aktivitách či vystoupeních dětí pro rodiče.
Doporučeno: učitelům ZŠ, zájemcům
Lektor: Ivan Bartůněk
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D Klub, Zábělská 54, Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0006-71
Dřevořez
Seminář je zaměřený na dřevořez - techniku tisku z výšky, která je doménou malíře a grafika Františka Hodonského.
Seminář se odehrává během dvou setkání. První seminář osvětlí technologii práce, účastníci se seznámí s tvorbou
lektora, poté vytvoří výtvarný návrh. Druhé setkání se uskuteční v dílně Františka Hodonského, kde pedagogové své
návrhy realizují. Akademický malíř František Hodonský v současné době pracuje jako odborný asistent na Pedagogické
fakultě Západočeské univerzity v Plzni, zabývá se malbou, grafikou a plastikou.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Ak. mal. František Hodonský
Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Místo: Praha
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 2 800,- Kč
21-0006-72
Barvy a my
Na semináři budou účastníci seznámeni s teorií barev - co je barevné spektrum, světelné a pigmentové barvy; fyziologické působení barev, psychologické působení barev, jejich psychosomatické působení a funkce, a se základy estetiky
a mocí image. Barvy a image jedince jsou společností vnímány jako důležitý komunikační nástroj. Každému účastníkovi
semináře bude určena jeho barevná typologie, optimální barevná skladba šatníku, oděvu, návrh na styl, vzory, doplňky.
Absolventi semináře budou schopni uplatnit získané znalosti a dovednosti také při jakékoli jiné práci s barvami, materiály, styly apod. (interiér školy, třídy, dekorace). Seminář není akreditovaný, účastníci semináře obdrží osvědčení bez
akreditace.
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Doporučeno: učitelům ZŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Dagmar Fila
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: ZUŠ Skvrňany, ul. K. Steinera, Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0006-73
Keramická dílna
Výuka technologických postupů při práci s keramickou hmotou, osvojení si různých technik keramické tvorby, seznámení s novými postupy ručního vytváření a způsoby dekorování. 12ti hodinový seminář koncipovaný do tří odpoledních
dílen, kdy účastníci vytvářejí keramiku z plátů, z keramických válečků, na hrnčířském kruhu či pomocí sádrové formy.
Po vypálení vzniklé keramiky se účastníci sejdou, aby ji naglazovali či ozdobili engobami či glazurami.
Doporučeno: učitelům ZŠ, pedagogickým pracovníkům, ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Dagmar Fila, Marie Němejcová
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Místo: ZUŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 500,- Kč
21-0006-74
Kreativní výtvarné techniky
Pracovní dílna Lenky Němečkové – Pilky, šroubky, matičky. v dnešní době ubývá příležitostí rozvíjet manuální zručnost.
Vzít pilku, šroubovák, kladívko, jehlu už z mladých lidí umí málokdo. a kolem nás se přitom povaluje, toulá spousta
materiálu, který přímo vybízí ke zpracování, opracování. Pojďte si se mnou hrát, protože kdo si hraje, nezlobí a mnohdy
se ještě něčemu užitečnému přiučí. Vytisknout pracovní listy umí každá tiskárna, ale vyrobit, vytvořit zajímavou
a funkční věc, která se třeba hýbe, plave, udělá radost někomu blízkému, rozvíjí jemnou motoriku, učí nás poznávat
vlastnosti materiálů, soustředěnosti na práci, radosti z vytvořeného, už každý nedokáže. Vyrobíme si věci, které létají,
plavou, pohybují se, anebo jsou jen tak pro radost a krásu.
Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ a zájemcům
Lektor: Lenka Němečková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 500,- Kč
21-0006-75
Kreativní výtvarné techniky
Pracovní dílna Lenky Kohoutové Mozaika ze skla a keramiky. v rámci semináře se naučíte techniku výroby keramické
a skleněné mozaiky, základy řezání skla a dlaždic diamantovým řezákem. Na mozaiku se dají použít zbytky keramických střepů a dlaždic, zbytky zrcadel a plastová mozaika. Vše se nalepí a zaspáruje. Lepení mozaiky je možné na různé
materiály a podklady - sklenice, květináče, polystyrenové koule, rámečky průhlednými nebo neprůhlednými lepidly. Po
zaschnutí mozaiky následuje práce se spárovací hmotou. k tónování spárovací hmoty se použijí akrylové barvy, domalování a dozdobení mozaiky je možné reliéfní konturou. Výroba dekorací do bytu nebo zahrady. Na seminář si přineste:
menší zavařovací sklenici, květináč, kousky různobarevných dlaždic, skleněné kamínky nebo čočky, mušličky, větší
skleněné korálky, hadřík, kleštičky na štípání nebo vylamování, štětec.
Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ a zájemcům
Lektor: Lenka Kohoutová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: učebny KCVJŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/ 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0006-76
Práce se dřevem, výroba loutky
Dílna, kde se účastníci seznámí s historií českého loutkářství, seznámí se s různými druhy loutek a jejich konstrukcemi,
s různými druhy dřev a jejich vlastnostmi. Účastníci se seznámí s postupy, jak brousit dláta a jak s nimi pracovat, jak
vyřezat loutku, sestavit ji, omalovat ji, vdechnout jí život. Seminář se bude konat v řezbářské dílně ve Smědčicích cca
10 km od Plzně v dosahu MHD. v účastnickém poplatku zahrnuty provozní náklady - materiál (dřevo, dráty, barvy), zapůjčení dlát, příprava předřezů, honorář lektora. Termín konání zvolíme po dohodě s účastníky. Lektor je řezbář a loutkoherec Divadla Alfa. Kurz lze absolvovat během 4 jarních víkendů nebo jako 8 denní kurz o letních prázdninách.
Doporučeno: učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD, zájemcům
Lektor: Vladimír Sosna
Rozsah: 64 vyučovacích hodin
Místo: Smědčice
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 7 500,- Kč
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21-0006-77
Práce se dřevem - vytvoření hlavy maňáska
Dvoudenní dílna, kde si účastníci osvojí postupy, jak brousit dláta a pracovat s nimi, jak vyřezat hlavu maňáska, kterou
si sami navrhnou a na které si vyzkoušejí tzv. číst dřevo. Seminář se bude konat v řezbářské dílně ve Smědčicích cca
10 km od Plzně v dosahu MHD. v účastnickém poplatku zahrnuty provozní náklady - materiál, zapůjčení dlát, příprava
předřezů, honorář lektora. Termín konání zvolíme po dohodě s účastníky. Seminář je vhodný i pro úplné začátečníky.
Lektor je řezbář a loutkoherec Divadla Alfa.
Doporučeno: učitelům, pedagogickým pracovníkům, ostatním zájemcům
Lektor: Vladimír Sosna
Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Místo: Smědčice
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 2 800,- Kč
21-0006-78
Hrajeme si s dějinami
Opakování dlouhodobě úspěšného vzdělávacího programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem
v Plzni. Interaktivní seminář a dílna nabízí praktické ukázky činností, kterých se účastní dětští návštěvníci během vzdělávacích programů přímo v expozicích Západočeského muzea v Plzni. Tématem jsou archeologie, pravěk, středověk
a novověk Plzeňského kraje. Součástí semináře bude tzv. Ateliér zaměřený na pravěká a středověká řemesla a pracovní
postupy jako např. výroba záušnic, voskových obětin, mletí mouky apod. Lektorka působí jako muzejní pedagog Západočeského muzea v Plzni.
Doporučeno: vyučujícím dějepisu, vlastivědy a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Denisa Brejchová
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň, Západočeské muzeum
Termín: 25. 2. 2022 (pátek) od 10.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč, dopoledne
21-0006-79
Hrajeme si s dějinami II - Za uměním do muzea
Program připravený ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni je zaměřen na expozici umělecko- průmyslové
části muzea. Vychází ze čtyř základních tematických celků – porcelán, sklo, kovy a umění Orientu, jeden program bude
průřezový, zaměřený na evropské slohy. Nová expozice má velký potenciál vycházející z tradice, kontinuity i kvality
sbírkových fondů. Edukační programy si kladou za cíl vzbudit v dětech touhu objevovat, pozorovat, porozumět umění
a nacházet v něm potěšení. Za klíčové považujeme podporovat v dětech při kontaktu s uměleckým dílem emoční reakce, které jsou předpokladem pro vytvoření pozitivního vztahu k umění a historii. Lektorka působí jako muzejní pedagog Západočeského muzea v Plzni.
Doporučeno: vyučujícím dějepisu, vlastivědy a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Denisa Brejchová
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň, Západočeské muzeum
Termín: 25. 3. 2022 (pátek) od 10.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč, dopoledne
21-0006-80
Muzeum loutek v Plzni
Opakování dlouhodobě úspěšného programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Formou
exkurze vedené vedoucí oddělení muzejní pedagogiky a kurátory sbírek vám budou představeny stálé expozice a běžně
nepřístupné prostory Muzea loutek v Plzni. Muzeum loutek v Plzni těží z místní bohaté loutkoherecké tradice a mapuje
činnost loutkových divadel hrajících v Plzni a jejím nejbližším okolí. Expozice postupně představuje počátky loutkářství
v Plzni od kočovných loutkoherců, přes Loutkové divadlo feriálních osad, Skupovo divadlo, produkce loutkových souborů z druhé poloviny 20. století až do současnosti.
Doporučeno: vyučujícím dějepisu, vlastivědy a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Markéta Formanová
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: 29. 4. 2022 (pátek) od 9.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč
21-0006-81
Muzeum církevního umění v Plzni
Opakování dlouhodobě úspěšného vzdělávacího programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem
v Plzni. Formou exkurze budou představeny stálé expozice a běžně nepřístupné prostory Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Muzeum vzniklo v nově upravených prostorách františkánského kláštera. Oproti Diecéznímu muzeu,
které zde fungovalo předtím, je jeho nová podoba mnohem atraktivnější, rozsáhlejší a nabízí vstup i do částí kláštera,
kam se dosud lidé nemohli podívat. Samotný klášter se tak stává exponátem. v roce 2013 bylo muzeum oceněno 2.
cenou v prestižní Národní soutěži muzeí Gloria musealis v kategorii Muzejní počin roku 2012.
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Doporučeno: vyučujícím dějepisu, vlastivědy a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Denisa Brejchová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň, Muzeum církevního umění
Termín: 27. 5. 2022 (pátek) od 10.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč, celodenní exkurze
21-0006-82
Netradiční vazby, tvorba dekorací
Účastníci se naučí během semináře zhotovit sezónní dekoraci na stůl či na dveře ze sušených květin a dalších přírodnin,
osvojí si metodické postupy práce s aranžovací hmotou, aranžovacím drátem i tavnou pistolí s přihlédnutím k možnostem použití v hodinách výtvarné výchovy.
Doporučeno: učitelům ZŠ, pedagogickým pracovníkům
Lektor: Lenka Dvořáková
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0030-54
Český pravopis: kodifikace a úzus
podrobněji viz obor 30 - Český jazyk a literatura

07 / KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - INFO KARIÉRA
Mgr. Lukáš Vlček/ vlcek@kcvjs.cz / +420 377 350 421 / +420 606 455 462
Garant oboru
V současné době realizujeme vzdělávání kariérových poradců škol v Plzeňském kraji. V případě zájmu o DVPP programy v oblasti kariérového poradenství, prosím, kontaktujte garanta oboru, případně pracovníky Info kariéry
(www.infokariera.cz).

10 / ANGLICKÝ JAZYK
Mgr. Anna Kůsová / kusova@kcvjs.cz / +420 378 010 023 / +420 731 410 131
Garant oboru
21-0010-51
Didaktické studium cizího jazyka - angličtina
Doplňující didaktické studium anglického jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,
k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří
kvalifikaci učitele anglického jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 SERRJ (nabídka viz obor 19 - Jazykové kurzy pro pedagogy) a doplňujícím didaktickým studiem anglického jazyka. Cílem tohoto doplňujícího didaktického studia je získat znalosti a dovednosti z didaktiky anglického
jazyka. Studium je zaměřeno na osvojení si vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, jak
v receptivních, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech), tak v produktivních, tj. v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Absolventi se seznámí
také se základy managementu výuky anglického jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Studium bude
ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia. z obsahu studia: 1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny. 2. Učební styly žáků, Specifika výuky jednotlivých věkových skupin. 3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 4. Výuka gramatiky
s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 5. Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků
ZŠ a SŠ. 6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny
žáků ZŠ a SŠ. 8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 9. Fonetika a výslovnost. 10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě. 11. Využití ICT ve výuce. 12. Portfolio, využití s žáky ve výuce. 13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků. 14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších. 15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Kurz je vhodný pro
šablonu 2.II/6c (případně II/2.1c, II/2.2c, II/2.3c, II/2.4c) pro základní školy. Kurz je vhodný pro šablonu III/2.1c (případně III/2.2c a III/2.3c a jejich kombinací) pro střední školy. v případě nejasností kontaktujte garantku oboru.
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Doporučeno: budoucím učitelům angličtiny 2. stupně základních škol a všech typů středních škol s ukončeným
magisterským vzděláním v oblasti pedagogických věd nebo jiným magisterským vzděláním doplněným vzděláním na
přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na VŠ; znalost
cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky
Lektor: lektoři KCVJŠ Plzeň
Rozsah: 60 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí školního roku 2021/2022, 8 sobotních seminářů
Poplatek: 8 000,- Kč
21-0010-52
Angličtina pro ty, které to nebaví
Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným
úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce. Aktivity zahrnují práci
s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému
čtení a psaní. Učitelé se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků
o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci na úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou
adaptací a dalším zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Poznatky přímo z praxe
pomáhají méně zkušeným učitelům. Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše
vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo. Přehled témat výuky (každé části je věnována 1 vyučovací hodina): 1. Listening based activity – činnosti zaměřené na řízený poslech a možnosti obměn, 2. Speaking based
activity – samostatný slovní projev žáků, 3. Reading based activity – práce s textem a podpora čtecích návyků, porozumění textu, 4. Writing based activity – procvičení psaní na základě vět, volný projev, 5. Grammar based activity –
vysvětlení gramatických pravidel s minimálním přispěním učitele na základě analýzy textu, 6. Vocabulary based activity
– lexikálně pojatá hodina probudí zájem o práci se slovní zásobou. Seminář volně navazuje na seminář Angličtina pro
ty, kteří se nechtějí učit.
Doporučeno: učitelům angličtiny na 1. stupni ZŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Sylvie Doláková
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 29. 3. 2022
Poplatek: 1 100,- Kč
21-0010-53
Angličtina s dyslektiky
V praktickém kurzu se učitelé dozvědí, jaká jsou úskalí výuky angličtiny u dětí s poruchami učení, zamyslí se nad situací,
ve které se děti nacházejí a naučí se hledat východiska a strategie, jak zvládnout základy cizího jazyka. Praktické ukázky
aktivit nastíní možnosti, jak tyto děti zaujmout, jak jim nabídnout atraktivní činnost, při které si procvičí předčtenářské
techniky, nácvik čtení s porozuměním, základy psaní a pravopisu, přístup ke gramatice, výukové strategie apod. Součástí kurzu bude diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s dyslektiky. Kurz je vhodný pro
šablonu 2.II/6c pro základní školy.
Doporučeno: učitelům angličtiny na 1. a 2. stupni ZŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Sylvie Doláková
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 30. 3. 2022
Poplatek: 1 100,- Kč
21-0010-54
Projektové knihy
V tomto semináři se učitelé naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého obsahu učiva). Aby
si žáci tyto znalosti pamatovali, musí s nimi umět pracovat, zaznamenat je tak, aby se k nim rádi vraceli. Učitelé se
naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály shromáždit
a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními
technikami. Struktura kurzu: Seznámení s technikou práce (90 min), Popis přípravy materiálu (rozsah znalostí žáků
o zvoleném tématu), popis jejich zpracování do tzv. projektové knihy za pomoci výtvarných technik, diskuse o možnostech a benefitech tohoto postupu. Účastníci se učí shromažďovat údaje k vybranému tématu. Seznámení s výtvarnými
technikami (180 min). Výtvarná práce s papírem seznamuje s technikami výroby tzv. minibooks. Příprava papírového
formátu pro budoucí projektovou knihu, skládání papíru do atraktivního formátu miniknížek a ilustrativní kresba s popisky a doprovodnými texty, zaznamenání poznatků, zakomponování do celku (tedy projektové knihy). Příprava a plánování vlastní knihy (45 min) Výběr tématu, zvolení oblastí, které v knize budou uvedeny (znalosti), delegování úkolů,
výběr formátů. Diskuze nad možnostmi techniky (45 min) Zhodnocení přínosu, výhod, ale i odhalení možných slabých
míst a jak je eliminovat. Technika se dá efektivně aplikovat na jakýkoli školní předmět. Obsah kurzu také podporuje cíle
metody CLIL (propojení znalostí z více oblastí). Kurz je vhodný pro šablonu 2.II/6c pro základní školy.
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Doporučeno: učitelům angličtiny na 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Sylvie Doláková
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 10. 5. 2022
Poplatek: 1 100,- Kč
21-0010-55
Bavíme se s anglickou gramatikou
Seminář volně navazuje na úspěšný seminář týkající se výuky a procvičování anglické gramatiky. Bude se věnovat aktivizačním metodám práce (např. práce s autentickými materiály, role-play, didaktické hry) v kombinaci s výukou anglické gramatiky. Účastníci semináře si vyzkouší různé formy práce (např. pairwork/groupwork/kruhový provoz) a herních aktivit zaměřených na všechny čtyři jazykové dovednosti, tj. psaní, mluvení, poslech a čtení. v závěru semináře
bude diskutována možnost modifikace aktivit na různé gramatické jevy. Tento seminář již v KCVJŠ proběhl, a to na jaře
2019. Akce je převzatá z předchozí programové nabídky, přihlášky zústávají v platnosti.
Doporučeno: učitelům angličtiny na 2. stupni ZŠ a SŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Michaela Hlaváčová, Mgr. Barbora Reynaert, PhD.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: bude upřesněno
Poplatek: 600,- Kč
21-0010-56
Procvičování 4 jazykových dovedností při výuce angličtiny
Do výuky anglického jazyka nepochybně patří procvičování všech čtyř jazykových dovedností – čtení, psaní, poslech
a mluvení. Během semináře se učitelé seznámí s aktivitami, které jsou zacílené na smysluplné procvičování různých
kombinací jazykových dovedností. Všechny aktivity si účastníci sami vyzkouší. Součástí semináře bude i následná diskuse o modifikaci aktivit. Seminář bude rozdělen do dvou dnů. Je možné přihlásit se na dílčí části zvlášť. Osmihodinový
seminář je vhodný pro šablonu 2.II/6c pro základní školy a šablonu III/2.1c pro střední školy. Akce je převzatá z předchozí programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: učitelům angličtiny na 2. stupni ZŠ a SŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Michaela Hlaváčová, Mgr. Barbora Reynaert, PhD.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: bude upřesněno
Poplatek: 980,- Kč
21-0010-57
Informační technologie ve výuce anglického jazyka 4
Informační technologie a internetové zdroje pomáhají učitelům anglického jazyka. Seminář se soustředí na možnosti,
které se v oblasti informačních technologií učitelům angličtiny nabízejí a jak mohou s jejich pomocí zpestřit svým žákům studium angličtiny a sobě ušetřit čas s přípravami. Cílem semináře je ukázat na praktických příkladech, jak používat textový editor k opravě písemných prací a tvorbě webů a jak efektivně vyhledávat a využívat internetových zdrojů,
slovníků, kvízů, cvičení a videí. Akce je převzatá z předchozí programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: učitelům angličtiny na 2. stupni ZŠ a SŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Tereza Havránková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: bude upřesněno
Poplatek: 650,- Kč
21-0010-58
Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka 8
Tento seminář nabídne nové materiály k výuce čtení, komunikace, poslechu a psaní. Program nabídne celou řadu metodických postupů, kterou účastníci následně využijí při práci ve třídě. Sami si vyzkouší práci s novou slovní zásobou
a problémovými partiemi anglické mluvnice. Prověří a prožijí rozmanité interaktivní aktivity, které podpoří motivaci
žáků. Metodické postupy a interaktivní činnosti budou zahrnovat např. feedback, prezentaci, přiřazování termínů, práci
s utvrzením slovní zásoby - tvoření diagramů, poslech s porozuměním, personalizaci a aktivity vedoucí k procvičení
a zautomatizování obtížných mluvnických jevů. Součástí bude rozbor představených aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuse a sebereflexe. Kurz je vhodný pro šablonu 2.II/6c (případně II/2.1c, II/2.2c, II/2.3c, II/2.4c) pro
základní školy. Kurz je vhodný pro šablonu III/2.1c (případně III/2.2c a III/2.3c a jejich kombinací) pro střední školy.
Doporučeno: učitelům angličtiny na 2. stupni ZŠ a SŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Michaela Čaňková
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 16. 3. 2022, 12 - 16,30
Poplatek: 800,- Kč
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21-0010-59
Improve Your Grammar - Relative Clauses, Participle Clauses, Inversion
Některé aspekty anglické gramatiky jsou pro studenty, ale i pro učitele problematické. Existuje řada složitých pravidel
jejich používání a výjimek z těchto pravidel. Tento seminář se zaměří na tři gramatické struktury – vztažné věty, participiální věty a inverzi. Nejprve budou prezentovány vztažné věty – definující a nedefinující - a pravidla jejich používání
(použití čárek, vztažná zájmena, možnost jejich vypuštění). Dále se lektorka soustředí na participiální věty, tj. vedlejší
věty, které využívají participia – příčestí (přítomné, minulé a perfektní). Participia v češtině odpovídají přechodníkům,
které se v běžné mluvě používají jen zřídka, a proto studentům činí jejich používání potíže. Posledním tématem bude
inverze, tedy používání inverzního slovosledu. Tyto struktury se používají po negativních výrazech na začátku vět a zdůrazňují dané sdělení zejména ve formálních kontextech. Všechny tři gramatické jevy budou podrobně vysvětleny a procvičeny a učitelé se naučí, jak tyto jazykové aspekty prezentovat studentům. Účastníci také obdrží řadu materiálů, které
budou moci použít ve svých hodinách angličtiny. Kurz je vhodný pro šablonu 2.II/6c (případně II/2.1c, II/2.2c, II/2.3c,
II/2.4c) pro základní školy. Kurz je vhodný pro šablonu III/2.1c (případně III/2.2c a III/2.3c a jejich kombinací) pro
střední školy. Akce je převzatá z předchozí programové nabídky, přihlášky zústávají v platnosti.
Doporučeno: učitelům angličtiny na 2. stupni ZŠ a SŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Anna Kůsová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: bude upřesněno
Poplatek: 800,- Kč
21-0010-60
Celtic Kaleidoscope - letní jazykový kurz
Intenzivní jazykový a metodický kurz s důrazem na moderní a efektivní metody a formy výuky cizího jazyka pro pedagogické pracovníky s minimální jazykovou úrovní B2. Kurz učitele seznámí se způsoby, jak efektivně budovat a upevňovat výukové metody ve všech čtyřech jazykových dovednostech: komunikativní dovednosti, rozšiřování slovní zásoby, jak posilovat dovednosti ve výuce čtení a psaní, ukáže možnosti využívání písní ve výuce jako motivaci, rozšiřování slovní zásoby při výuce gramatických struktur a výuce reálií. Prioritou tohoto kurzu je příprava učitelů k výuce reálií
- všechna témata budou podávána interaktivně s množstvím nových metodických postupů a nápadů jak vyučovat reálie
zajímavě, s důrazem na komunikaci a přípravu k maturitě. Cílem je i výrazné rozšíření slovní zásoby účastníků a jazykovou vybavenosti obecně. Po dobu kurzu budou frekventanti používat převážně angličtinu, získají praktické nápady
a nové materiály, které mohou modifikovat a použit k výuce angličtiny ve třídách, a dostanou i velké množství informací
z reálií anglosaské oblasti a seznámí se s novinkami na knižním trhu pro výuku reálií. Kurz bude probíhat již 17. rokem.
Pravidelně se ho účastní učitelé z celé České republiky, ale i ze zahraničí, zejména z Polska, ale i z Rakouska a Maďarska. Výuka bude probíhat ve dvou skupinách, které budou alternovat, takže všichni účastníci projdou stejným počtem
hodin a stejným programem. Kurz bude veden dvěma lektory: Mgr. Michaela Čaňková, Michael O´Shea. Kurz bude probíhat v ubytovacím zařízení vhodné kvality (penzion, malý hotel) s plnou penzí. Kurzovné je orientační, záleží na počtu
přihlášených a ceně dostupného ubytování. Pro podrobnosti ohledně obsahu kurzu kontaktujte garatku oboru, Mgr.
Annu Kůsovou (kusova@kcvjs.cz)
Doporučeno: učitelům angličtiny ZŠ a SŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Michaela Čaňková, Michael 0´Shea
Rozsah: 60 vyučovacích hodin
Místo: bude upřesněno, ubytovací zařízení odpovídající kvality, počítá se s ubytováním účastníků v pokojích po max.
4 osobách a plnou penzí
Termín: 11. - 17. 7. 2022
Poplatek: 8 500,- Kč
21-0010-61
Letní metodický kurz
Program kurzu. Výuka bude probíhat ve dvou skupinách, které budou alternovat, takže všichni účastníci projdou stejným počtem hodin a stejným programem. Maximum prostoru bude věnováno diskusi mezi účastníky kurzu, sdílení
a výměně zkušeností, uvádění příkladů dobré praxe a hodnocení kvality a vhodnosti výukových materiálů učebnic i dalších zdrojů. Celkem 32 hodin výuky, 4 -8 hodin denně ve 3 blocích (v odpoledním bloku možnost účasti na výletech
s plněním zadaných úkolů a jejich následnou prezentací), ve večerním bloku filmy, hry, diskuse, zpívání. Ve volném čase
je možné využít vycházky po místních zajímavostech. Výuka bude zaměřena na okruhy, které jsou pro učitele užitečné
a využitelné ve výuce: Tvorba výukových plánů. Konverzace. Poslechové aktivity. Důraz na výslovnost, rytmus a intonaci. Rozšiřování slovní zásoby. Výuka reálií komunikativními metodami. Doplňkové aktivity, Warmers. Interference
češtiny a partie mluvnice, které jsou pro české žáky obzvlášť obtížné. Přítomnost tzv. culture ve výuce jazyka. Metoda
CLIL. Použití L1 (mateřského jazyka) ve srovnání s L2 (cílový jazyk). Práce s počítačem a možnosti, které nabízí moderní technologie, využití internetu, výběr vhodných programů na YouTube. Projekty a jejich vhodné začlenění do výuky.
Možnosti práce s angličtinou mimo třídu - např. na výletě. Kurz bude probíhat v ubytovacím zařízení vhodné kvality
(penzion, malý hotel) s plnou penzí. Kurz bude probíhat v anglickém jazyce, výuku budou vést 2 lektoři: Mgr. Michaela
Čaňková a Mark Francis Sixsmith, B.Sc. Pro podrobnosti ohledně obsahu kurzu kontaktujte garatku oboru, Mgr. Annu
Kůsovou (kusova@kcvjs.cz)
Doporučeno: učitelům angličtiny na zŠ a SŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Michaela Čaňková, Mark Francis Sixmith, B.Sc.
Rozsah: 32 vyučovacích hodin
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Místo: bude upřesněno, ubytovací zařízení odpovídající kvality, počítá se s ubytováním účastníků v pokojích po max.
4 osobách a plnou penzí
Termín: 15. - 19. 8. 2022
Poplatek: 6 000,- Kč
21-0010-62
E-learningový kurz anglického jazyka na úrovni A2
E-learningový kurz anglického jazyka na úrovni A2 se zaměřuje na rozvoj jazykových kompetencí v gramatice, slovní
zásobě, čtení, poslechu i psaní. Kurz je koncipován jako tzv. blended learning, kdy jde o kombinaci online a prezenční
výuky. Frekventanti kurzu se tedy budou pravidelně setkávat s tutorem, se kterým budou moci řešit své problémy a nejasnosti, a který bude kurz metodicky vést. Každý týden tedy obsahuje gramatickou lekci a test, prezentaci tematické
slovní zásoby a test, nácvik čtecích dovedností nebo poslechových dovedností a psaní. Kurz má rozsah 40 vyučovacích
hodin, z toho 30 hodin online výuky a 10 hodin prezenční výuky. Kurz je rozdělen do 10 týdnů. Kurz je vytvořen ve virtuálním výukovém prostředí Moodle. Frekventanti jsou průběžně hodnoceni pomocí testů a písemných úkolů. Každý týden obsahuje výkladovou část (gramatika, slovní zásoba) a interaktivní cvičení (gramatika, slovní zásoba, čtení nebo
poslech a psaní). k absolvování kurzu není potřeba žádné speciální vybavení, stačí standardní osobní počítač a software a připojení na internet. Kurz je vhodný pro šablonu 2.II/6c pro ZŠ. Kurz je vhodný pro šablonu III/2.1c pro SŠ.
Doporučeno: učitelům angličtiny ZŠ a SŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Anna Kůsová
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: bude upřesněno
Poplatek: 1 500,- Kč
21-0010-63
E-learningový kurz anglického jazyka na úrovni B1
E-learningový kurz anglického jazyka na úrovni B1 se zaměřuje na rozvoj jazykových kompetencí v gramatice, slovní
zásobě, čtení, poslechu i psaní. Kurz je koncipován jako tzv. blended learning, kdy jde o kombinaci online a prezenční
výuky. Frekventanti kurzu se tedy budou pravidelně setkávat s tutorem, se kterým budou moci řešit své problémy a nejasnosti, a který bude kurz metodicky vést. Každý týden tedy obsahuje gramatickou lekci a test, prezentaci tematické
slovní zásoby a test, nácvik čtecích dovedností nebo poslechových dovedností a psaní. Kurz má rozsah 40 vyučovacích
hodin, z toho 30 hodin online výuky a 10 hodin prezenční výuky. Kurz je rozdělen do 10 týdnů. Kurz je vytvořen ve virtuálním výukovém prostředí Moodle. Frekventanti jsou průběžně hodnoceni pomocí testů a písemných úkolů. Každý týden obsahuje výkladovou část (gramatika, slovní zásoba) a interaktivní cvičení (gramatika, slovní zásoba, čtení nebo
poslech a psaní). k absolvování kurzu není potřeba žádné speciální vybavení, stačí standardní osobní počítač a software a připojení na internet. Kurz je vhodný pro šablonu 2.II/6c pro ZŠ. Kurz je vhodný pro šablonu III/2.1c pro SŠ.
Doporučeno: učitelům angličtiny ZŠ a SŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Anna Kůsová
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: bude upřesněno
Poplatek: 1 500,- Kč
21-0010-64
E-learningový kurz anglického jazyka na úrovni B2
E-learningový kurz anglického jazyka na úrovni B2 se zaměřuje na rozvoj jazykových kompetencí v gramatice, slovní
zásobě, čtení, poslechu i psaní. Kurz je koncipován jako tzv. blended learning, kdy jde o kombinaci online a prezenční
výuky. Frekventanti kurzu se tedy budou pravidelně setkávat s tutorem, se kterým budou moci řešit své problémy a nejasnosti, a který bude kurz metodicky vést. Každý týden tedy obsahuje gramatickou lekci a test, prezentaci tematické
slovní zásoby a test, nácvik čtecích dovedností nebo poslechových dovedností a psaní. Kurz má rozsah 40 vyučovacích
hodin, z toho 30 hodin online výuky a 10 hodin prezenční výuky. Kurz je rozdělen do 10 týdnů. Kurz je vytvořen ve virtuálním výukovém prostředí Moodle. Frekventanti jsou průběžně hodnoceni pomocí testů a písemných úkolů. Každý týden obsahuje výkladovou část (gramatika, slovní zásoba) a interaktivní cvičení (gramatika, slovní zásoba, čtení nebo
poslech a psaní). k absolvování kurzu není potřeba žádné speciální vybavení, stačí standardní osobní počítač a software a připojení na internet. Kurz je vhodný pro šablonu 2.II/6c pro ZŠ. Kurz je vhodný pro šablonu III/2.1c pro SŠ.
Doporučeno: učitelům angličtiny na zŠ a SŠ a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Anna Kůsová
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: bude upřesněno
Poplatek: 1 500,- Kč
21-0010-65
Kurz anglické konverzace na úrovni B1 (32 vyučovacích hodin)
Konverzační kurz je zaměřen na procvičení nejčastějších konverzačních témat a mluvené angličtiny v závislosti na
praktickém uplatnění jazyka s cílem zdokonalit se v mluvené podobě jazyka. Probíraná témata: 1 – Travelling and Holiday, 2 – Hobbies and Interests, 3 – Jobs and Occupations, 4 – Culture and Entertainment, 5 – Health and Illness. Kurz
je vhodný pro šablonu 2.II/6c pro základní školy. Kurz je vhodný pro šablonu III/2.1c pro střední školy.
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Doporučeno: pedagogickým pracovníkům na všech typech škol
Lektor: lektoři KCVJŠ Plzeň
Rozsah: 32 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: bude upřesněno
Poplatek: 3 500,- Kč
21-0010-66
Kurz anglické konverzace na úrovni B2 (32 vyučovacích hodin)
Kurz je zaměřen na procvičení nejčastějších konverzačních témat a mluvené angličtiny v závislosti na praktickém uplatnění jazyka. Cílem kurzu je seznámení účastníků s gramaticko-lexikální a fonetickou strukturou anglického jazyka, praktický nácvik a osvojení pokročilých komunikativních a audio-orálních kompetencí na úrovni B2. Probíraná témata: 1 –
Media and Newspaper Language, 2 – Health and Healthcare, 3 – Occupations and Formal English, 4 – Crime and
Punishment, 5 – Music and Arts. Kurz je vhodný pro šablonu 2.II/6c pro základní školy. Kurz je vhodný pro šablonu
III/2.1c pro střední školy.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům na všech typech škol
Lektor: lektoři KCVJŠ Plzeň
Rozsah: 32 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: bude upřesněno
Poplatek: 3 500,- Kč
21-0010-67
Kurz anglické konverzace na úrovni C1 (32 vyučovacích hodin)
Kurz je zaměřen na procvičení nejčastějších konverzačních témat a mluvené angličtiny v závislosti na praktickém uplatnění jazyka. Cílem kurzu je seznámení účastníků s gramaticko-lexikální a fonetickou strukturou anglického jazyka, praktický nácvik a osvojení pokročilých komunikativních a audio-orálních kompetencí na úrovni C1. Probíraná témata: 1 –
Schools and Education System, 2 – Environment and Natural World, 3 – Culture and Entertainment, 4 – Sports and
Leisure Time, 5 – Travelling and Geography. Kurz je vhodný pro šablonu 2.II/6c pro základní školy. Kurz je vhodný pro
šablonu III/2.1c pro střední školy.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům na všech typech škol
Lektor: lektoři KCVJŠ Plzeň
Rozsah: 32 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: bude upřesněno
Poplatek: 3 500,- Kč

11 / NĚMECKÝ JAZYK
PaedDr. Ladislav Voldřich / voldrich@kcvjs.cz / +420 378 010 007 / +420 731 410 124
Garant oboru
21-0011-51
Doplňující didaktické studium cizího jazyka – německý jazyk
Doplňující didaktické studium německého jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,
k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří
kvalifikaci učitele německého jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z německého jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 SERRJ (nabídka viz obor 19 - Jazykové kurzy pro pedagogy) a doplňujícím didaktickým studiem
německého jazyka. Cílem tohoto doplňujícího didaktického studia je získat znalosti a dovednosti z didaktiky německého jazyka. Studium je zaměřeno na osvojení si vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků,
jak v receptivních, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech), tak v produktivních, tj. v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Absolventi studia se
seznámí také se základy managementu výuky německého jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. z obsahu studia: 1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny. 2. Učební styly žáků. Specifika
výuky jednotlivých věkových skupin. 3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 4. Výuka
gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 5. Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové
skupiny žáků ZŠ a SŠ. 6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 7. Výuka čtení s rozlišením pro
věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 9. Fonetika a výslovnost.
10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě. 11. Využití ICT ve
výuce. 12. Evropské jazykové portfolio, využití s žáky ve výuce. 13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace
učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků. 14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších. 15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků
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ZŠ a SŠ. Studium bude ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia. Akreditace MŠMT, možnost hradit ze šablon. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky
zůstávají v platnosti.
Doporučeno: budoucím učitelům němčiny 2. stupně základních škol a všech typů středních škol s ukončeným magisterským vzděláním v oblasti pedagogických věd nebo jiným magisterským vzděláním doplněným vzděláním na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na VŠ. Znalost cizího
jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.
Lektor: kolektiv externích lektorů KCVJŠ Plzeň
Rozsah: 60 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: únor - červen 2022, 8 sobotních seminářů
Poplatek: 7 500,- Kč
21-0011-52
Denglisch
Mluvíte německy? Mluvíte anglicky? Ve svém semináři se Jens Krüger zabývá vlivem angličtiny na současnou němčinu.
Prezentuje příklady ze spisovné i hovorové němčiny, kdy se vedle nebo místo německých výrazů prosazují slova převzatá z anglického jazyka. Současně se zabývá i příklady, které mohou být pomůckou žákům při učení se němčiny jako
druhého cizího jazyka, nebo naopak jsou spíš „špatným přítelem“. Ve svém semináři se Jens Krüger věnuje nejen pravopisu a ohýbání přejatých slov z angličtiny, ale také fonetice. Účastníci semináře tak obohatí svoji němčinu o aktuální,
živý jazyk (který i jim díky překotnému rozvoji technologií činí dnes potíže) a mohou pak vše využít při metodice výuky
němčiny jako druhého cizího jazyka, který si žáci zpravidla osvojují po počáteční výuce angličtiny. Akce byla převzata
z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: učitelům němčiny 2. stupně ZŠ a všech typů SŠ
Lektor: Jens Krüger
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 550,- Kč
21-0011-53
Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce cizích jazyků
Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které učitelé mohou cíleně a smysluplně zařadit do výuky cizích jazyků,
a to do všech úrovňových stupňů dle SERRJ, které odpovídají RVP na ZŠ, SŠ i JŠ s právem SJZ, tzn. od A1 po C1. Jedná
se o aktivity, které jsou vhodné zejména do párové práce a malých třídních skupinek. Účastníci si všechny předkládané
hry v průběhu semináře prakticky vyzkouší, čili se ocitnou v roli svých žáků (bude se jednat o párovou práci a práci
v malých skupinkách). Vzhledem k tomuto faktu bude pak možné po ucelených blocích (hry na procvičení gramatiky,
slovní zásoby, syntaxe, zahřívací hry, seznamovací hry,…) diskutovat o tom, jaká úskalí jednotlivé hry přinášejí, na co si
musí učitel dát pozor, aby byla hra maximálně efektivní, aby byli zapojeni oba či všichni žáci, aby byla hra dobře pochopena a aby žáci dané výrazy správně procvičovali a zbavili se studu z mluvení. Nedílnou součástí diskuse budou také
možnosti, jak danou hru modifikovat tak, aby ji učitel mohl využívat nejen na ZŠ, ale i SŠ či JŠ, resp. pro úrovně A1 –
C1. Dále bude také diskutováno, jak jednotlivé párové hry modifikovat tak, aby je bylo možné případně využít do větších
skupin, jak hry modifikovat tak, aby hry primárně zaměřené na osvojení či procvičení gramatiky mohl vyučující využít
na procvičení slovní zásoby, atd. Dále bude také tematizováno, jak hry modifikovat, aby byly neustále aktuální, pro žáky
zajímavé a neustále je motivující. v neposlední řadě bude explicitně vyzdvihnut význam her ve výuce, které by měly
sloužit především jako prostředek k výuce, nikoli jako „odměna“ na konci hodiny, pokud budou žáci hodní. Pro účastníky
budou vybrány takové hry, které nejsou náročné na přípravu před hodinou, ani na čas během vyučovací hodiny. Účastníci budou mít možnost si zakoupit didaktické materiály k probíraným hrám. Tematicky se objeví hry párové na procvičení slovní zásoby (seznamování, nakupování, povolání, barvy, čísla), hry na syntaktické a gramatické struktury (časování sloves, minulý čas, množné číslo podstatných jmen, stupňování adjektiv, tvorba vět), seznamovací a zahřívací hry.
Jedná se o hry AZ-kvíz, trixeso, obrazový diktát, lodě a mnoho dalších. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Akreditace MŠMT, možnost hradit ze šablon. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají
v platnosti.
Doporučeno: učitelům cizích jazyků 2. stupně ZŠ a všech typů SŠ
Lektor: Mgr. Lucie Čechová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň
Termín: 14. 1. 2022 (pátek)
Poplatek: 980,- Kč
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12 / RUSKÝ JAZYK
PaedDr. Ladislav Voldřich / voldrich@kcvjs.cz / +420 378 010 007 / +420 731 410 124
Garant oboru
21-0012-51
Současná ruština a její proměny
Současný ruský jazyk, jazyk mládeže, vliv angličtiny, hovorová ruština, nové publikace, vliv současné ruské literatury na
jazyk, odraz současného jazyka v ruské literatuře, ruský jazyk v médiích. Teoretická část bude doplněná četnými praktickými cvičeními. Akce je převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží
osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům ruského jazyka a ostatním zájemcům
Lektor: PhDr. Světlana Michlová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 400,- Kč, odpolední seminář, příp. webinář
21-0012-52
Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce cizích jazyků
Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které učitelé mohou cíleně a smysluplně zařadit do výuky cizích jazyků,
a to do všech úrovňových stupňů dle SERRJ, které odpovídají RVP na ZŠ, SŠ i JŠ s právem SJZ, tzn. od A1 po C1. Jedná
se o aktivity, které jsou vhodné zejména do párové práce a malých třídních skupinek. Účastníci si všechny předkládané
hry v průběhu semináře prakticky vyzkouší, čili se ocitnou v roli svých žáků (bude se jednat o párovou práci a práci
v malých skupinkách). Vzhledem k tomuto faktu bude pak možné po ucelených blocích (hry na procvičení gramatiky,
slovní zásoby, syntaxe, zahřívací hry, seznamovací hry,…) diskutovat o tom, jaká úskalí jednotlivé hry přinášejí, na co si
musí učitel dát pozor, aby byla hra maximálně efektivní, aby byli zapojeni oba či všichni žáci, aby byla hra dobře pochopena a aby žáci dané výrazy správně procvičovali a zbavili se studu z mluvení. Nedílnou součástí diskuse budou také
možnosti, jak danou hru modifikovat tak, aby ji učitel mohl využívat nejen na ZŠ, ale i SŠ či JŠ, resp. pro úrovně A1 –
C1. Dále bude také diskutováno, jak jednotlivé párové hry modifikovat tak, aby je bylo možné případně využít do větších
skupin, jak hry modifikovat tak, aby hry primárně zaměřené na osvojení či procvičení gramatiky mohl vyučující využít
na procvičení slovní zásoby, atd. Dále bude také tematizováno, jak hry modifikovat, aby byly neustále aktuální, pro žáky
zajímavé a neustále je motivující. v neposlední řadě bude explicitně vyzdvihnut význam her ve výuce, které by měly
sloužit především jako prostředek k výuce, nikoli jako „odměna“ na konci hodiny, pokud budou žáci hodní. Pro účastníky
budou vybrány takové hry, které nejsou náročné na přípravu před hodinou, ani na čas během vyučovací hodiny. Účastníci budou mít možnost si zakoupit didaktické materiály k probíraným hrám. Tematicky se objeví hry párové na procvičení slovní zásoby (seznamování, nakupování, povolání, barvy, čísla), hry na syntaktické a gramatické struktury (časování sloves, minulý čas, množné číslo podstatných jmen, stupňování adjektiv, tvorba vět), seznamovací a zahřívací hry.
Jedná se o hry AZ-kvíz, trixeso, obrazový diktát, lodě a mnoho dalších. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Akreditace MŠMT, možnost hradit ze šablon.
Doporučeno: učitelům cizích jazyků 2. stupně ZŠ a všech typů SŠ
Lektor: Mgr. Lucie Čechová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: 14. 1. 2022 (pátek)
Poplatek: 980,- Kč

13 / FRANCOUZSKÝ JAZYK
PaedDr. Ladislav Voldřich / voldrich@kcvjs.cz / +420 378 010 007 / +420 731 410 124
Garant oboru
21-0013-51
Michel Houellebecq - enfant terrible francouzské literatury
Přednáška v českém jazyce o životě a díle spisovatele, jenž je považován za jednoho z nevýznamnějších a zároveň
nejkontroverznějších představitelů současné francouzské literatury. Autorovou románovou prvotinou je Rozšíření bitevního pole (Extension du domaine de la lutte, 1994). Kritika ji nejprve odsoudila pro „zvrhlé a pornografické pasáže“,
ale čtenáři brzy vykoupili původní náklad i reedice. Kultovní román, přeložený do více než dvaceti jazyků, byl v roce 1999
zfilmován, a roku 2004 vyšel i česky v překladu Alana Beguivina. Elementární částice (Les Particules élémentaires,
1998) byly ještě skandálnější než první próza - přesto anebo proto za ně dostal Goncourtovu cenu. Román vzbudil
protichůdné ohlasy nebývale posměšným tónem, doplněným sociologicko-analytickou studií soudobé Francie a popisy
erotických scén různě namíchaných párů i „nepárů“. Roku 2001 vyšel Houellebecqův román Platforma, v němž autor
kriticky mapuje současný stav západní společnosti. v roce 2007 vyšla česky próza nazvaná Možnost ostrova, roku
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2011 kniha Mapa a území (Odeon) a 2015 pak román Podvolení (Odeon) líčící budoucnost zislamizované Francie. Lektorka vyučuje moderní francouzskou literaturu na katedře francouzštiny Ústavu románských studií Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Akce je převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci
obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům francouzštiny, češtiny a ostatním zájemcům
Lektor: doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2021
Poplatek: 400,- Kč, 4 vyučovací hodiny
21-0013-52
Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce cizích jazyků
Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které učitelé mohou cíleně a smysluplně zařadit do výuky cizích jazyků,
a to do všech úrovňových stupňů dle SERRJ, které odpovídají RVP na ZŠ, SŠ i JŠ s právem SJZ, tzn. od A1 po C1. Jedná
se o aktivity, které jsou vhodné zejména do párové práce a malých třídních skupinek. Účastníci si všechny předkládané
hry v průběhu semináře prakticky vyzkouší, čili se ocitnou v roli svých žáků (bude se jednat o párovou práci a práci
v malých skupinkách). Vzhledem k tomuto faktu bude pak možné po ucelených blocích (hry na procvičení gramatiky,
slovní zásoby, syntaxe, zahřívací hry, seznamovací hry) diskutovat o tom, jaká úskalí jednotlivé hry přinášejí, na co si
musí učitel dát pozor, aby byla hra maximálně efektivní, aby byli zapojeni oba či všichni žáci, aby byla hra dobře pochopena a aby žáci dané výrazy správně procvičovali a zbavili se studu z mluvení. Nedílnou součástí diskuse budou také
možnosti, jak danou hru modifikovat tak, aby ji učitel mohl využívat nejen na ZŠ, ale i SŠ či JŠ, resp. pro úrovně A1 –
C1. Dále bude také diskutováno, jak jednotlivé párové hry modifikovat tak, aby je bylo možné případně využít do větších
skupin, jak hry modifikovat tak, aby hry primárně zaměřené na osvojení či procvičení gramatiky mohl vyučující využít
na procvičení slovní zásoby, atd. Dále bude také tematizováno, jak hry modifikovat, aby byly neustále aktuální, pro žáky
zajímavé a neustále je motivující. v neposlední řadě bude explicitně vyzdvihnut význam her ve výuce, které by měly
sloužit především jako prostředek k výuce, nikoli jako „odměna“ na konci hodiny, pokud budou žáci hodní. Pro účastníky
budou vybrány takové hry, které nejsou náročné na přípravu před hodinou, ani na čas během vyučovací hodiny. Účastníci budou mít možnost si zakoupit didaktické materiály k probíraným hrám. Tematicky se objeví hry párové na procvičení slovní zásoby (seznamování, nakupování, povolání, barvy, čísla), hry na syntaktické a gramatické struktury (časování sloves, minulý čas, množné číslo podstatných jmen, stupňování adjektiv, tvorba vět), seznamovací a zahřívací hry.
Jedná se o hry AZ-kvíz, trixeso, obrazový diktát, lodě a mnoho dalších... Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Akreditace MŠMT, možnost hradit ze šablon.
Doporučeno: učitelům cizích jazyků 2. stupně ZŠ a všech typů SŠ
Lektor: Mgr. Lucie Čechová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: 14. 1. 2022 (pátek)
Poplatek: 980,- Kč

14 / ŠPANĚLSKÝ JAZYK
PaedDr. Ladislav Voldřich / voldrich@kcvjs.cz / +420 378 010 007 / +420 731 410 124
Garant oboru
21-0014-51
Doplňující didaktické studium cizího jazyka - španělský jazyk
Doplňující didaktické studium španělského jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,
k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří
kvalifikaci učitele španělského jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky ze španělského jazyka odpovídající
minimálně úrovni C1 SERRJ a doplňujícím didaktickým studiem španělského jazyka. Cílem tohoto doplňujícího didaktického studia je získat znalosti a dovednosti z didaktiky španělského jazyka. Studium je zaměřeno na osvojení si vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, jak v receptivních, tj. v porozumění písemnému projevu
(čtení) a ústnímu projevu (poslech), tak v produktivních, tj. v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením
pro jednotlivé věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Absolventi studia se seznámí také se základy managementu výuky španělského jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. z obsahu studia: 1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady
moderní výuky. Plánování hodiny. 2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin. 3. Výuka slovní
zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ
a SŠ. 5. Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 6. Výuka mluvení s rozlišením
pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 9. Fonetika a výslovnost. 10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami.
Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě. 11. Využití ICT ve výuce. 12. Evropské jazykové portfolio, využití s žáky
52

ve výuce. 13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků. 14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších. 15. Metoda CLIL – využití
ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Studium bude ukončeno závěrečnou
zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia. Akreditace MŠMT, možnost hradit
ze šablon. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: budoucím učitelům španělštiny 2. stupně základních škol a všech typů středních škol s ukončeným
magisterským vzděláním v oblasti pedagogických věd nebo jiným magisterským vzděláním doplněným vzděláním na
přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na VŠ. Znalost
cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.
Lektor: kolektiv externích lektorů KCVJŠ Plzeň
Rozsah: 60 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ, sady 5. května 42
Termín: únor - červen 2022, 8 sobotních seminářů
Poplatek: 7 500,- Kč
21-0014-52
Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce cizích jazyků
Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které učitelé mohou cíleně a smysluplně zařadit do výuky cizích jazyků,
a to do všech úrovňových stupňů dle SERRJ, které odpovídají RVP na ZŠ, SŠ i JŠ s právem SJZ, tzn. od A1 po C1. Jedná
se o aktivity, které jsou vhodné zejména do párové práce a malých třídních skupinek. Účastníci si všechny předkládané
hry v průběhu semináře prakticky vyzkouší, čili se ocitnou v roli svých žáků (bude se jednat o párovou práci a práci
v malých skupinkách). Vzhledem k tomuto faktu bude pak možné po ucelených blocích (hry na procvičení gramatiky,
slovní zásoby, syntaxe, zahřívací hry, seznamovací hry) diskutovat o tom, jaká úskalí jednotlivé hry přinášejí, na co si
musí učitel dát pozor, aby byla hra maximálně efektivní, aby byli zapojeni oba či všichni žáci, aby byla hra dobře pochopena a aby žáci dané výrazy správně procvičovali a zbavili se studu z mluvení. Nedílnou součástí diskuse budou také
možnosti, jak danou hru modifikovat tak, aby ji učitel mohl využívat nejen na ZŠ, ale i SŠ či JŠ, resp. pro úrovně A1 –
C1. Dále bude také diskutováno, jak jednotlivé párové hry modifikovat tak, aby je bylo možné případně využít do větších
skupin, jak hry modifikovat tak, aby hry primárně zaměřené na osvojení či procvičení gramatiky mohl vyučující využít
na procvičení slovní zásoby, atd. Dále bude také tematizováno, jak hry modifikovat, aby byly neustále aktuální, pro žáky
zajímavé a neustále je motivující. v neposlední řadě bude explicitně vyzdvihnut význam her ve výuce, které by měly
sloužit především jako prostředek k výuce, nikoli jako „odměna“ na konci hodiny, pokud budou žáci hodní. Pro účastníky
budou vybrány takové hry, které nejsou náročné na přípravu před hodinou, ani na čas během vyučovací hodiny. Účastníci budou mít možnost si zakoupit didaktické materiály k probíraným hrám. Tematicky se objeví hry párové na procvičení slovní zásoby (seznamování, nakupování, povolání, barvy, čísla,... ), hry na syntaktické a gramatické struktury (časování sloves, minulý čas, množné číslo podstatných jmen, stupňování adjektiv, tvorba vět), seznamovací a zahřívací
hry. Jedná se o hry AZ-kvíz, trixeso, obrazový diktát, lodě a mnoho dalších. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování
akce. Akreditace MŠMT, možnost hradit ze šablon. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: učitelům cizích jazyků 2. stupně ZŠ a všech typů SŠ
Lektor: Mgr. Lucie Čechová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň
Termín: 14. 1. 2022 (pátek)
Poplatek: 980,- Kč
21-0014-53
Herní aktivity a jejich aplikace v hodinách španělštiny
Účastníci semináře se seznámí s různými hrami a herními aktivitami, které učitelé mohou cíleně a smysluplně zařadit
do výuky španělského jazyka, a to do úrovňových stupňů A1 - B1 dle SERRJ, které odpovídají RVP na ZŠ, SŠ i JŠ. Cílem
kurzu je osvojení si metodických nástrojů pro české učitele vyučující španělštinu jako cizí jazyk, kteří mají zájem poznat
nové aplikace her, párových her a her v malých skupinkách, které mohou použít při výuce. Dále bude také diskutováno,
jak jednotlivé párové hry modifikovat tak, aby je bylo možné případně využít do větších skupin, jak hry modifikovat tak,
aby hry primárně zaměřené na osvojení či procvičení gramatiky mohl vyučující využít na procvičení slovní zásoby, atd.
Dále bude také tematizováno, jak hry modifikovat, aby byly neustále aktuální, pro žáky zajímavé a neustále je motivující.
v neposlední řadě bude explicitně vyzdvihnut význam her ve výuce, které by měly sloužit především jako prostředek
k výuce, nikoli jako „odměna“ na konci hodiny, pokud budou žáci hodní. Během celého odpoledního bloku se uskuteční
praktická cvičení, při kterých si budou přítomní účastníci moci vysvětlit nejasnosti a porovnat si své zkušenosti s ostatními účastníky kurzu.
Doporučeno: učitelům španělštiny 2. stupně ZŠ a všech typů SŠ
Lektor: Mgr. Isabel Contreras
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 550,- Kč
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21-0014-54
Minulé časy ve španělštině a jak na ně ve výuce
Není jednoduché naučit někoho cizí jazyk, který má několik minulých časů. To je práce učitele španělštiny, přiblížit
žákům minulý čas dokonavý, předminulý čas, imperfektum nebo plusquamperfektum. v rámci semináře lektorka blíže
vysvětlí, jak se tyto časy používají, zvláště ale bude klást důraz na to, jakými metodami vysvětlit různou úlohu časů
žákům a představí, co dělá českým studujícím největší potíže. Zároveň ukáže na praktických příkladech, že se na procvičování minulých časů mohou využít i netradiční zdroje, např. různé legendy, vtipy, reklamy, písničky, nebo také vyprávění vlastních zážitků.
Doporučeno: učitelům španělštiny 2. stupně ZŠ a všech typů SŠ
Lektor: Mgr. Margarita Gianino Sánchez
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 550,- Kč

19 / JAZYKOVÉ KUR ZY PRO PEDAGOGY
PaedDr. Ladislav Voldřich / voldrich@kcvjs.cz / +420 378 010 007 / +420 731 410 124
Garant oboru
21-0019-51
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (2. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2020 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-03. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Jitka Křováková
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 16. 9. 2021 každý čtvrtek od 15.00 do 16.30
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-52
Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé (3. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2019 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-04. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Ludmila Jelínková
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 14. 9. 2021 každé úterý od 16.40 do 18.10
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-53
Kurz anglického jazyka (4. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2018 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-05. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Věra Kroupová Valečková
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 15. 9. 2021 každou středu od 15.00 do 16.30
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-54
Kurz anglického jazyka (5. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2017 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-06. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
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odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Věra Kroupová Valečková
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 14. 9. 2021 každé úterý od 16.40 do 18.10
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-55
Kurz anglického jazyka (6. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2016 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-07. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Ludmila Jelínková
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 13. 9. 2021 každé pondělí od 15.00 do 16.30
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-56
Kurz anglického jazyka (10. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2012 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-11. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Alena Vrbová
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 15. 9. 2021 každou středu od 8.00 do 9.30
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-57
Kurz anglického jazyka (14. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2008 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-12. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Věra Kroupová Valečková
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 13. 9. 2021 každé pondělí od 15.00 do 16.30
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-58
Kurz anglického jazyka (16. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2006a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-14. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Ludmila Jelínková
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 15. 9. 2021 každou středu od 15.00 do 16.30
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
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21-0019-59
Kurz komunikativní angličtiny (11. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2011 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-16. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Věra Kroupová Valečková
Rozsah: 70 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 13. 9. 2021 každé pondělí od 16.40 do 18.10
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-60
Nadstavbový kurz angličtiny pro pokročilé (A APEY)
Nadstavbový kurz angličtiny pro velmi pokročilé (Advanced Practical English - APE Y) je zaměřen na rozšíření slovní
zásoby a gramatiky. v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-17. Poplatek se vztahuje na období únor - červen
2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat, odhlášení
je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31. 1. 2022.
Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: učitelům anglického jazyka a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Anna Kůsová
Rozsah: 80 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 16. 9. 2021 každý čtvrtek od 16.40 do 18.10
Poplatek: 980,- Kč
21-0019-61
Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro pokročilé
Volné pokračování konverzační kurzu z minulého školního roku, jež nabízí možnost pravidelného dialogu s rodilým
mluvčím a přibližuje aktuální jazykové jevy současné angličtiny. Kurz byl zahájen v září 2020 a v prvním pololetí probíhal
pod číslem 21-0019-18. Poplatek se vztahuje na období únor - červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci
přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat, odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu
voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31. 1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: učitelům angličtiny a ostatním zájemcům
Lektor: Scott Coveau
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 15. 9. 2021 každou středu od 15.00 do 16.30
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-62
Kurz anglického jazyka C (8. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2013 v rámci projektu CLIL a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-19. Poplatek se
vztahuje na období únor - červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již
nemusejí znovu přihlašovat, odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta
oboru (nikoli u lektora) do 31. 1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je
možné obdržet u garanta oboru na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Pavlína Bezděkovská
Rozsah: 80 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 17. 9. 2021 každý pátek od 14.30 do 16.00
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-63
Kurz francouzského jazyka (15. ročník)
Kurz byl zahájen v lednu 2007 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-29. Poplatek se vztahuje na období únor
- červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Eva Růžičková
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Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 16. 9. 2021 každý čtvrtek od 16.40 do 18.10
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-64
Kurz německého jazyka pro začátečníky (1. ročník)
Kurz je určen úplným a tzv. falešným začátečníkům a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-30. Poplatek se
vztahuje na období únor - červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již
nemusejí znovu přihlašovat, odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta
oboru (nikoli u lektora) do 31. 1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je
možné obdržet u garanta oboru na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Marcela Nucová
Rozsah: 70 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 14. 9. 2021 každé úterý od 15.00 do 16.40
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-65
Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé (2. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2020 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-31. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Marcela Nucová
Rozsah: 70 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 14. 9. 2021 každé úterý od 16.40 do 18.10
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-66
Kurz německého jazyka pro středně pokročilé (3. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2019 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-32. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Marcela Nucová
Rozsah: 70 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 16. 9. 2021 každý čtvrtek od 16:40 do 18:10
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-67
Kurz německého jazyka (10. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2012 a a v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-33. Poplatek se vztahuje na období únor
- červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Petra Hrušková
Rozsah: 70 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 14. 9. 2021 každé úterý od 16.40 do 18.10
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-68
Kurz německé konverzace
Pokračování stejnojmenného kurzu z minulého školního roku. v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-34. Poplatek se vztahuje na období únor - červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se
již nemusejí znovu přihlašovat, odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta
oboru (nikoli u lektora) do 31. 1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je
možné obdržet u garanta oboru na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
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Doporučeno: pedagogům a zaměstnancům škol
Lektor: Mgr. Alena Vyčítalová
Rozsah: 36 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 15. 9. 2021 každou středu od 14.30 do 16.00
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0019-69
Konverzační kurz německého jazyka s rodilým mluvčím pro pokročilé
Volné pokračování kurzu, jenž nabízí možnost pravidelného dialogu s rodilým mluvčím a přibližuje aktuální jazykové
jevy současné němčiny. v prvním pololetí probíhal pod číslem 21-0019-03. Poplatek se vztahuje na období únor - červen
2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat, odhlášení
je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31. 1. 2022.
Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: učitelům němčiny a ostatním zájemcům
Lektor: Ing. Florian Kehrer
Rozsah: 70 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: od 16. 9. 2021 každý čtvrtek od 16:20 do 17.50
Poplatek: 980,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně

20 / MATEMATIKA
Mgr. Michal Pelc / pelc@kcvjs.cz / +420 377 350 417 / +420 602 173 024
Garant oboru
21-0020-51
Finanční gramotnost v příkladech - prakticky a interaktivně
Získejte inspiraci pro výuku finanční gramotnosti formou interaktivního příběhu v podobě běžných životních situací,
které nenásilnou a vřelou metodou zavedou vaše žáky do reálného prostředí města a ukážou jim, kde všude je nutné
umět zacházet s penězi a jak k tomu využívat matematiku. Po absolvování semináře budete mít mnoho námětů a nápadů, jak zaujmout vaše žáky a naučíte je tak chápat souvislosti běžného života a finanční matematiky jejich očima.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. et Bc. Barbora Pelcová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0020-52
On-line nástroje při výuce matematiky
Při výuce matematiky lze využívat celou řadu online nástrojů. Většina z nich je použitelná v libovolném předmětu, ale
matematika a její zápis často potřebuje specifické prostředí. Existuje řada online nástrojů, které jsou k tomu určeny.
Okrajově si představíme známé a velmi dobře využitelné nástroje Geogebra a Desmos, nejenom jako nástroje pro podporu distanční výuky a poté se budeme věnovat dalším nástrojům pro výuku vhodné od 1. stupně (Mathlearningcenter)
až třeba po střední školu (GraspableMath). Vše si prakticky vyzkoušíte na PC nebo tabletu.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: RNDr. Jitka Rambousková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0020-53
Aktivní matematika na 1. stupni základní školy
Představení různých aktivizačních metod na upevnění učiva, jeho procvičení i sloužící jako zpětná vazba pro vyučujícího. Klasifikace výukových metod, jejich vhodný výběr ve třídním kolektivu. Praktické vyzkoušení metod, poukázání na
jejich výhody i nevýhody v žákovském kolektivu. Netradiční výuka matematiky zaměřená na rozvoj logického myšlení,
aktivní matematika – diferenciace možností a potřeb žáků. Možnost využití výukových programů zaměřených na matematiku. Rozvoj geometrické představivosti, početní geometrické úkoly, rýsování nás baví, jak přiblížit převodní jednotky, jejich osvojení a praktické využití. Hry s využitím geometrie a logiky, práce s chybou v rámci třídy.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: Mgr. Renata Balejová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
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Místo: 28. ZŠ Plzeň
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0020-54
Zpětná vazba v hodinách matematiky
Na semináři se budeme věnovat aplikacím určeným pro testování a zpětnou vazbu, které jsou velmi dobře využitelné
v hodinách matematiky a zvyšují tak aktivitu žáků při hodinách. Všechny lze používat prostřednictvím webového prohlížeče. Žáci mohou využívat také webové prostředí a často i aplikace pro mobilní zařízení. Ve všech má učitel přehled
o práci žáků během hodiny, ale i po ní. Vyzkoušíme si několik z nich - od těch určených spíše pro aktivizaci (Kahoot!)
až po specializované na matematiku (Desmos).
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: RNDr. Jitka Rambousková
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0020-55
Výuka matematiky na ZŠ s podporou geometrického náčrtníku
Nelíbí se vám práce s pravítky a kružítkem na keramické tabuli? Rozmazáváte si své obrázky, případně si také myslíte,
že i tato forma výuky se pomalu překonává a pokládáte si otázku čím takovou práci nahradit? Nabízíme jednu z možných alternativ. Vyzkoušejte si program dynamické geometrie Geogebra, který je doplněn moduly pro algebru, pravděpodobnost atd. GeoGebra je bezplatný matematický software, který propojuje geometrii, algebru a matematickou analýzu. Umí rýsovat body, úsečky, mnohoúhelníky, rovnoběžky, kolmice a mnoho dalšího. s narýsovanými objekty můžete
pohybovat a tím vlastně pohybovat všemi závislými objekty. Vzdělávací seminář je určen všem zájemcům, kteří chtějí
začlenit ve výuce matematiky geometrický náčrtník. Aplikace je určena k podpoře výuky konstrukční geometrie. Program dále umožňuje zařazení i do jiných témat. Zaměříme se na: 1) Popis aplikace; 2) Geometrický náčrtník, snadné
a přesné rýsování, objevování nových poznatků; 3) Množiny bodů daných vlastností; 4) Shodná zobrazení, obvody a obsahy geometrických obrazců; 5) Grafy funkcí, tělesa; 6) Řešení rovnic a jejich soustav; Vstupní požadavky: Základní
práce s MS Windows (ovládání myši, Průzkumník, internetový prohlížeč).
Doporučeno: učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor: PaedDr. Josef Kubeš
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0020-56
Výuka matematiky na SŠ s podporou geometrického náčrtníku
Vyzkoušeli jste si provádění planimetrických konstrukcí pomocí geometrického náčrtníku a chcete se posunout dál?
Nabízíme volné pokračování vzdělávacího programu Výuka matematiky na ZŠ s podporou geometrického náčrtníku.
Jeho absolvování není nutné. Naučíte se jednak řešit úlohy z oblasti středoškolské matematiky a také zařazovat program do svých hodin, a to do motivace, výkladu, opakování i frontální práce žáků. Cílem bude podpořit výuku funkcí,
diferenciálního počtu i dalších témat matematiky na střední škole. Vzdělávací seminář bude složen z těchto témat: 1)
Zavedení goniometrických funkcí z jednotkové kružnice, názorné řešení základních goniometrických rovnic; 2) Řezy
těles; 3) Analytická geometrie lineárních útvarů; 4) Analytická geometrie kuželoseček, vzájemná poloha přímky a kuželosečky; 5) Průběh funkce; 6) Primitivní funkce; 7) Zavedení určitého integrálu, jeho geometrické užití.
Doporučeno: učitelům SOŠ a SOU
Lektor: PaedDr. Josef Kubeš
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0020-57
Hrajeme si (nejen) v matematice
Člověk se nestává dospělým tím, že si přestane hrát. Hra je běžnou součástí života dětí – toho lze využít při výuce
základních návyků a dovedností nejen v matematice. v tomto semináři se seznámíte s hrami a jejich praktickými aplikacemi do výuky matematiky. Zjistíte, jak vybrat vhodnou hru pro dané téma, kdy je správná chvíle na rozehrání hry
a jak hru vést a hodnotit.
Doporučeno: učitelům 2. stupeň ZŠ
Lektor: Mgr. Alena Vávrová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
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21-0020-58
Hry ve výuce matematiky 1
Vzdělávací seminář bude složen z těchto témat: 1.) Přímá úměrnost (užití trojčlenky - skupinová práce), 2.) Konstrukční
úlohy: např. konstrukce trojúhelníků (třídící a rozhodovací aktivita - skupinová práce), 3.) Množina všech bodů dané
vlastnosti (dramatizace - celá skupina posluchačů), 4.) Soustavy rovnic (třídící a rozhodovací aktivita - skupinová
práce), 5.) Grafy funkcí (třídící a rozhodovací aktivita - skupinová práce), 6.) Rovinné a prostorové útvary (terminologie
- skupinová práce), 7.) Tvorba modelů těles (bez pomoci lepidla a nůžek), 8.) Úvod do algebry (terminologie, podpora
odhadu výsledku, náhoda - práce ve dvojici), 9.) Matematický poker (číselné kombinace, strategie, taktika-individuální
práce. Seminář se opakuje.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Eva Seidlová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0020-59
Hry ve výuce matematiky 2
Vzdělávací seminář bude volným pokračováním semináře Hry ve výuce matematiky 1. Účastníci si sami vyzkouší didaktické hry, které jsou prakticky využitelné v hodinách matematiky u žáků 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých
gymnázií. Použijí aktivity třídící, rozhodovací, taktiku, strategii, pokus - omyl, práci individuální, ve dvojici, skupinách.
Tématem bude pomocí didaktických her procvičit učivo 2. stupně ZŠ, využít mezipředmětové vztahy a seznámit účastníky s možnými zdroji a databázemi nápadů využitelné v hodinách matematiky. Lektorka se s účastníky podělí o zkušenosti ze stáže ve Velké Británii, kde vyučovala matematiku. Seminář se opakuje.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Eva Seidlová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč

21 / INFORMATIKA a VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Mgr. Michal Pelc / pelc@kcvjs.cz / +420 377 350 417 / +420 602 173 024
Garant oboru
21-0021-51
Microsoft Office 365 – využití služeb pro školy od a až do Z
Microsoft Office 365 je pro školy zdarma a nabízí všechny hlavní nástroje potřebné pro moderní komunikaci a spolupráci jako je školní e-mail, cloudové úložiště, služba pro tvorbu dotazníků a testů, vytváření týmů pro spolupráci ve třídě
i v pedagogickém sboru, videokonferenční hovory, nástroj pro tvorbu školních časopisů a speciální GDPR konzoli.
v rámci workshopu se seznámíte s: - používáním aplikace Microsoft Outlook, vytvoření a správou seznamů kontaktů
a možnostmi využití kalendáře, - cloudovým úložištěm OneDrive a možnostmi spolupráce na dokumentech v reálném
čase, - tvorbou formulářů a „písemek, co se samy opraví“ v Microsoft Forms, - digitálním školním sešitem OneNote, nástrojem pro moderní týmovou spolupráci i distanční výuku Microsoft Teams, - nástrojem pro tvorbu (nejen) on-line
školního časopisu Microsoft Sway, - GDPR konzolí a základními možnosti správy
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Miroslav Dvořák
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-52
Moderní spolupráce a komunikace se žáky i kolegy v Microsoft Teams
Zkušenost, kdy si žáci nepřečetli e-mail od učitele, má asi mnoho z nás. Co to ale zkusit obráceně a začít komunikovat
s žáky jejich jazykem? Na workshopu si ukážeme moderní způsob, jak se třídou komunikovat a spolupracovat v aplikaci
Microsoft Teams. v té můžete sdílet soubory, vytvářet zadání, chatovat, lajkovat, posílat si GIFy a spolupracovat tak ve
své třídě či na školním projektu. Vždyť každá třída by měla být také týmem. Ať jsou žáci ve škole či se vzdělávají doma,
nástroj Microsoft Teams Vám dá do rukou ty správně funkce, které k moderní komunikaci a spolupráci potřebujete.
Kromě využití pro potřeby výuky se společně podívám i na možnosti využití pro spolupráci zaměstnanců. v rámci
workshopu se seznámíte s: 1) prostředím a filozofií MS Teams, 2) založením vlastního týmu, 3) možnostmi moderní
komunikace v Teams, 4) integrovaným úložištěm souborů vč. pokročilé nastavení práv a verzování souborů, 5) digitálním školním sešitem OneNote, 6) zadáváním a opravováním studentských prací, 7) využití písemek, co se samy opraví,
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8) možnostmi využití videokonferenčních hovorů, 8) speciálními funkcemi jako je např. tvorba rychlých anket
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Miroslav Dvořák
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-53
Google Classroom - elektronická on-line učebna
Google Učebna je webový nástroj služby Google Apps pro vzdělávání a řízení výuky, který učitelům umožňuje rychle
vytvářet a spravovat úkoly, vkládat studijní materiály, efektivně poskytovat zpětnou vazbu a snadno komunikovat se
studenty v rámci jednotlivých kurzů a vyučovacích předmětů. Seminář bude složen z těchto témat: 1) Seznámení s prostředím Google Učebny formou reálných ukázek, přehled vlastností a nástrojů, pohled na prostředí z role žáka i učitele,
2) Zpřístupnění Google Učebny pro každého účastníka (přihlášení/registrace Google účtu), 3) Založení kurzu (předmětu), tvorba struktury témat, nastavení kurzu, 4) Vkládání úkolů, testů, studijních materiálů, 5) Vyhodnocování úkolů,
6) Práce s nástěnkou, komunikace s učiteli, studenty (komentáře, soukromé komentáře), 6) Přidávání odebírání uživatelů (studentů, učitelů).
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: RNDr. Jitka Rambousková, Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-54
Aktivizujte žáky pomocí Nearpodu
Nearpod je online nástroj, který slouží k vytváření velmi zajímavých interaktivních prezentací s možností úkolování
a sledování aktivity žáků. v tomto semináři se zaměříme na různé možnosti využití tohoto nástroje v různých formách
výuky (distanční, prezenční, kombinovaná). Tematicky se budeme věnovat: 1) založení účtu a seznámení se s prostředím Nearpodu, 2) základní využití ve výuce, kombinace různých typů slidů, ukázky příkladů, aktivit a úkolů, 3) srovnání
možností využití pro prezenční, distanční a kombinovanou výuku, 6) Zkušenosti z praxe, diskuze a prostor pro dotazy.
Nástroj Nearpod je v angličtině, nicméně se nejedná o velikou překážku, jelikož je uživatelské prostředí velmi intuitivní
a jednoduché. Aplikaci Nearpod můžete využít bez ohledu na to, jaký předmět ve škole vyučujete. Podmínkou využití
aplikace je jen to, aby učitel a žáci mohli využívat počítač, tablet nebo mobilní telefon s připojením k internetu.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Daniel Nam
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0021-55
Zpětná vazba ve výuce - rychle, jednoduše a hravě
V tomto semináře se budeme věnovat zpětnovazebním aplikacím a ukážeme si jak rychle, jednoduše a názorně sbírat
informace od studentů pomocí volně dostupných webových aplikací a nástrojů. Po absolvování semináře budete
schopni rychle analyzovat aktuální myšlenky a nápady studentů, sbírat jejich odpovědi na zadané otázky formou her
a kvízů, jednoduše je testovat, připravit rychlý dotazník a mnoho dalšího. Na semináře se budeme věnovat těmto tématům: 1) On-line aplikace Mentimeter- interaktivní nástroj, kterým můžete aktivně zapojit žáky do Vašich hodin. Umožňuje
studentům se anonymně vyjádřit k jednotlivým otázkám různého typu (otevřená odpověď, stupnice, více odpovědí,
atd.), 2) Kahoot! - perfektní nástroj na elektronické testování žáků (Kvízy, seřazovačky a dotazníky), 3) Google formuláře
- vytváření kvízů, dotazníků a formulářů, jejich sdílení a vyhodnocování. Průprava tvorbou dotazníku/kvízu (elektronického nebo tištěného). Po absolvování semináře získáte ucelený přehled o současných možnostech jak více zapojit
žáky ve výuce formou zpětnovazebních prvků dostupných on-line pomocí PC.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: RNDr. Jitka Rambousková, Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-56
Tvorba testů a dotazníků - snadno a rychle
V tomto semináři se naučíte v osvědčených aplikacích (Google Forms, MS Forms a Survio) vytvářet testy, dotazníky
a formuláře. Každý tak zvládne bez nutnosti textového editoru, během několika minut vytvořit plnohodnotný a skvěle
naformátovaný test nebo dotazník, který lze kdykoliv jednoduše upravit. Testy nebo dotazníky je možné publikovat on-
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line, sdílet nebo je jednoduše vytisknout. s pomocí těchto nástrojů každý, velice snadno a rychle, dokáže vytvořit praktický dotazník či test, který může být následně přístupný přes internet. Kurz se věnuje nejen samotné tvorbě, ale zaměřuje se i na vyhodnocení a analýzu informací získaných z dotazníků, či testů. Kurz je složen z těchto témat: 1) Seznámení s uživatelským prostředím jednotlivých online nástrojů, 2) Založení nového dotazníku/testu, 3) Seznámení se
s jednotlivými typy otázek a logiky návrhu, 5) Ověření funkčnosti (pohled tvůrce a dotazovaného), on-line sdílení, možnosti zobrazení na webu, tisk, 6) Zpracování výsledků dotazníku či testu, analýza dat.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: RNDr. Jitka Rambousková, Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-57
Využití tabletů při vyučování
Seminář je zaměřen na práci vyučujících s dotykovými zařízeními, jejich využitím ve výuce a v přípravě na ni. Seminář
je složen z těchto témat: 1) Seznámení s ovládáním dotykových zařízení a jejich základním nastavením, 2) Principy
a postupy vyhledávání ve službě Google Play/ AppStore daných aplikací vhodné pro výuku, 3) Účastníci si sami nainstalují a vyzkouší práci s různými volně dostupnými aplikacemi, které lze využít ve výuce, aktivizovat žáky a obohatit
tak své hodiny, 4) Ukázky využití moderních technologií ve vyučování, zaměřené na didaktické zapojení do výuky ve
škole (opakování učiva, skupinová práce, projekty, využití animace a videa), 5) Diskuse vyučujících o zkušenostech
s využíváním dotykových zařízení ve vyučování a v přípravě na něj. Seminář je založen na praktickém osvojení dovedností, účastníci získají základní dovednosti v ovládání dotykového zařízení, jeho využití ve výuce a informace o výukových zdrojích. Vstupní požadavky: Účastník si donese svůj nebo školní tablet s OS Android / iOS. v případě potřeby je
možné tablet s OS Android zapůjčit přímo na školení.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: RNDr. Jitka Rambousková, Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň, učebny KCVJŠ a jeho pracovišť
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-58
Dokumenty nemusí být nudné a černobílé
Vzdělávací seminář je určen všem, kteří by se rádi naučili vytvářet pěkné, moderní a stylové dokumenty, a to nejen
v textových editorech, ale i prezentacích, popř. tabulkových kalkulátorech, a to bez jakékoliv předchozí znalosti grafiky
a práce se šablonami. v semináři se budeme věnovat těmto tématům: 1) Seznámení se šablonami, ukázky stylů dokumentů s grafikou (rozdíly správně a chybně zpracovaných dokumentů a prezentací - rozdíly ve vnímání a předávání informací), 2) Základy práce s grafikou - nutné minimum pro tvorbu jednoduché grafiky, 3) Písma (fonty), jaké fonty používat a proč, kde stahovat nové, 4) Návrh designu jednotlivých typů dokumentů, základní pravidla pro tvorba šablon
(písma, barvy, rozložení prvků), 5) Ukládání, aplikace vlastních šablon na nové dokumenty, sdílení šablon. Seminář je
založen na praktickém osvojení dovedností.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-59
Microsoft Excel v příkladech v učitelské praxi
MS Excel může využívat téměř jakýkoliv zaměstnanec školy, a to nejen ve výuce. Někdy je jen potřeba vědět jak a na
co. v tomto vzdělávacím semináři si ukážeme, na reálných příkladech z běžné praxe, jak efektivně a logicky vytvářet
tabulky, přehledy, seznamy a jak analyzovat data v Excelu, který je v mnoha ohledech nepostradatelným pomocníkem.
Na semináři si vytvoříme např. hodnotící tabulku žáků, přehled sportovních výsledků, docházkový seznam, přehled spotřeby elektrické energie a mnoho dalšího. Seznámíte se také s tvorbou grafů, s důležitými funkcemi i třeba kontingenčními tabulkami, ale také se zpracováním analýzy tabulkových výsledků v rámci testů a formulářů z MS Forms i Google
formulářů. Seminář je určen všem, kteří se zpracováním tabulek začínají nebo již někdy s tabulkami pracovali a rádi by
se v tomto směru chtěli zdokonalit.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
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21-0021-60
Naučte se prezentovat - tipy a triky pro každého učitele
Vzdělávací seminář je zaměřen na vše, co se týká prezentací, od jejího zpracování až po samotné prezentování a ovládání techniky určené pro tyto účely. Seminář bude složen z následujících témat: 1) Přehled programů a aplikací pro
tvorbu prezentací a jejich porovnání (desktopové a online aplikace - Canva, Sway, PowerPoint, Prezi), 2) Vizuální
aspekty tvorby prezentací, logika a rozvržení prezentace (téma vs. vizuální styl), psychologie barev a textu, 3) Návrh
prezentace formou šablon (ukázky nejrůznějších volně dostupných programů a aplikací pro zpracování prezentace), 4)
Tvorba samostatné prezentace na dané téma, 5) Možnosti ovládání prezentace pomocí bezdrátové klávesnice a myši,
prezenteru, mobilního telefonu či tabletu, kreslení do prezentace, 6) Prezentační minimum - jak prezentovat, vystupovat
a na co si dát pozor při prezentování, 7) Ovládání techniky nutné pro prezentování (zapojení projektoru, monitoru, kabeláže, nastavení obrazu, režimy pro prezentování, atd.). Po absolvování semináře budete mít přehled o současných
trendech v prezentování, budete rozumět grafickým šablonám a dokážete zaujmout vytvořením moderní a zajímavé
prezentace. Navíc budete schopni ovládat prezentační techniku a prezentovat svoje nápady a myšlenky názorně a poutavě.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady. 5 května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0021-61
Canva - letáky, plakáty, pozvánky snadno a rychle
Chcete se naučit vytvářet pěkné a stylové pozvánky, plakáty, letáky, diplomy, pracovní listy a mnoho dalšího? V tomto
semináři se to naučíte a to za pomoci skvělého online editoru Canva, který je založený na profesionálních šablonách,
ze kterých je možné vybírat a dále je upravovat. Na semináři se seznámíte se samotnou aplikací, všemi možnostmi,
které Canva nabízí a samozřejmě si vyzkoušíte vytvořit např. pozvánku, letáček, diplom a mnoho dalšího. Canva je
v češtině a zdarma.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-62
Prezi - interaktivní prezentace on-line
Seminář je věnován modernímu prezentačnímu nástroji – webové on-line aplikaci Prezi. Cílem semináře je tvorba originálních a inovativních prezentací, které zaujmou svojí zajímavou logikou uspořádání a prostorovým animováním,
které je odlišné od známého PowerPointu. Na semináři se naučíte zpracovávat obsah pro danou prezentaci, pracovat
s textem, s grafikou, s efekty, naučíte se vkládat videa z YouTube, snímky z PowerPointové prezentace a mnoho dalšího. Dozvíte se, jak kreslit a seskupovat vložené objekty, měnit barevné styly a využívat profesionální šablony a nakonec samozřejmě prezentaci rozpohybovat. Dozvíte se také jak svoji prezentaci sdílet s ostatními a samozřejmě ovládat
při prezentování.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-63
Zpracování fotografií a tiskovin v online editoru Pixlr
V tomto semináře se naučíte editovat fotografie v uživatelsky velmi zdařilé aplikaci Pixlr, která nabízí širokou paletu
nástrojů pro úpravu fotografií, od základních úprav pomocí populárních filtrů až po pokročilé retuše a práci s vrstvami.
Mimo to v aplikaci najdete obsáhlou galerii kvalitních fotografií či hotových šablon plakátů, letáků, pohlednic, které
můžete ihhed použít pro vaši práci. Pro úpravy fotografií již nemusíte kupovat ani instalovat žádný program. Pixlr je
zdarma, v češtině a je dostupný skrze webový prohlížeč. Tematicky se budete věnovat: 1) Využití nejdůležitějších nástrojů, 2) Ořezové techniky, možnosti kopírování a vkládání, 3) Vkládání textu do obrázků, 4) Výběrové techniky - kouzelná hůlka, laso, magnetický výběr, 5) Nástroje pro retušování fotografií - klonovací razítko, rozmazání, retušovací
štětec, korekce červených očí, 6) Úprava perspektivy a naklonění horizontu, 7) Barevná korekce - jas, kontrast, barevnost, barevné efekty, 8) Filtry, 9) Práce s šablonami.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
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21-0021-64
Vektorová grafika v programu Inkscape
V tomto vzdělávacím semináři se naučíte kreslit a upravovat nejrůznější vektorové obrázky a to ve velmi populárním
bezplatném editoru Inkscape, který je plnohodnotným vektorovým editorem srovnatelným např. s Adobe Illustrator
nebo Corel Draw. Vzdělávací kurz je určen začínajícím nebo mírně pokročilým uživatelům a není zde potřeba žádná
předchozí znalost grafiky. Na semináři si vytvoříte např. záložku do knihy, vystřihovánky, PFku, pozvánku, leták a další
tiskové materiály. Seminář bude složen z těchto témat: 1.) Seznámení s prostředím Inkscapu, 2) Nejdůležitější kreslící
nástroje a jejich využití, 3) Základní tvary - jak je kreslit a upravovat, přesouvat a natáčet, transformovat, duplikovat
a tvarovat tak, abychom dosáhli žádaného výsledku, 4) Vlastnosti objektů - jak nastavit barvy, styly čar, zaoblení, průhlednost či pořadí, 5) Práce s textem - tvarování, rozvržení textu, práce s odstavci, 6) Převod fotografie (bitmapy) do
vektorové podoby, 7) Online galerie vektorových obrázků, stahování a jejich editace, 8) Export do PDF, PNG formátu pro
tisk a mnoho dalšího. Seminář je založen na praktické osvojení dovedností.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-65
Editujte, publikujte a sdílejte videa
Videa jsou v současnosti nejefektivnějším a nejžádanějším způsobem předávání informací nejen ve vzdělávání. Chcete
se naučit vytvářet zajímavá videa, stříhat je, doplnit do nich hudbu, vlastní komentáře či texty? v tomto semináři se
naučíte nejen to. Dozvíte se také např. jak vytvářet video návody pomocí záznamu obrazovky, jak samotná videa nahrávat, aby byla zajímavá a poutavá, na co si dát pozor při záznamu a také jak videa publikovat a sdílet na YouTube.
Vzdělávací akce bude složena z těchto témat:1) Jak správně nahrávat videa pomocí mobilního telefonu či fotoaparátu
- tipy a triky, 2) Aplikace pro záznam a střih videí, 3) Editace videa - stříhání, práce se zvukem, vkládání textu, 4) Efekty
a filtry, 5) Záznam a editace video návodů, 6) Export, vkládání videí na YouTube, jejich publikování, sdílení a editace
v rámci YouTube studia (kanály, playlisty, anonymizace osob, titulkování atd.).
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-66
Vytvořte si vlastní učitelské portfolio, webovou nástěnku či blog
Rádi byste si vytvořili svojí vlastní webovou nástěnku, portfolio či blog? Prezentovali byste rádi vaše studijní podklady,
myšlenky, nápady, fotky, videa či jakékoliv jiné informace pro žáky nebo veřejnost prostřednictvím webových stránek
a nevíte jak na to? v tomto semináři vám ukážeme, že to zvládne každý. Seznámíte se s jednoduchým on-line editorem
webových stránek a dalšími osvědčenými aplikacemi pro tvorbu webových nástěnek nebo portfolií. v první části semináře si představíme jaké dostupné a praxí prověřené aplikace můžete využít a pro jaké účely. Druhá část semináře bude
individualizována dle vašich potřeb a s pomocí lektora začnete tvořit svojí vlastní webovou nástěnku nebo portfolio
a plnit jí obsahem. Po skončení semináře budete mít připraveni vlastní web/nástěnku/blog se vším všudy s profesionálním vzhledem a vlastní webovou adresou.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-67
Sociální sítě - ano či ne?
Cílem tohoto semináře je naučit účastníky orientovat se v hlavních typech a pojmech sociálních sítí a lépe tak porozumět světu svých žáků. Účastník získá přehled o hlavních sociálních sítí, které používají žáci i školy samotné a porozumí
vhodnosti využití jednotlivých typů sítí pro různé typy sdělení. Dalšími tématy budou slova, co znají žáci a neznají učitelé
aneb jak se vyznat v pojmech a názvoslovích sociálních sítí. Jak sociální sítě ve škole účinně využít a provázat na webové stránky? Soukromí a e-bezpečí. Manipulace, kyberšikana, sexting.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Pavel Hladký
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 700,- Kč
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21-0021-68
Problematika tisku 3D modelů, ovládání a nastavení 3D tiskárny
Vzdělávací seminář, který je určený především pro začátečníky v oblasti tisku 3D modelů a základní správy softwaru
i hardwaru 3D tiskárny. Naučíte se exportovat 3D modely z programu SketchUp do souboru typu stl a tyto soubory
následně opravit pomocí online nástroje Microsoft 3D Tools. Dále se seznámíte s free nástrojem pro správu tiskárny
Repetier-Host. Naučíte se zde základy ovládání 3D tiskárny, upravovat teploty pro různé druhy materiálů a nastavit
vhodný tisk pro daný model, například vhodnost využití podpěr. Dále se naučíte správně zkalibrovat a nastavit 3D tiskárnu před prvním tiskem a ukážeme si, jak se se vyvarovat základních chyb v její manipulaci. Zaměříme se na témata:
1) Příprava a úprava 3D modelu pro tisk, jeho export do souboru typu stl; 2) Odstranění chyb modelu vznikajících při
exportu do soboru pro 3D tisk; 3) Úprava programového nastavení 3D tiskárny v závislosti na modelu a materiálu pro
tisk; 4) Základní nastavení a údržba tiskárny před tiskem.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Ing. Miroslav Soukup
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-69
Prostředky pro rozvoj informatického myšlení
Seminář se věnuje využití různých prostředků a nástrojů pro rozvoj informatického myšlení v návaznosti na aktuální
změny Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky. Účastníci se seznámí
se zásadními změnami souvisejícími s novým pojetím informatiky na 1. stupni ZŠ a s pojmem informatické myšlení.
Součástí semináře bude i práce s nástroji jako je Code.org, nově vzniklými učebnicemi z projektu PRIM nebo také
s želví grafikou. Všechny tyto volně dostupné nástroje lze efektivně využívat k rozvoji informatického myšlení.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Tomáš Průcha
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0021-70
Zařazujeme do výuky jednoduchý programovací jazyk - Scratch
Programovací jazyk Scratch je určen žákům od 6 let do 16 let, motivuje je k tvorbě vlastních her. Programování rozvíjí
osobnost žáka, informatické myšlení, tvořivost a systematičnost. Umožňuje žákům pochopit, že správného výsledku
mohou dosáhnout různými způsoby. Oproti mnoha jiným výukovým programovacím jazykům má Scratch řadu výhod:
1) Je v plné verzi dostupný zcela zdarma, 2) není hardwarově náročný, 3) práce s ním je velmi jednoduchá a zábavná,
3) stažitelná verze programu je dostupná v češtině. v semináři se naučíme, jak využít nástroj Scratch jako prostředek
pro programování vlastních interaktivních příběhů, her a animací a následně sdílet své výtvory v online společenství.
Zjistíte, jak naprogramovat jednoduchou animaci, příběh nebo test. Naši žáci rádi hrají hry. Ať hrají, pokud si je dokáží
naprogramovat. z her si v semináři ukážeme, jak vytvořit bludiště, pinball, nebo závod aut.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Adéla Sterlyová, Mgr. Miroslav Kotlas
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-71
Kdo si hraje, učí se – jak na Minecraft ve vzdělávání
Kostičkový svět se stává velkým fenoménem a zná jej každý žák základní školy. Proč toho nevyužít a nezačlenit Minecraft do výuky, podobně, jako to mnoho škol udělalo se Skypem. Vždyť gamifikace výuky je označována jako jeden
z pěti trendů, které ovlivní v nejbližší budoucnosti vzdělávání. Podívejte se na to, jak Minecraft můžete využít ve výuce
matematiky, biologie, programování, dějepisu a dalších předmětů. Po workshopu budete mít i přístup k mnoha startovacím světům a českým průvodcům, které Vám usnadní počáteční využívání Minecraftu u Vás ve škole. v rámci
workshopu se seznámíte s: - hlavními herními principy Minecraftu, - herním prostředím Minecraft: Education Edition, možnostmi využití Minecraftu pro naplnění vlastních výukových cílů, - reálnými ukázkami světů a příprav na hodinu
určených pro školství, - knihovnou příprav na hodinu se stovkami předpřipravených vyučovacích hodin pro Minecraft.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Miroslav Dvořák
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
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21-0021-72
Výuka programování v Minecraftu a její místo v rámci nového RVP
Minecraft je dlouhodobě nejpopulárnější hra na světě a kostičkový svět zná každý žák. Proč toho nevyužít a nezačlenit
Minecraft do výuky informatiky. Vzdělávací edice Minecraft: Education Edition totiž obsahuje integrovaný modul pro
výuku programování přímo ve hře. Po workshopu budete mít i přístup k mnoha startovacím světům a českým průvodcům, které Vám usnadní počáteční využívání Minecraftu u Vás ve škole. v rámci workshopu se seznámíte s: - iniciativou
pro podporu výuky programování Hodina kódu, - hlavními herními principy Minecraftu, - herním prostředím Minecraft:
Education Edition, - logickými hradly vytvořenými pomocí tzv. ruditu (redstonu), - programovacím prostředím Minecraft:
Education Edition, - předpřipravenými vyučovacími hodinami pro výuku programování v Minecraftu, - rozsáhlou učebnicí v češtině pro výuku programování v Minecraftu pomocí jazyka MakeCode, - vazbou mezi očekávanými výstupy
nového RVP a možnostmi výuky informatiky s pomocí Minecraft: Education Edition.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Jaroslav Šindler
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-73
Hrátky s robotikou pro úplné začátečníky (Lego Boost a Lego WeDo)
V tomto semináři se seznámíte s roboty Lego Boost a Lego WeDo a s jejich možným zařazením do aktivit na 1. stupni
ZŠ. Vyzkoušíte si mnoho výukových aktivit na téma algoritmizace a rozvoj informatického myšlení a to jak se samotnými roboty, tak i bez použití robotů i využití internetu. Výuka je cílena na sdílení konkrétních příkladů z uskutečněných
vzdělávacích programů pro děti 1. stupně ZŠ. Po absolvování semináře tak budete moci žáky obohatit o mnoho nových
a hlavně zajímavých informací a aktivit z oblasti robotiky a algoritmizace.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor: RNDr. Kateřina Vágnerová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 500,- Kč
21-0021-74
Mikropočítač Micro:bit ve výuce informatiky
V úvodu se účastníci semináře obecně seznámí s mikropočítačem Micro:bit a různými programovacími jazyky či prostředími pro jeho programování. v blokovém prostředí MakeCode se naučí psát programy využívající hardwarového
vybavení mikropočítače. v další části si každý účastník vyzkouší práci s jedním konkrétním rozšířením, které je možné
k Micro:bit dokoupit. Tím si udělá představu, jaká dostupná rozšíření existují a jak je propojit s mikropočítačem. Na
závěr propojí účastník mikropočítač s dalšími periferii pomocí nepájivého pole. 1. Micro:bit – seznámení s mikropočítačem, hardwarová výbava, připojení k PC, základní seznámení s rozšířeními mikropočítače, seznámení s programovacími jazyky a prostředími pro programování Micro:bit, uložení a spuštění programu. 2. Detailní seznámení s blokovým
prostředím MakeCode, programování LED diod, zobrazení čísel i textu, běžící text, zobrazení přednastavených obrázků,
vytvoření jednoduché animace, práce se souřadnicemi diod. 3. Práce s tlačítky, programy reagující na stisk jednoho či
obou tlačítek, využití gyroskopu a informacích o poloze (zatřesení, zrychlení aj.). 4. Propojení micro:bitů přes rádiovou
komunikaci, posílání a přijímání zpráv, propojení micro:bitu s mobilním telefonem či počítačem přes rozhraní Bluetooth,
připojení sluchátek, tvorba a přehrávání melodií. 5. Seznámení s dostupnými rozšířeními pro micro:bit, představení konkrétního rozšíření maqueen (autíčko), práce s motory, jízda do různých směrů, ultrasonický senzor (připojení, ovládání,
reakce na vzdálenost překážky). 6. Připojení periferií, dostupné součástky, práce s nepájivým polem, propojení
s micro:bit. 7. Připojení teploměru, snímání teploty, programy pracující se změnou teploty, připojení vícebarevné led
diody, ovládání diody přes micro:bit, změna barvy diody, blikání. 8. Inspirace na závěrečný projekt, ukázky dalších projektů, koncept výuky
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Miroslav Kotlas
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-75
Robot Edison ve výuce
V tomto semináři se seznámíte s Edisonem, programovatelným robotem, který je zábavným výukovým nástrojem pro
výuku robotiky a algoritmizace ve školách a je navržen pro děti ve věku od 4 do 16 let. Seminář je sestaven z těchto
témat: 1) Seznámení s robotem Edisonem – popis, ovládání, připojení k počítači (tabletu), možnosti jeho rozšíření pomocí sady EdCreate. 2) Programování Edisona – EdBARKODY (věk 4+), EdBlocks (věk 7+), EdScratch (věk 10+). 3)
Představení webových stránek produktu, přehled zdrojů a volně dostupných výukových materiálů. 4) Účastníci si sami
vyzkouší sestavit program a nahrát ho do Edisona. 5) Diskuze a sdílení nápadů, jak využít Edisona napříč předměty
a ročníky. Seminář je založen na praktickém osvojení dovedností, účastníci získají základní dovednosti v programování
robota Edisona a získají informace o výukových zdrojích.
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Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Adéla Sterlyová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-76
Výuka robotiky s Lego Mindstorms
V tomto kurzu se seznámíte se stavebnicí Lego Mindstorms, která představuje ideální platformu pro učitele a žáky,
kteří si rádi hrají a samotným hraním učí programovat a algoritmizovat jednoduché úkoly se svými žáky. Účastníci se
naučí sestavit robota - seznámí se s obsahem stavebnice, s jednotlivými vstupními a výstupními senzory, motory, řídící
jednotkou, grafickým programovacím rozhraním a samotným ovládáním robotů.
Lektor představí formou praktických ukázek využití robotů při výuce a společně s ním si vyzkoušíte naprogramovat
samotné roboty (např. sledování čáry, vyhýbání se překážkám atd.). Seminář je vhodný pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ
a víceletých gymnázií a pro pedagogy volného času.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Ing. Karel Rejthar, Pavel Valenta
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0021-77
Vytváříme 3D objekty ve Windows
Svět 3D objektů už dávno není jen pro vysoce specializované profesionály. v souvislosti s rapidním poklesem cen 3D
tiskáren je více a více zajímavé si 3D objekty nejen prohlížet, ale i je vytvářet. v rámci našeho workshopu se společné
podíváme na nástroj Malování 3D, ve kterém můžete společně se žáky vytvářet 3D objekty a propojovat je s realitou
v rámci hybridního pohledu. Ukážeme si také, jak následně projekty upravit pomocí nástrojů 3D Builder a 3D prohlížeč
tak, aby byl formát tisknutelný na většině 3D tiskáren. Všechny výše zmíněné aplikace jsou pro Windows 10 k dispozici
zdarma. Na závěr se společně podíváme, jak můžeme s 3D objekty pracovat v rámci aplikace Microsoft PowerPoint
a jak můžeme exportovat vlastní 3D objekty z Minecraft: Education Edition.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Jaroslav Šindler
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0021-78
Práce s daty v příkladech
Co jsou data, jak je poznáme a jak je můžeme využít a zpracovat? Tematicky se na semináři budete věnovat řešením
nejrůznějších praktických situací a příkladů využitelných ve výuce informatiky na základních školách, členěných do
těchto témat: 1) Víme, co jsou data. 2) Evidujeme data. 3) Kontrolujeme data. 4) Filtrujeme, třídíme a řadíme data. 5)
Porovnáváme a prezentujeme data. 6) Řešíme problémy s daty. Očekávané výstupy, k nimž by měly úlohy výukového
materiálu Práce s daty (ze kterého budeme čerpat) přispívat, odpovídají nové reformě RVP ZV, podporují informatické
myšlení a při vhodné práci s úlohami i formování osobnosti žáka.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Ing. Karel Rejthar, Pavel Valenta
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 200,- Kč

22 / FYZIKA
Mgr. Michal Pelc / pelc@kcvjs.cz / +420 377 350 417 / +420 602 173 024
Garant oboru
21-0022-51
Astronomické praktikum pro učitele (mobilní planetárium)
Odpolední seminář bude zaměřen jednak na možnosti praktického využití astronomie při rozšiřování a doplňování učiva
na základních a středních školách a dále na ukázku výuky astronomie pomocí mobilního planetária, což je moderní
a velmi názorný přístroj, dokonale simulující denní i noční oblohu. v semináři se zaměříme do dvou oblastí praktické
astronomie: 1) Co dokáže mobilní planetárium – a) Představení mobilního digitálního planetária, jeho možnosti a omezení, b) krátká prezentace astronomických pořadů v mobilním planetáriu. 2) Ukázka pořadu v mobilním planetáriu –
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praktická ukázka možností planetária. 3) Astronomický počítačový program Stellarium – a) představení astronomického počítačového programu Stellarium, b) jak se Stellarium ovládá. 4) Praktické astronomické úlohy a simulace řešené pomocí Stellaria – a) ukázky a řešení jednoduchých matematických a astronomických úloh pomocí astronomického programu Stellarium bez použití Hvězdářské ročenky (východy, kulminace, západy těles, změny délky dne a noci
během roku, změny výšky Slunce nad obzorem, apod., - b) ukázky simulací některých úkazů na obloze jako jsou: fáze
a zatmění Měsíce, pohyb planet po obloze, vznik kličky planety, rotace planet, oběhy jupiterových měsíců, náklon Saturnova prstence apod.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Lumír Honzík
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0022-52
Astronomie – Vzdálený vesmír (Hvězdárna Rokycany)
Odpolední seminář bude zaměřen na rozšíření a doplnění výuky na základních a středních školách z oboru astronomie.
Tentokrát se posuneme za hranice Sluneční soustavy do oblasti nazývané jako vzdálený vesmír. Pokud má řada lidí
zastaralé nebo zkreslené představy o Sluneční soustavě, o to více to platí pro oblasti hlubokého vesmíru. Je to i tím, že
procesy ve vzdáleném vesmíru nejsou zcela jednoduché na pochopení a proto bude vhodné si tímto seminářem rozšířit
znalosti. v semináři se zaměříme do několika oblastí: 1) Objekty vzdáleného vesmíru – a) Jak poznat hvězdu – jaké má
hvězda základní vlastnosti, b) jak hvězdy vznikají, žijí a zanikají, c) hvězdné soustavy (vícenásobné hvězdné systémy,
hvězdokupy, galaxie), d) mlhovinové objekty, e) exotické vesmírné objekty. 2) Kam dohlédneme ve vesmíru – a) vesmírné a pozemské vzdálenosti, b) jakým způsobem měříme vzdálenosti ve vesmíru, c) kam až ve vesmíru dohlédneme
a na čem to záleží, d) kde se nachází Slunce v Galaxii. 3) Zajímavosti z hlubokého vesmíru – a) Ukázky různých objektů
hlubokého vesmíru, b) explozivní chování některých hvězd, c) srážky galaxií, d) exotické vesmírné objekty. 4) Exkurze
po hvězdárně v Rokycanech – a) ukázky pozorovatelny a dalekohledů s odborným výkladem, b) odborný program
hvězdárny v Rokycanech.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Lumír Honzík
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0022-53
Blízký vesmír – tělesa a děje ve Sluneční soustavě
Odpolední seminář bude zaměřen na rozšíření a doplnění výuky na základních a středních školách z oboru astronomie
– speciálně do oblasti Sluneční soustavy. Astronomie patří mezi nejstarší a nejkrásnější vědní obory. Přesto má řada
lidí o dění nejen ve vesmíru, ale i v naší Slunečné soustavě, zastaralé nebo zkreslené představy. Kosmické sondy a systematická pozorování odhalily, že tato část vesmíru stojí o to se s ní blíže seznámit. v semináři se zaměříme do několika
oblastí: 1) Slunce – naše hvězda – a) co víme o Slunci, b) co lze na Slunci pozorovat, c) jaký má význam Slunce pro
planetu Zemi a jaký je rozdíl mezi hvězdou a planetou. 2) Jak vznikají polární záře – a) co jsou polární záře, b) jak polární
záře vypadají, c) jakým způsobem polární záře vznikají, d) kde je můžeme pozorovat a jak se nechají předvídat. 3) Drtivý
dopad – a) Co jsou to impaktní krátery, b) která tělesa ve Sluneční soustavě mohou impakt způsobit, c) co by způsobil
dopad velkého tělesa na povrch Země, d) jaké jsou možnosti odvrácení srážky. 4) Odhalená tajemství Pluta – a) kde se
vzalo Pluto a co jsme o něm věděli, b) Proč bylo Pluto odstraněno z kategorie planet, c) co víme o Plutu dnes – výzkum
sondy New Horizons.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Lumír Honzík
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0022-54
Kosmonautika – praktický dopad kosmonautiky na náš běžný život
Seminář bude zaměřen na rozšíření a doplnění výuky na základních a středních školách. Často lze od neinformovaných
lidí slyšet povzdech: Proč se vlastně do toho vesmíru létá. Stojí to hodně peněz a nic z toho stejně nemáme. a navíc je
to i nebezpečné. Nakolik je tento povzdech oprávněný? Co vlastně lety do vesmíru lidstvu přinesly? Proč lidstvo vynakládá nemalé prostředky na cesty na oběžnou dráhu Země i do hlubin vesmíru? v semináři se zaměříme na následující
témata: 1) Proč létáme do vesmíru – a) praktické dopady, b) kde se využívají poznatky z kosmonautiky, c) bezpečnost
a rizika letů do vesmíru. 2) Země očima kosmických sond – a) co lze vidět z oběžné dráhy - ohromné cyklony, tsunami,
záplavy, tání ledovců apod., tak i o některé globální jevy, b) důsledky činnosti lidské civilizace. 3) Kosmické oko ve
vesmíru – Hubbleův dalekohled - a) jak byl vypuštěn, b) jak vypadá jeho konstrukce, c) odkud je řízen a udržován, d) co
přinesl Hubbleův dalekohled.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
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Lektor: Lumír Honzík
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0022-55
Vývoj hvězd
Poznatky o hvězdách jsou základem astronomického učiva v rámci kurikula základních i středních škol. Přitom tomuto
tématu obvykle učebnice nevěnují dostatečnou pozornost. Obsahem lekce je seznámení s procesy vzniku hvězdy a jejího planetárního systému, s procesy vývoje hvězdy v období zářivých etap a rovněž procesy zániku hvězd, tedy procesy
vzniku a vývoje bílých trpaslíků, neutronových hvězd a černých děr. Procesy budou přiblíženy formou prezentace s četnými obrazovými materiály, přístupné nejen pro učitele fyziky, ale i pro učitele dalších oborů.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0022-56
Experimenty ve výuce fyziky
Seminář se zaměřuje na experimenty ve výuce fyziky na SŠ/ZŠ. Představí jednoduchá zařízení a pomůcky, pomocí
kterých lze demonstrovat probíranou látku v oblastech mechaniky, termiky, optiky a dalších fyzikálních disciplín. Důraz
bude kladen na dostupné/snadno vyrobitelné pomůcky a osvědčené, spolehlivé pokusy. Do výuky tak zapojíme plechovky, balónky, brčka a další snadno a levně dostupné „ingredience“.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: PhDr. Zdeňka Kielbusová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0022-57
Akustika zajímavě - měření rychlosti zvuku
Workshop představí experimentální možnosti měření rychlosti zvuku, Zmíněna bude historie měření rychlosti zvuku
a možné metody jak toto měření provést. Účastníci si několika metodami sami rychlost zvuku změří (rezonanční metodou, Kundtovou trubicí). Některá měření je možné opakovat i bez složitějšího experimentálního vybavení, ve školní
třídě (např. jen pomoci notebooku a mikrofonu).
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Pavel Kratochvíl
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0022-58
Fyziologie oka, teorie barev a optické klamy
Vzdělávací seminář se zaměřuje na problematiku fyziologie oka a bude složen z těchto témat: 1.) Průchod světla
částmi oka, oko jako optická soustava, 2.) Teorie barevného vidění - součtové a rozdílové skládání barev, 3.) objektivní
optické klamy, 4.) Fyziologické klamy oka, 5.) Psychologické klamy. Seminář je založen na praktických ukázkách.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: RNDr. Jitka Prokšová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: učebny KCVŠ
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0023-52
Exkurze do tepelné elektrárny a ropné rafinerie – chemické výroby a technologie v praxi
podrobněji viz obor 23 - Chemie
21-0023-53
Exkurze do Vodárny Plzeň
podrobněji viz obor 23 - Chemie
21-0050-53
Praha neznámá XIV - Letiště Václava Havla v Ruzyni
podrobněji viz obor 50 - Tematické exkurze
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23 / CHEMIE
RNDr. Pavel Kučera Ph.D. / kucera@kcvjs.cz / +420 377 350 413 / +420 774 604 616
Garant oboru
21-0023-51
Environmentální toxicita vody a aktuální možnosti její detekce
Seminář bude zaměřen na rozšíření a doplnění znalostí učitelů základních a středních škol v problematice týkající se
znečištění vod v důsledku antropogenní činnosti s ohledem na EVVO. v rámci kurzu budou zmíněny způsoby, kterými
dochází ke znečišťování. Pozornost bude věnována rizikovým polutantům, epizodickému znečištění vod a možnostem
chemického a biologického hodnocení kvality vod s důrazem na EVVO. Seminář bude doplněn exkurzí k biotopům tekoucí a stojaté vody v centru Plzni (dopady znečištění vnášeného odlehčovanými odpadními vodami a demonstrace
rychlých testů na orientační hodnocení jakosti vody - NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, Fe, pH, popř. tvrdost). Interpretace výsledků a jejich využití pro žáky (myšlenkově i prakticky).
Doporučeno: učitelům chemie a biologie na ZŠ a SŠ
Lektor: RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0023-52
Exkurze do tepelné elektrárny a ropné rafinerie – chemické výroby a technologie v praxi
Celodenní exkurze do tepelné elektrárny Ledvice u Bíliny a ropné rafinerie Litvínov – Záluží je zaměřena na aktuálně
používané chemické a fyzikální technologie při výrobě elektřiny a tepla s ohledem na EVVO. v současnosti fungují
v elektrárně 2 výrobní bloky, novější z nich je vysoce ekologický a zároveň nejmodernější z klasických elektráren střední
Evropy. v elektrárně je spalováno hnědé uhlí z dolu Bílina. Teplo je dodáváno v páře nebo v horké vodě. Díky 140 m
vysoké kotelně s vyhlídkou se jedná o nejvyšší rozhlednu v ČR a výstup je pro zájemce součástí exkurze. v ropné rafinerii se účastníci seznámí s aktuálně používanými metodami destilace ropy a ropnými produkty.
Doporučeno: učitelům chemie, fyziky a biologie na ZŠ a SŠ
Lektor: RNDr. Pavel Kučera, Ph.D.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Areál TE Ledvice. Areál Orlen Unipetrol Litvínov-Záluží
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0023-53
Exkurze do Vodárny Plzeň
Dopolední komentovaná exkurze do vodárny a jednotlivých provozů. Historie vodárenství v Plzni. Cesta vody ke spotřebiteli. Fyzikální a chemické procesy čištění. Kvalita vody po rekonstrukci provozu. Chemické, fyzikální a biologické
ukazatele kvality vody. Již přihlášení zájemci z minulé Programové nabídky budou převedeni automaticky.
Doporučeno: učitelům chemie, biologie a fyziky na ZŠ a SŠ
Lektor: Ladislav Krejsa
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Vodárna Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 300,- Kč, dopolední exkurze
21-0023-54
Moderní technologie ve výuce chemie
Celodenní seminář zaměřený na moderní technologie ve výuce chemie (stereoskopická projekce, interaktivní webové
prezentace, vizualizační prostředky - netradiční videa, timelapse, rychloběžná kamera, vizualizační software, využití 3D
tisku). Dopolední blok bude zaměřen na teoretické otázky. v odpoledním bloku se účastníci sami naučí s aplikacemi
pracovat a seznámí se se vzdělávacími weby katedry učitelství a didaktiky chemie PřF UK.
Doporučeno: učitelům chemie na ZŠ a SŠ, ostatním zájemcům
Lektor: RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 700,- Kč, celodenní seminář
21-0023-55
Sklářství na Berounsku
Celodenní exkurze je završením vzdělávacího cyklu o silikátech, jejich těžbě a zpracování. Navštívena bude sklárna
Rückl v Nižboru, která od roku 1903 proslavuje naši republiku ručně foukaným a broušeným křišťálem. Trasa povede
od výchozích surovin a míchání sklářského kmene až po finální výrobky (možnost nákupu). Na doplnění exkurze bude
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zařazena návštěva Gramofonových závodů Loděnice, dnes GZ Digital Media. Účastníci se seznámí s provozem a výrobou vinylových desek (největší výrobce na světě) a dalšími výrobními programy (CD, DVD, multimediální knihy a polygrafické služby). v obou provozech bude věnována pozornost též problematice EVVO. Již přihlášení zájemci z minulé
Programové nabídky budou převedeni automaticky.
Doporučeno: učitelům chemie, přírodopisu a biologie
Lektor: RNDr. Jiří Cais, RNDr. Jiří Cais
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Sklárna Nižbor, GZ Digital Media Loděnice
Termín: březen - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč, celodenní exkurze
21-0023-56
Výroba porcelánu na Karlovarsku
Celodenní exkurze je dalším završením vzdělávacího cyklu o silikátech, jejich těžbě a zpracování. Navštívena bude porcelánka Thun v Nové Roli, která patří k největším závodům svého druhu ve střední Evropě. Trasa povede od počátků
výroby až po finální produkty tzv. tvrdého porcelánu s vypalovací teplotou 1405 C. Součástí trasy je instruktážní film,
v zákaznickém centru bude možnost zakoupení některých výrobků. Pozornost bude věnována též ekologickým aspektům výrobního procesu. Již přihlášení zájemci z minulé Programové nabídky budou převedeni automaticky.
Doporučeno: učitelům chemie, přírodopisu a biologie
Lektor: RNDr. Jiří Cais, RNDr. Jiří Cais, RNDr. Jiří Cais, RNDr. Jiří Cais, RNDr. Jiří Cais
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Nová Role
Termín: březen - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč, celodenní exkurze
21-0023-57
Exkurze do vinařského závodu - technologie výroby šumivých vín
V rámci cyklu přednášek z potravinářské biochemie se účastníci seznámí s technologiemi výroby šumivých vín. Při
exkurzi do vinařského závodu budou představeny dvě základní technologie výroby - klasická a charmatová metoda.
Postupy při zcelování tichých vín, druhotné kvašení a historie výroby šumivých vín.
Doporučeno: učitelům chemie, biologie a fyziky
Lektor: Ladislav Krejsa
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Bohemia Sekt Starý Plzenec
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 300,- Kč, dopolední exkurze
21-0024-51
Genetika ve škole bez speciálního vybavení
podrobněji viz obor 24 - Biologie, přírodopis, ekologie a pěstitelství

24 / BIOLOGIE
RNDr. Pavel Kučera Ph.D. / kucera@kcvjs.cz / +420 377 350 413 / +420 774 604 616
Garant oboru
21-0024-51
Genetika ve škole bez speciálního vybavení
Celodenní seminář je prakticky orientovaný a ukazuje využití možností, které skýtá běžné školní prostředí, pro demonstraci principů reálných postupů používaných v soudobé genetice. Každý dílčí praktický úsek je doplněný vždy teoretickým úvodem do dané problematiky a diskusí ke každému tématu. Laboratorní činnosti v podobě, které se dnes používají, vyžadují nákladné přístrojové vybavení a ve škole proveditelné nejsou. Avšak základní principy některých metod je
možné ukázat i v běžné školní laboratoři. v semináři si tak účastníci vyzkoušejí izolaci DNA a zjednodušenou podobu
gelové elektroforézy. Současná molekulární genetika se čím dál více přesouvá z laboratoří do počítačů a hlavní těžiště
je dnes ve zpracování a interpretaci velkého množství informací získaných zpracováním celých genomů či jejich částí.
Na významu tak nabývá genomika a bioinformatika. Další praktická část se proto bude odehrávat in silico, kdy budeme
společně i jednotlivě v počítači analyzovat reálná genetická data pomocí volně dostupných bioinformatických nástrojů
tak, jak se skutečně s těmito daty pracuje v laboratoři. Podíváme se i na to, jak interpretovat genetické údaje, které je
možné získat z vyšetření vlastní DNA na zakázku v komerčních laboratořích (tzv. rekreační genetika – např. vyšetření
původu předků apod.). Většina volně dostupných bioinformatických nástrojů je v angličtině, je tedy vhodná alespoň
základní znalost angličtiny.
Doporučeno: učitelům biologie a chemie na ZŠ a SŠ
Lektor: MUDr. Kamila Procházková, Ph.D.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň
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Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0024-52
Cestou kolem světa v botanické zahradě
Celodenní exkurze v ZOO a BZ Plzeň je zaměřena na rozšíření poznatků o flóře a vegetaci jednotlivých geografických
oblastí Země. Nahlédneme rovněž do soukromí rostlin v samostatné expozici věnované specifikům opylování, šíření
a výživy rostlin. v rámci exkurze navštívíme i nedávno nově otevřenou expozici Svět sucha ve skleníku BZ zaměřenou
na specifické adaptace rostlin pro život v extrémních podmínkách. Součástí exkurze bude též návštěva expozice prezentující na jednotlivých čeledích systém a evoluci cévnatých rostlin. s ohledem na EVVO věnujeme zvláštní důraz také
biotopovým expozicím domácí flóry ČR a Slovenska, v nichž jsou zastoupeny zvláště chráněné druhy, do jejichž
ochrany se BZ aktivně zapojuje.
Doporučeno: učitelům biologie na ZŠ a SŠ
Lektor: Mgr. Johana Hanzlíčková
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: ZOO a BZ Plzeň
Termín: květen - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0024-53
Bryologická exkurze do údolí Úterského potoka
Celodenní exkurze do údolí Úterského potoka v okolí hradu Gutštejn. Budou demonstrovány mechorosty všech základních ekologických skupin - epifytické, saxikolní i terikolní. Důraz bude kladen na demonstraci rozmanitosti mechorostů
(morfologické, biologické a ekologické) a představení cca 20 běžných druhů využitelných ve výuce. Účastníci si budou
moci odnést vzorky do školních sbírek. Pozornost bude věnována též ochraně jednotlivých biotopů. Již přihlášení zájemci z minulé Programové nabídky budou převedeni automaticky.
Doporučeno: učitelům biologie na ZŠ a SŠ
Lektor: RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Úterský potok
Termín: březen - květen 2022
Poplatek: 500,- Kč
21-0024-54
Hydrobiologické praktikum pro učitele
Celodenní praktikum se zaměřuje na metodiku odběru, zpracování a určování vodních živočichů a rostlin využitelných
při školní výuce. Dopolední blok – terénní exkurze, odběr vzorků (biotop tekoucí a stojaté vody). Odpolední blok – mikroskopování a determinace vzorků. Účastníci si rozšíří a upevní poznatky z hydrobiologie, algologie a ekologie, které
mohou prakticky využít při výuce ve výkladových hodinách, laboratorních cvičeních či projektech EVVO.
Doporučeno: učitelům biologie na ZŠ a SŠ
Lektor: RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Katedra Bi PeF ZČU Plzeň
Termín: duben - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0024-55
Vymírání v prvohorních mořích: po stopách změn klimatu v geologické minulosti
Moderní geochemické metody ve spojení s paleontologickými a geologickými údaji umožňují z horninového záznamu
definovat změny klimatu, chemismu mořské vody a na tyto změny navázané biotické krize. Exkurze povede po několika
lokalitách, na kterých je možné demonstrovat klimatické změny v ordoviku, siluru a devonu a jejich odraz ve vývoji mořských ekosystémů s přihlédnutím k EVVO. Exkurze předpokládá kromě demonstrace i možnost omezeného sběru významných fosilií siluru a devonu.
Doporučeno: učitelům biologie, geologie a geografie
Lektor: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Kosov a okolí Berouna
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 700,- Kč, celodenní exkurze
21-0023-51
Environmentální toxicita vody a aktuální možnosti její detekce
podrobněji viz obor 23 - Chemie
21-0023-52
Exkurze do tepelné elektrárny a ropné rafinerie – chemické výroby a technologie v praxi
podrobněji viz obor 23 – Chemie
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21-0023-53
Exkurze do Vodárny Plzeň
podrobněji viz obor 23 - Chemie
21-0023-55
Sklářství na Berounsku
podrobněji viz obor 23 - Chemie
21-0023-56
Výroba porcelánu na Karlovarsku
podrobněji viz obor 23 - Chemie
21-0023-57
Exkurze do vinařského závodu - technologie výroby šumivých vín
podrobněji viz obor 23 - Chemie

26 / ZEMĚPIS
PaedDr. Ladislav Voldřich / voldrich@kcvjs.cz / +420 378 010 007 / +420 731 410 124
Garant oboru
21-0026-51
Světová ekonomika
Přednáška bude zaměřena na prezentaci zásadních změn světové ekonomiky v epoše globalizace. Stagnace tradičních
průmyslových států, perspektivy ekonomických tygrů a reálný vzestup nových velmocí. Ekonomické důsledky politickoekologických experimentů Evropské unie. USA - Čína - Rusko - státy BRICS. Lektor působí jako vedoucí katedry Geografiie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím zeměpisu a ostatním zájemcům
Lektor: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: leden 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0026-52
Nepál, Bhútán, Šrí Lanka, Maledivy, Írán a Afghánistán
Přednáška je zaměřena na historii a geopolitiku vybraných států a oblastí asijského kontinentu a volně navazuji na
přednášku věnovanou bezprostředně státům indického subkontinentu. Přiblíží přírodní podmínky, vývoj území, reálie,
geonyma, toponyma, etnonyma. Utváření etnolingvistické identity, éra kolonialismu a vývoj státních útvarů v dané oblasti. Politická, ekonomická a kulturní specifika jednotlivých států, jejich zapojení do mezinárodních struktur a světové
ekonomiky. Lektor je vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení
o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím zeměpisu a ostatním zájemcům
Lektor: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: leden 2022
Poplatek: 600,- Kč, celodenní seminář
21-0026-53
Blízký Východ - současné konflikty a problémy
Přednáška je zaměřena na klíčové události, které proběhly na Blízkém Východě v 21. století a zejména ukáže jejich vliv
a celkovou provázanost s celosvětovým děním. Nejprve se bude věnovat vojenským operacím v Afghánistánu (2001)
a Iráku (2003), zanalyzuje příčiny a následky těchto kampaní a jejich vliv na celý region. Druhá část kurzu je věnována
tzv. Arabskému jaru, tedy sérii protestních hnutí, opět zhodnotí hlavní příčiny a problémy následné transformace v Tunisku, Egyptě, Sýrii a Libyi, mezinárodní vztahy a kontakty těchto zemí, dotkne se migrační krize, vzestupu islámského
radikalismu apod. Dalším tématem bude tzv. Islámský stát (ISIS, Dáiš), pozornost bude věnována zejména příčinám
nárůstu tohoto fenoménu, historii vzestupu a pádu, vstupu zahraničních aktérů a jejich záměry. Akce byla převzata
z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím zeměpisu a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 400,- Kč, odpolední přednáška
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21-0026-54
Veřejnosprávní gramotnost pro pedagogické pracovníky
Celodenní seminář připravený ve spolupráci s organizací Balido, která se specializuje na vzdělávací a poradenské
služby pro veřejnou správu. Program veřejnosprávní gramotnost je o fungování veřejné správy a ukazuje, jakým způsobem se veřejná správa dotýká života každého občana. Budou přiblíženy základní pojmy, orgány veřejné správy a jejich
vzájemné vazby, hlavní zákony určující fungování veřejné správy a možnosti občana zapojit se prostřednictvím veřejné
správy do veřejného dění. Seminář zahrnuje tato témata: 1. Správa věcí veřejných (15 minut) co je správa, oprava versus
správa, správa věci, domácnosti, objektu, obce, státu atd., veřejná věc, veřejná instituce, správa věcí a institucí veřejných, samospráva (profesní komory atd.). 2. Ústavní právo na samosprávu, rozdělení moci ve státě (45 minut) ústavní
právo na samosprávu, samospráva jako ústavní právo, rozdělení moci, územně samosprávné celky, 3. Veřejná správa
v každodenním životě (30 minut) narození, zapsání do matriky, rodný list, vítání občánků zápis do školky, školy, vysvědčení atd., identifikační dokumenty – OP, ŘP, Pas, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, sociální a nemocenské
dávky, důchod, úmrtí a vyřazení z evidence, uchovávání dokumentů. 4. Státní správa a samospráva (30 minut) samostatná a přenesená působnost obcí a krajů, spojený model veřejné správy, úředníci, zastupitelé (uvolnění a neuvolnění),
ostatní zaměstnanci obce, správní řád a správní právo. 5. Základní zákony určující fungování obcí a krajů (45 minut)
ústavní zákony, volební zákony a systémy, zákon o obcích, krajích a hlavním městě Praze, zákon o úřednících územně
samosprávných celků, služební zákon. 6. Postavení obcí v systému veřejné správy (30 minut) vzájemné vztahy a spolupráce obcí a krajů, kompetence volených představitelů obcí, výbory a komise, spolupráce obcí mezi sebou, s veřejnoprávními a soukromými subjekty. 7. Jak může občan ovlivňovat dění v obci (60 minut) volby a možnost preferencí,
zákon o svobodném přístupu k informacím, petice, návrhy, připomínky, místní referendum, dotazy na volené zástupce
obcí a na úředníky, územní plán a jeho změny jako důležitá možnost, jak ovlivnit vzhled a život v obci, další rozvojové
dokumenty obce, rozpočet obce, jeho připomínkování a schvalování. 8. Dotazy a diskuze (15 minut). Akce byla převzata
z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům zeměpisu a ostatním zájemcům
Lektor: Ing. Václav Brousek
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč, celodenní seminář
21-0026-55
Afrika 21. století – dědictví minulosti a výzvy budoucnosti
Přednáška seznámí posluchače s historickým dědictvím kolonialismu v Africe, což poslouží jako odrazový můstek pro
výklad o dynamicky se měnícím 21. století z hlediska ekonomiky, politiky, společnosti a mezinárodním postavení Afriky. Důraz bude kladen na problematiku státu, politiky, demokracie, a etnické identity, které hrají důležitou roli nejen
v současné Africe. Na přikladu některých vybraných zemí (např. Etiopie, Keňa) se posluchači seznámí s vlivem Číny
v Africe. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Lektor přednáší na Katedře
blízkovýchodních studií Filozofické fakulty ZČU v Plzni.
Doporučeno: vyučujícím zeměpisu a ostatním zájemcům
Lektor: doc. PhDr. Jan Záhořík Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 400,- Kč
21-0026-56
Bolivijská, peruánská a ekvádorská Amazonie
Odpolední přednáška zabývající se povodím horního toku Amazonky v Bolívii, Peru a Ekvádoru. Přednáška okrajově
zmiňuje kulturně-historické aspekty a geopolitický vývoj, především je ale zaměřena na biodiverzitu převážně zoocenóz
v území. Vychází z tří výprav (Peru, Bolívie, Ekvádor). Obecné informace (Peru, Bolívie, Ekvádor), Amazonka a její proměny, bílá a černá voda Amazonky, ichtyofauna horní Amazonie, diverzita členovců v amazonských pralesech, diverzita
ptáků v amazonských pralesech, 500 km na Rio Saimiri – česká „voda“ trochu jinak, Iquitos – srdce Amazonie. Přednáška je doplněna řadou videonahrávek. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: učitelům biologie, přírodopisu a ekologie
Lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 350,- Kč
21-0026-57
Kulturní a civilizační specifika regionu Blízkého východu a severní Afriky
Počty lidí cestujících mezi Evropou a Blízkým východem a severní Afrikou trvale narůstají. Jejich odlišné hodnotové
žebříčky a rozdílné zvyklosti vyvolávají dlouhodobě napětí v případě komunit usazujících se mimo svou původní kulturní
oblast, i jednotlivá nedorozumění, vznikající zejména v případě krátkodobějších návštěv. Cílem přednášky je podat základní přehled o faktorech formujících hodnoty a myšlení v neevropské oblasti a na příkladech některých oblastí běžného života konkrétně demonstrovat, jak takové tenze vznikají. v důsledku by pak měla vést studenty k tolerantnosti
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v těch oblastech, kde antagonismy vznikají v důsledku pouhého nepochopení lokálních specifik. Zároveň by naopak
měla ukázat nebezpečí tam, kde neevropské hodnotové žebříčky potlačují lidská práva a svobody. Součástí přednášky
budou konkrétní kazuistiky a možné způsoby jejich co nejcitlivějšího a nejméně konfliktního řešení v závislosti na místě
a situaci. Zahrnovat by měly mimo jiné specifika v oblékání, odlišné hygienické zvyklosti, nekompatibilitu alimentárních
předpisů, vztahů pohlaví i úskalí nonverbální komunikace. Zároveň budou tyto zcela konkrétní příklady vždy analyzovány až k jejich kulturním a náboženským kořenům, aby se daly lépe zobecnit a aplikovat i za jiných okolností. Lektor
vyučuje na Katedře blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni. Akce byla převzata z minulé Programové
nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům zeměpisu a ostatním zájemcům
Lektor: PhDr. Petr Pelikán
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 400,- Kč
21-0026-58
Islám v kontextu migrace
V současných debatách o migraci do Evropy mají témata islám a muslimové velmi důležité místo. Různé stránky muslimské přítomnosti v Evropě jsou diskutovány v bezpečnostních, kulturních, společenských a politických souvislostech.
Přednáška se po stručném úvodu do problematiky muslimských menšin v Evropě zaměřuje na představení různých
modelů adaptace muslimských přistěhovalců na nová prostředí, na problematické projevy některých skupin muslimské
imigrace a nakonec také na slabá místa v samotné debatě o muslimech na západě, která vyplývají z našich často velmi
zjednodušených představ o islámu. Lektor je kulturní antropolog se zaměřením na islám a Blízký východ se zkušenostmi se studijními pobyty a terénními výzkumy v řadě zemí regionu, zejména v Íránu, Egyptě a Maroku. Vyučuje na
Katedře blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům zeměpisu a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň
Termín: únor -červen 2022
Poplatek: 400,- Kč
21-0026-59
Hra s městem
Města jsou skvělou příležitostí, jak propojit zdánlivě nesouvisející obory. Domy soupeřící s gravitací, vhodné rozvržení
ulic tak, aby plnily potřeby dopravy i života. Vhodné prostředí a zdroje, které ukážou, jak nakládat s vodou v krajině.
Občanské znalosti, plánování a finance. Seminář ukazuje, jak si na projektu navrhování města osvojit moderní současné znalosti založené na základních znalostech z klasických školních předmětů.
Doporučeno: Učitelé 2. stupeň ZŠ
Lektor: Lukáš Houška
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0026-60
Exkurze do Vodárny Plzeň
Dopolední komentovaná exkurze do vodárny a jednotlivých provozů. Historie vodárenství v Plzni. Cesta vody ke spotřebiteli. Fyzikální a chemické procesy čištění. Kvalita vody po rekonstrukci provozu. Chemické, fyzikální a biologické
ukazatele kvality vody. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: učitelům zeměpisu a ostatním zájemcům
Lektor: Ladislav Krejsa
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Vodárna Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 300,- Kč, dopolední exkurze
21-0026-61
Exkurze do vinařského závodu - technologie výroby šumivých vín
V rámci cyklu přednášek z potravinářské biochemie se účastníci seznámí s technologiemi výroby šumivých vín. Při
exkurzi do vinařského závodu budou představeny dvě základní technologie výroby - klasická a charmatová metoda.
Postupy při zcelování tichých vín, druhotné kvašení a historie výroby šumivých vín. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: učitelům zeměpisu a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Naděžda Ledvinková
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
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Místo: Bohemia Sekt Starý Plzenec
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 450,- Kč, odpolední exkurze
21-0026-62
Nepovolaným vstup povolen! aneb Hlavní nádraží v Plzni jak je určitě neznáte
Opakování úspěšné celodenní exkurze nabídne účastníkům unikátní možnost seznámit se komplexně s areálem, budovou a veřejnosti nepřístupnými pracovišti železničářů na hlavním nádraží v Plzni, včetně centra řízení provozu na
novém ústředním stavědle, dalších pracovišť výpravčích a výhybkářů, technicko-organizačního zázemí apod. Součástí
exkurze bude i výklad k historickému vývoji budovy a areálu včetně ukázky dobových technických dokumentů a pohlednic i lokalizace původní budovy České západní dráhy. Účastníci budou též seznámeni s aktuálním stavem přestavby
nádraží a s perspektivami budoucího vývoje. Vzhledem k pohybu po celém areálu nádraží, je podmínkou účasti vlastní
reflexní vesta (plně dostačující je ta, které je součástí povinné výbavy osobního automobilu), doporučena je sportovní
či turistická obuv. Lektor působí jako přednosta provozního obvodu Správy železniční dopravní cesty v Plzni. Akce byla
převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům zeměpisu a ostatním zájemcům
Lektor: Ing. Jaroslav Voldřich
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: duben - červen 2022 (pátek)
Poplatek: 500,- Kč, celodenní exkurze
21-0026-63
Výroba porcelánu na Karlovarsku
Celodenní exkurze je dalším završením vzdělávacího cyklu o silikátech, jejich těžbě a zpracování. Navštívena bude porcelánka Thun v Nové Roli, která patří k největším závodům svého druhu ve střední Evropě. Trasa povede od počátků
výroby až po finální produkty tzv. tvrdého porcelánu s vypalovací teplotou 1405 C. Součástí trasy je instruktážní film,
v zákaznickém centru bude možnost zakoupení některých výrobků. Pozornost bude věnována též ekologickým aspektům výrobního procesu. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: vyučujícím zeměpoisu a ostatním zájemcům
Lektor: RNDr. Jiří Cais
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Nová Role
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0026-64
Sklářství na Berounsku
Celodenní exkurze je završením vzdělávacího cyklu o silikátech, jejich těžbě a zpracování. Navštívena bude sklárna
Rückl v Nižboru, která od roku 1903 proslavuje naši republiku ručně foukaným a broušeným křišťálem. Trasa povede
od výchozích surovin a míchání sklářského kmene až po finální výrobky (možnost nákupu). Na doplnění exkurze bude
zařazena návštěva Gramofonových závodů Loděnice, dnes GZ Digital Media. Účastníci se seznámí s provozem a výrobou vinylových desek (největší výrobce na světě) a dalšími výrobními programy (CD, DVD, multimediální knihy a polygrafické služby). v obou provozech bude věnována pozornost též problematice EVVO. Akce byla převzata z minulé
Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: učitelům zeměpisu a ostatním zájemcům
Lektor: RNDr. Jiří Cais
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Sklárna Nižbor, GZ Digital Media Loděnice
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0024-55
Vymírání v prvohorních mořích: po stopách změn klimatu v geologické minulosti
podrobněji viz obor 24 - Biologie, přírodopis, ekologie a pěstitelství
21-0050-53
Praha neznámá XIV - Letiště Václava Havla v Ruzyni
podrobněji viz obor 50 - Tematické exkurze
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21-0030-51
Práce s textem v hodinách literatury a slohu
Seminář je určený pro učitele, kteří se potýkají s nedostatkem beletristických textů vztahujících se k obecně aktuálním
tématům. v době, kdy se klade důraz na čtenářství a práci s textem, je tento deficit pro mnohé dost citelný. Seminář je
postaven na práci s textem, jeho pochopení a porozumění, ale hlavně a především na metodách kooperativní výuky
(čtení s otázkami, vzájemné učení, párové čtení, skládankové učení aj.) Účastníci semináře budou mít dostatek času
na vyzkoušení nových metod a na jejich zažití. Pokračování cyklu seminářů.
Doporučeno: učitelům ČJ a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Naděžda Vlasáková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0030-52
Čtenářské dílny a rozvoj čtenářské gramotnosti
Seminář zaměřený na metody, kterými lze v hodinách literatury a slohu rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků. Metody
vychází z didaktického potenciálu literárního textu, na hledání a nacházení toho, co text čtenáři nabízí. Budou představeny knihy, které mají významný čtenářský potenciál. v další části bude řeč o čtenářské dílně a jejím zapojení do výuky
literatury a slohu. Následně se budeme zabývat přípravou pracovních listů a dalšími metodami podporujícími čtenářství. Opakování semináře.
Doporučeno: učitelům ČJ a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Naděžda Vlasáková
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0030-53
Sportovní text jako prostředek k rozvoji čtenářských a jazykových dovedností
Předmětem programu je využití textů se sportovní tematikou při rozvíjení a prohlubování čtenářských a jazykových dovedností ve výuce českého jazyka a literatury. Autentické sportovní texty jsou pro řadu žáků tematicky velmi atraktivní,
využívá se tak téma se silným motivačním nábojem, což umožňuje efektivnější osvojování čtenářských dovedností
žáky. Účastníci získají základní orientaci v rozmanitosti sportovních textů, předmětem práce jsou rovněž cesty k překonávání obav žáků i učitelů z neporozumění sportovním textům. Vzdělávací program je zaměřen na získání dovedností učitelů potřebných k využití sportovních textů k rozvoji čtenářských a jazykových dovedností, pozornost bude věnována také samostatné tvorbě úloh odvozených od sportovních textů s vedením lektora. Účastníci semináře dostanou
výchozí metodický materiál a soubor úloh k textům se sportovní tematikou k využití ve výuce. Obsah – témata: rozmanitost forem sportovních textů (sport v umělecké literatuře, knihy o sportovcích a sportovních událostech, texty o sportovních odvětvích a jejich pravidlech, texty o průběhu sportovních akcí a utkání, on-line reportáže, výsledkové texty …);
jak překonat obavy žáků (i některých učitelů), že sportovnímu textu neporozumí; nápady na práci se sportovními texty
(dva typy textů současně, tabulky, výsledky, komplexní úlohy nebo svazky úloh k vybrané sportovní události, interdisciplinární žákovské projekty); uplatnění různých typů úloh při práci se sportovními texty.
Doporučeno: učitelům ČJ a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. František Brož
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0030-54
Český pravopis: kodifikace a úzus
Seminář zaměřený na nová i starší autorská jména v české literatuře s důrazem na básnické a prozaické knižní novinky,
cílem seminář je pomoci všem účastníkům v orientaci v současné knižní produkci. Básnické a prozaické knihy, které
vyvolaly čtenářskou a kritickou pozornost, knihy, které byly oceněny prestižními literárními cenami.
Doporučeno: učitelům ČJ a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Jan Táborský, PhDr. Novotný, PhD.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 700,- Kč
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21-0030-55
Nová jména a nové tendence v současné české literatuře
Seminář zaměřený na nová i starší autorská jména v české literatuře s důrazem na básnické a prozaické knižní novinky,
cílem seminář je pomoci všem účastníkům v orientaci v současné knižní produkci. Básnické a prozaické knihy, které
vyvolaly čtenářskou a kritickou pozornost, knihy, které byly oceněny prestižními literárními cenami.
Doporučeno: učitelům ČJ a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0030-56
Historický román v současné světové literatuře
Seminář se pokouší charakterizovat žánr historického románu v současnosti a přiblížit jeho jednotlivé konkrétní podoby. Neklade si však za cíl pokrýt veškerou žánrovou produkci posledních přibližně dvaceti let, nýbrž na některých
reprezentativních dílech se snaží definovat typické rysy a vývojové tendence nejnovější historické beletrie. v úvodní
části se pokusíme definovat pojem historický román, připomeneme jeho tradiční podoby a zauvažujeme nad měnící se
žánrovou formou v postmoderní literatuře a v soudobém „chaosu žánrů“. Zmíněno bude prolínání historiografie a historické beletrie, poukážeme na problematiku protifaktových historických scénářů. Jádrem semináře bude představení
několika vybraných autorů soudobé historické prózy a jejich textů (J. Littel, D. Mitchell, O. Pamuk, H. Murakami, A. Doerr,
A. Perez-Reverte, B. Akunin, C. McCarthy, J. Poláček, M. Urban, K. Ishiguro). Pokusíme se stratifikovat několik typových
skupin textů, které vykazují podobné prvky při práci s historizující látkou a zároveň se budeme snažit popsat hlavní
trendy a vývojové impulzy v současné umělecky ambicióznější historické próze. u některých próz budeme pracovat
s ukázkami a pracovními listy a budeme společně hledat možnosti využití těchto textů ve výuce literatury. Cílem semináře je hledání cest k rozvoji čtenářské gramotnosti studentů a předložení způsobů, jakými mohou s texty učitelé pracovat.
Doporučeno: učitelům ČJ a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: PhDr. Jan Tětek
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0030-57
Specifika výuky českého jazyka žáků - cizinců
Seminář se zaměřuje na možnosti užití vybraných metod a postupů ve výuce českého jazyka jedinců s odlišným mateřským jazykem. Důraz je položen na rozvoj čtenářských dovedností a schopnosti porozumět psanému textu. Nedílnou součástí výuky je i podpora psaní a metody nácviku konverzace. Tyto vybrané metody slouží ve výuce češtiny jedinců s odlišným mateřským jazykem nejen k motivaci a rozvoji vlastních schopností a vědomostí, obzvláště nácvik
psaní a mluvení, jsou důležité pro úspěšné testování znalostí (např. Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR), ale vedou především k aktivnímu začleňování těchto jedinců do společnosti. Během semináře budou představeny 1. Alternativní metody výuky (otevřené učení a prožitkové učení), 2. Metody pro podporu čtenářských
dovedností (vyhledávání a zpracovávání informací, techniky RWCT) 3. Metody pro podporu psaní 4. Výuka konverzace
(třífázový rozhovor) 5. Testování. Lektorka představí vlastní pracovní listy a způsoby jejich vytváření.
Doporučeno: učitelům ČJ a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Hana Svobodová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 1 400,- Kč
21-0030-58
Nostrifikační zkoušky z českého jazyka
Zkouška má za úkol zjistit, zda je uchazeč schopen vykonávat vlastní pedagogickou činnost v českém jazyce. Obsah
i forma zkoušky v zásadě vychází z koncepce jazykových zkoušek podle SERR. Zkouška je kombinovaná, tj. skládá se
z písemné části (gramatický test, esej, test na porozumění poslechu) a z ústní části (porozumění čtenému, mluvený
projev). Zjišťuje se tedy, zda uchazeč ovládá spisovnou češtinu v psané i mluvené formě, znalosti české literatury se
nezjišťují. v účastnickém poplatku jsou zahrnuty 2 konzultace a zkouška. Zkoušky budou otevřeny při minimálním počtu šesti přihlášených. Ke zkoušce je vhodné si zakoupit učebnici: Stručná mluvnice česká a školní vydání Pravidel
českého pravopisu.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Marie Pihrtová
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 5 000,- Kč
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21-0030-59
Canva - letáky, plakáty, pozvánky snadno a rychle
Chcete se naučit vytvářet pěkné a stylové pozvánky, plakáty, letáky, diplomy či pracovní listy? v tomto semináři se to
naučíte, a to za pomoci skvělého online editoru Canva, který je založený na šablonách, ze kterých je možné vybírat
a upravovat je. Na semináři se seznámíte se samotnou aplikací, všemi možnostmi, které Canva nabízí a samozřejmě
si vyzkoušíte vytvořit např. pozvánku, letáček, diplom a mnoho dalšího.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0030-60
Michel Houellebecq - enfant terrible francouzské literatury
Přednáška v českém jazyce o životě a díle spisovatele, jenž je považován za jednoho z nevýznamnějších a zároveň
nejkontroverznějších představitelů současné francouzské literatury. Autorovou románovou prvotinou je Rozšíření bitevního pole (Extension du domaine de la lutte, 1994). Kritika ji nejprve odsoudila pro „zvrhlé a pornografické pasáže“,
ale čtenáři brzy vykoupili původní náklad i reedice. Kultovní román, přeložený do více než dvaceti jazyků, byl v roce 1999
zfilmován, a roku 2004 vyšel i česky v překladu Alana Beguivina. Elementární částice (Les Particules élémentaires,
1998) byly ještě skandálnější než první próza - přesto anebo proto za ně dostal Goncourtovu cenu. Román vzbudil
protichůdné ohlasy nebývale posměšným tónem, doplněným sociologicko-analytickou studií soudobé Francie a popisy
erotických scén různě namíchaných párů i „nepárů“. Roku 2001 vyšel Houellebecqův román Platforma, v němž autor
kriticky mapuje současný stav západní společnosti. v roce 2007 vyšla česky próza nazvaná Možnost ostrova, roku
2011 kniha Mapa a území (Odeon) a 2015 pak román Podvolení (Odeon) líčící budoucnost zislamizované Francie. Lektorka vyučuje moderní francouzskou literaturu na katedře francouzštiny Ústavu románských studií Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Akce je převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci
obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům francouzštiny, češtiny a ostatním zájemcům
Lektor: doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2021
Poplatek: 400,- Kč, 4 vyučovací hodiny

31 / DĚJEPIS
PaedDr. Ladislav Voldřich / voldrich@kcvjs.cz / +420 378 010 007 / +420 731 410 124
Garant oboru
21-0031-51
Inovativní trendy ve výuce dějepisu
Opakování úspěšného semináře, který se uskutečnil v prosinci 2018. Účastníci semináře se seznámí s různými hrami
a aktivitami, které lze cíleně a smysluplně zařadit do výuky dějepisu, a to tak, aby umožnili svým žákům si hravou formou osvojit a upevnit dějepisná fakta, pojmy, zajímavosti a aktuální problematiku. Účastníci si prakticky vyzkouší různé
inovativní trendy a hry, které odpovídají RVP na ZŠ a SŠ. Zvláštní přínos tohoto semináře bude ve schopnosti přimět
žáky ZŠ a SŠ diskutovat a přemýšlet nad dějepisnými událostmi. Mezi takovýmito aktivitami se objeví například práce
s karikaturami, práce s hudebním klipem, prvky dramatické výchovy nebo práce s fotografickým materiálem. Akce je
převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím dějepisu a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Kateřina Čechová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 14. 1. 2022 (pátek)
Poplatek: 600,- Kč
21-0031-52
Nepál, Bhútán, Šrí Lanka, Maledivy, Írán a Afghánistán
Přednáška je zaměřena na historii a geopolitiku vybraných států a oblastí asijského kontinentu a volně navazuji na
přednášku věnovanou bezprostředně státům indického subkontinentu. Přiblíží přírodní podmínky, vývoj území, reálie,
geonyma, toponyma, etnonyma. Utváření etnolingvistické identity, éra kolonialismu a vývoj státních útvarů v dané oblasti. Politická, ekonomická a kulturní specifika jednotlivých států, jejich zapojení do mezinárodních struktur a světové
ekonomiky. Lektor je vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení
o absolvování akce.
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Doporučeno: vyučujícím dějepisu a ostatním zájemcům
Lektor: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: leden 2022
Poplatek: 600,- Kč, celodenní seminář
21-0031-53
Blízký Východ - současné konflikty a problémy
Přednáška je zaměřena na klíčové události, které proběhly na Blízkém Východě v 21. století a zejména ukáže jejich vliv
a celkovou provázanost s celosvětovým děním. Nejprve se bude věnovat vojenským operacím v Afghánistánu (2001)
a Iráku (2003), zanalyzuje příčiny a následky těchto kampaní a jejich vliv na celý region. Druhá část kurzu je věnována
tzv. Arabskému jaru, tedy sérii protestních hnutí, opět zhodnotí hlavní příčiny a problémy následné transformace v Tunisku, Egyptě, Sýrii a Libyi, mezinárodní vztahy a kontakty těchto zemí, dotkne se migrační krize, vzestupu islámského
radikalismu apod. Dalším tématem bude tzv. Islámský stát (ISIS, Dáiš), pozornost bude věnována zejména příčinám
nárůstu tohoto fenoménu, historii vzestupu a pádu, vstupu zahraničních aktérů a jejich záměry. Akce byla převzata
z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím dějepisu a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: únor - červen 2021
Poplatek: 400,- Kč, odpolední přednáška
21-0031-54
Muzeum církevního umění v Plzni
Opakování dlouhodobě úspěšného vzdělávacího programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem
v Plzni. Formou exkurze budou představeny stálé expozice a běžně nepřístupné prostory Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Muzeum vzniklo v nově upravených prostorách františkánského kláštera. Oproti Diecéznímu muzeu,
které zde fungovalo předtím, je jeho nová podoba mnohem atraktivnější, rozsáhlejší a nabízí vstup i do částí kláštera,
kam se dosud lidé nemohli podívat. Samotný klášter se tak stává exponátem. v roce 2013 bylo muzeum oceněno 2.
cenou v prestižní Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2012. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím dějepisu, občanské výchovy - základů společenských věd a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Denisa Brejchová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň, Muzeum církevního umění
Termín: 27. 5. 2022 (pátek) od 10.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč, celodenní exkurze
21-0031-55
Den učitelů dějepisu 2020
Tradiční cyklus přednášek a seminářů připravený ve spolupráci s katedrou historie Pedagogické fakulty Západočeské
univerzity v Plzni tentokráte zahrnuje: a) Historická demografie podruhé - PaedDr. Helena Východská, vyučující didaktiky katedry historie FPE ZČU (4 vyučovací hodiny), b) Šalše a varmuže II - Mgr. Miroslav Šudřich, vyučující ˇUJP Univerzity Karlovy – volné pokračování semináře věnovaného důležitému tématu dějin každodennosti (2 vyučovací hodiny).
Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům dějepisu základních a středních škol
Lektor: PaedDr. Helena Východská a Mgr. Miroslav Šudřich
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč, celodenní seminář
21-0031-56
Komentované vycházky městem pro matematiky a dějepisáře
Pojďme se společně projít po Plzni a tím ukázat, že historie, život a třeba i matematika, je nedílnou součástí života
kolem nás. Jak na příkladu domovského města školy ukázat, k čemu jsou dobré akademické znalosti ze školy. Pojďme
se naučit, jak pomocí procházky po městě poznat historii jako živou zábavnou hru.
Doporučeno: Učitelé 2. stupeň ZŠ
Lektor: Lukáš Houška
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 400,- Kč
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21-0031-57
Kulturní a civilizační specifika regionu Blízkého východu a severní Afriky
Počty lidí cestujících mezi Evropou a Blízkým východem a severní Afrikou trvale narůstají. Jejich odlišné hodnotové
žebříčky a rozdílné zvyklosti vyvolávají dlouhodobě napětí v případě komunit usazujících se mimo svou původní kulturní
oblast, i jednotlivá nedorozumění, vznikající zejména v případě krátkodobějších návštěv. Cílem přednášky je podat základní přehled o faktorech formujících hodnoty a myšlení v neevropské oblasti a na příkladech některých oblastí běžného života konkrétně demonstrovat, jak takové tenze vznikají. v důsledku by pak měla vést studenty k tolerantnosti
v těch oblastech, kde antagonismy vznikají v důsledku pouhého nepochopení lokálních specifik. Zároveň by naopak
měla ukázat nebezpečí tam, kde neevropské hodnotové žebříčky potlačují lidská práva a svobody. Součástí přednášky
budou konkrétní kazuistiky a možné způsoby jejich co nejcitlivějšího a nejméně konfliktního řešení v závislosti na místě
a situaci. Zahrnovat by měly mimo jiné specifika v oblékání, odlišné hygienické zvyklosti, nekompatibilitu alimentárních
předpisů, vztahů pohlaví i úskalí nonverbální komunikace. Zároveň budou tyto zcela konkrétní příklady vždy analyzovány až k jejich kulturním a náboženským kořenům, aby se daly lépe zobecnit a aplikovat i za jiných okolností.Lektor
vyučuje na Katedře blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni. Akce byla převzata z minulé Programové
nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům dějepisu a ostatním zájemcům
Lektor: PhDr. Petr Pelikán
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 400,- Kč
21-0031-58
Islám v kontextu migrace
V současných debatách o migraci do Evropy mají témata islám a muslimové velmi důležité místo. Různé stránky muslimské přítomnosti v Evropě jsou diskutovány v bezpečnostních, kulturních, společenských a politických souvislostech.
Přednáška se po stručném úvodu do problematiky muslimských menšin v Evropě zaměřuje na představení různých
modelů adaptace muslimských přistěhovalců na nová prostředí, na problematické projevy některých skupin muslimské
imigrace a nakonec také na slabá místa v samotné debatě o muslimech na západě, která vyplývají z našich často velmi
zjednodušených představ o islámu. Lektor je kulturní antropolog se zaměřením na islám a Blízký východ se zkušenostmi se studijními pobyty a terénními výzkumy v řadě zemí regionu, zejména v Íránu, Egyptě a Maroku. Vyučuje na
Katedře blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům dějepisu a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 400,- Kč
21-0031-59
Hrajeme si s dějinami
Opakování dlouhodobě úspěšného vzdělávacího programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem
v Plzni. Interaktivní seminář a dílna nabízí praktické ukázky činností, kterých se účastní dětští návštěvníci během vzdělávacích programů přímo v expozicích Západočeského muzea v Plzni. Tématem jsou archeologie, pravěk, středověk
a novověk Plzeňského kraje. Součástí semináře bude tzv. Ateliér zaměřený na pravěká a středověká řemesla a pracovní
postupy jako např. výroba záušnic, voskových obětin, mletí mouky apod. Lektorka působí jako muzejní pedagog Západočeského muzea v Plzni. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci
obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím dějepisu, vlastivědy a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Denisa Brejchová
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň, Západočeské muzeum
Termín: 25. 2. 2022 (pátek) od 10.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč, dopoledne
21-0031-60
Hrajeme si s dějinami II - Za uměním do muzea
Program připravený ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni je zaměřen na expozici umělecko- průmyslové
části muzea. Vychází ze čtyř základních tematických celků – porcelán, sklo, kovy a umění Orientu, jeden program bude
průřezový, zaměřený na evropské slohy. Nová expozice má velký potenciál vycházející z tradice, kontinuity i kvality
sbírkových fondů. Edukační programy si kladou za cíl vzbudit v dětech touhu objevovat, pozorovat, porozumět umění
a nacházet v něm potěšení. Za klíčové považujeme podporovat v dětech při kontaktu s uměleckým dílem emoční reakce, které jsou předpokladem pro vytvoření pozitivního vztahu k umění a historii. Lektorka působí jako muzejní pedagog Západočeského muzea v Plzni. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím dějepisu, vlastivědy a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Denisa Brejchová
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Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň, Západočeské muzeum
Termín: 25. 3. 2022 (pátek) od 10.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč, dopoledne

21-0031-61
Muzeum loutek v Plzni
Opakování dlouhodobě úspěšného programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Formou
exkurze vedené vedoucí oddělení muzejní pedagogiky a kurátory sbírek vám budou představeny stálé expozice a běžně
nepřístupné prostory Muzea loutek v Plzni. Muzeum loutek v Plzni těží z místní bohaté loutkoherecké tradice a mapuje
činnost loutkových divadel hrajících v Plzni a jejím nejbližším okolí. Expozice postupně představuje počátky loutkářství
v Plzni od kočovných loutkoherců, přes Loutkové divadlo feriálních osad, Skupovo divadlo, produkce loutkových souborů z druhé poloviny 20. století až do současnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím dějepisu, vlastivědy a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Markéta Formanová
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: 29. 4. 2022 (pátek) od 9.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč
21-0050-51
Strakonice - Sudoměř - Putim - Písek
podrobněji viz obor 50 - Tematické exkurze
21-0050-52
Milevsko - Zvíkov - Březnice - Klokoty
podrobněji viz obor 50 - Tematické exkurze
21-0050-54
Praha neznámá XV
podrobněji viz obor 50 - Tematické exkurze
21-0050-55
Historická procházka Plzní (místa, události, osobnosti, souvislosti)
podrobněji viz obor 50 - Tematické exkurze
21-0050-56
Historická procházka Plzní II - Jižní předměstí
podrobněji viz obor 50 - Tematické exkurze
21-0050-57
Historická procházka Plzní III - Jižní předměstí II
podrobněji viz obor 50 - Tematické exkurze
21-0050-58
Historická procházka Plzní IV - Severní předměstí
podrobněji viz obor 50 - Tematické exkurze

32 / ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD, O BČANSKÁ VÝCHOVA
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
PaedDr. Ladislav Voldřich / voldrich@kcvjs.cz / +420 378 010 007 / +420 731 410 124
Garant oboru
21-0032-51
Světová ekonomika
Přednáška bude zaměřena na prezentaci zásadních změn světové ekonomiky v epoše globalizace. Stagnace tradičních
průmyslových států, perspektivy ekonomických tygrů a reálný vzestup nových velmocí. Ekonomické důsledky politickoekologických experimentů Evropské unie. USA - Čína - Rusko - státy BRICS. Lektor působí jako vedoucí katedry Geografiie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím občanské výchovy, základů společenských věd a ostatním zájemcům
Lektor: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč
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21-0032-52
Nepál, Bhútán, Šrí Lanka, Maledivy, Írán a Afghánistán
Přednáška je zaměřena na historii a geopolitiku vybraných států a oblastí asijského kontinentu a volně navazuji na
přednášku věnovanou bezprostředně státům indického subkontinentu. Přiblíží přírodní podmínky, vývoj území, reálie,
geonyma, toponyma, etnonyma. Utváření etnolingvistické identity, éra kolonialismu a vývoj státních útvarů v dané oblasti. Politická, ekonomická a kulturní specifika jednotlivých států, jejich zapojení do mezinárodních struktur a světové
ekonomiky. Lektor je vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení
o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím občanské nauky, základů společenských věd a ostatním zájemcům
Lektor: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč, celodenní seminář
21-0032-53
Blízký Východ - současné konflikty a problémy
Přednáška je zaměřena na klíčové události, které proběhly na Blízkém Východě v 21. století a zejména ukáže jejich vliv
a celkovou provázanost s celosvětovým děním. Nejprve se bude věnovat vojenským operacím v Afghánistánu (2001)
a Iráku (2003), zanalyzuje příčiny a následky těchto kampaní a jejich vliv na celý region. Druhá část kurzu je věnována
tzv. Arabskému jaru, tedy sérii protestních hnutí, opět zhodnotí hlavní příčiny a problémy následné transformace v Tunisku, Egyptě, Sýrii a Libyi, mezinárodní vztahy a kontakty těchto zemí, dotkne se migrační krize, vzestupu islámského
radikalismu apod. Dalším tématem bude tzv. Islámský stát (ISIS, Dáiš), pozornost bude věnována zejména příčinám
nárůstu tohoto fenoménu, historii vzestupu a pádu, vstupu zahraničních aktérů a jejich záměry. Akce byla převzata
z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím občanské výchovy, základům společenských věd a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 400,- Kč, odpolední přednáška
21-0032-54
Veřejnosprávní gramotnost pro pedagogické pracovníky
Celodenní seminář připravený ve spolupráci s organizací Balido, která se specializuje na vzdělávací a poradenské
služby pro veřejnou správu. Program veřejnosprávní gramotnost je o fungování veřejné správy a ukazuje, jakým způsobem se veřejná správa dotýká života každého občana. Budou přiblíženy základní pojmy, orgány veřejné správy a jejich
vzájemné vazby, hlavní zákony určující fungování veřejné správy a možnosti občana zapojit se prostřednictvím veřejné
správy do veřejného dění. Seminář zahrnuje tato témata: 1. Správa věcí veřejných (15 minut) co je správa, oprava versus
správa, správa věci, domácnosti, objektu, obce, státu atd., veřejná věc, veřejná instituce, správa věcí a institucí veřejných, samospráva (profesní komory atd.). 2. Ústavní právo na samosprávu, rozdělení moci ve státě (45 minut) ústavní
právo na samosprávu, samospráva jako ústavní právo, rozdělení moci, územně samosprávné celky, 3. Veřejná správa
v každodenním životě (30 minut) narození, zapsání do matriky, rodný list, vítání občánků zápis do školky, školy, vysvědčení atd., identifikační dokumenty – OP, ŘP, Pas, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, sociální a nemocenské
dávky, důchod, úmrtí a vyřazení z evidence, uchovávání dokumentů. 4. Státní správa a samospráva (30 minut) samostatná a přenesená působnost obcí a krajů, spojený model veřejné správy, úředníci, zastupitelé (uvolnění a neuvolnění),
ostatní zaměstnanci obce, správní řád a správní právo. 5. Základní zákony určující fungování obcí a krajů (45 minut)
ústavní zákony, volební zákony a systémy, zákon o obcích, krajích a hlavním městě Praze, zákon o úřednících územně
samosprávných celků, služební zákon. 6. Postavení obcí v systému veřejné správy (30 minut) vzájemné vztahy a spolupráce obcí a krajů, kompetence volených představitelů obcí, výbory a komise, spolupráce obcí mezi sebou, s veřejnoprávními a soukromými subjekty. 7. Jak může občan ovlivňovat dění v obci (60 minut) volby a možnost preferencí,
zákon o svobodném přístupu k informacím, petice, návrhy, připomínky, místní referendum, dotazy na volené zástupce
obcí a na úředníky, územní plán a jeho změny jako důležitá možnost, jak ovlivnit vzhled a život v obci, další rozvojové
dokumenty obce, rozpočet obce, jeho připomínkování a schvalování. 8. Dotazy a diskuze (15 minut). Akce byla převzata
z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Doporučeno: učitelům obřanské výchovy a základů společenských věd a ostatním zájemcům
Lektor: Ing. Václav Brousek
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 600,- Kč, celodenní seminář
21-0032-55
Exkurze do Vodárny Plzeň
Dopolední komentovaná exkurze do vodárny a jednotlivých provozů. Historie vodárenství v Plzni. Cesta vody ke spotřebiteli. Fyzikální a chemické procesy čištění. Kvalita vody po rekonstrukci provozu. Chemické, fyzikální a biologické
ukazatele kvality vody.
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Doporučeno: učitelům OV - ZSV a ostatním zájemcům
Lektor: Ladislav Krejsa
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Vodárna Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 300,- Kč, dopolední exkurze
21-0032-56
Kulturní a civilizační specifika regionu Blízkého východu a severní Afriky
Počty lidí cestujících mezi Evropou a Blízkým východem a severní Afrikou trvale narůstají. Jejich odlišné hodnotové
žebříčky a rozdílné zvyklosti vyvolávají dlouhodobě napětí v případě komunit usazujících se mimo svou původní kulturní
oblast, i jednotlivá nedorozumění, vznikající zejména v případě krátkodobějších návštěv. Cílem přednášky je podat základní přehled o faktorech formujících hodnoty a myšlení v neevropské oblasti a na příkladech některých oblastí běžného života konkrétně demonstrovat, jak takové tenze vznikají. v důsledku by pak měla vést studenty k tolerantnosti
v těch oblastech, kde antagonismy vznikají v důsledku pouhého nepochopení lokálních specifik. Zároveň by naopak
měla ukázat nebezpečí tam, kde neevropské hodnotové žebříčky potlačují lidská práva a svobody. Součástí přednášky
budou konkrétní kazuistiky a možné způsoby jejich co nejcitlivějšího a nejméně konfliktního řešení v závislosti na místě
a situaci. Zahrnovat by měly mimo jiné specifika v oblékání, odlišné hygienické zvyklosti, nekompatibilitu alimentárních
předpisů, vztahů pohlaví i úskalí nonverbální komunikace. Zároveň budou tyto zcela konkrétní příklady vždy analyzovány až k jejich kulturním a náboženským kořenům, aby se daly lépe zobecnit a aplikovat i za jiných okolností. Lektor
vyučuje na Katedře blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni. Akce byla převzata z minulé Programové
nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům občanské výchovy a základů společenských věd a ostatním zájemcům
Lektor: PhDr. Petr Pelikán
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 400,- Kč
21-0032-57
Islám v kontextu migrace
V současných debatách o migraci do Evropy mají témata islám a muslimové velmi důležité místo. Různé stránky muslimské přítomnosti v Evropě jsou diskutovány v bezpečnostních, kulturních, společenských a politických souvislostech.
Přednáška se po stručném úvodu do problematiky muslimských menšin v Evropě zaměřuje na představení různých
modelů adaptace muslimských přistěhovalců na nová prostředí, na problematické projevy některých skupin muslimské
imigrace a nakonec také na slabá místa v samotné debatě o muslimech na západě, která vyplývají z našich často velmi
zjednodušených představ o islámu. Lektor je kulturní antropolog se zaměřením na islám a Blízký východ se zkušenostmi se studijními pobyty a terénními výzkumy v řadě zemí regionu, zejména v Íránu, Egyptě a Maroku. Vyučuje na
Katedře blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: učitelům občanské výchovy a základů společenských věd a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 400,- Kč

40 / HUDEBNÍ VÝCHOVA
Dagmar Šťastná / statstna@kcvjs.cz / +420 377 350 425 / +420 731 410 128
Garant oboru
21-0040-51
Nebojme se hudební výchovy
Volné pokračování řady metodických setkání. 1. Co dělat, když třída nezpívá (praktický seminář zaměřený na možnosti
práce s pěvecky nerozvinutou třídou, odlišnosti metodického vedení žáků na počátku školní docházky a při přechodu
na 2. stupeň ZŠ, rozvoj základních pěveckých dovedností. 2. Možnosti a trendy ve výuce hudební výchovy na ZŠ (seznámení s trendy ve výuce hudební výchovy, s různými učebnicemi, zpěvníky, časopisy). 3. Výměna zkušeností učitelů
hudební výchovy (zkušenosti se ŠVP, úspěchy a problémy ve vlastní pedagogické práci, náměty na další metodické
akce v oblasti hudební výchovy) pokračování řady metodických akcí.
Doporučeno: učitelům HV, zájemcům
Lektor: PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D.
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
84

Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0040-52
Hry s hlasem - Rozezpívání nezpěváků
Hry s hlasem jako cesta k sebepoznání, komunikaci a hlasovému a duševnímu zdraví. Cestou prožívání budeme objevovat možnosti svého dechu a hlasu. Budeme hledat svobodu sdělování a sebevyjádření prostřednictvím zvuků, tónů,
mluvy a zpěvu. Skrze hlas budeme nalézat sami sebe, otvírat cestu k citlivému vnímání okolního světa a svého místa
v něm. Ve cvičeních se budou propojovat prvky z fyzioterapie, hlasové techniky a muzikoterapie. Pojetí kurzu respektuje psychosomatickou jednotu jedince (tj. jednotu těla, hlasu a psychiky). Podmínkou účasti na kurzu není dovednost
zpívat. Ke kultivaci hlasu dojdeme postupným odhalováním skrytých hlasových předpokladů, které každému jedinci
byly v různé míře dány již před jeho narozením. Jejich neprocvičením, či potlačením (např. v dětství nevhodnou kritikou
vašeho zpěvu) neměly tyto vlohy dosud možnost se projevit. v průběhu celého setkání bude respektována individualita
jedince, aby tak měl možnost dospět k naplnění smyslu tohoto kurzu: zastavit se a prožít setkání se sebou prostřednictvím svého hlasu, objevit vnitřní klid, který umožňuje vytvořit si jasnější představu o sobě samém, svých možnostech
a potřebách. Příčiny a projevy nezpěvnosti dětí, možnosti nápravy, osvojení konkrétních cvičení, her a metodických postupů, které vedou tzv. nezpěváky k čistému zpěvu. Seznámení s písňovým repertoárem určeným dětem a s metodikou
nácviku. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž si mohou učitelé sami na sobě vyzkoušet účinek některých cvičení,
her a metodických postupů.
Doporučeno: učitelům HV, zájemcům
Lektor: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: ZUŠ B. Smetany Plzeň, Zábělská 25, Plzeň-Doubravka, sálek
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0040-53
Hudební dílna
Hudebně – dramatická dílna Lenky Pospíšilové Písničky z herbáře a na prázdniny. Písničky opěvující rostliny a stromy
v zahradách, luční kvítí a byliny. Na prázdninové výlety se hodí písničky do kroku i ty, které nás povedou do dalekých
krajů. Jazyk a slovo je nositelem elementárních rytmů, které mohou děti využít při hře na tělo nebo na jednoduché
orffovské nástroje.
Doporučeno: učitelům HV, zájemcům
Lektor: PaedDr. Lenka Pospíšilová
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň, D Klub, Zábělská 54, Plzeň-Doubravka
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0040-54
Hudebka nás baví
Smyslem semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje
hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového serveru YouTube). Je zaměřena na klidné i dynamické
hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování.
Seminář nabízí rozmanité náměty pro práci s třídním kolektivem - hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický
doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomhackery a další. Praktická forma pojetí umožňuje pedagogům seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“. Nový seminář nápadité lektorky, autorky semináře "Jak nezamrznout u tabule". Na seminář je možné čerpat finanční prostředky ze šablon.
Doporučeno: učitelům HV ZŠ, zájemcům
Lektor: Mgr. Ivana Janovská
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň KCVJŠ, sady 5. května 42, aula
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 1 000,- Kč
21-0040-55
Hudební dílna - Taneční ochutnávka
Oblíbený dopolední hudebně taneční seminář country tanců, zaměřený na jednoduchou metodiku nácviku tanců - základy taneční chůze, správného držení těla. Naučíte se jednoduché tance v kruzích, v řadách a čtverylky, které vám
budou vhodnou inspirací pro případnou tvorbu vlastní choreografie. Vedle tanců se naučíte i základní kroky a figury.
Vhodné pro všechny, kteří si chtějí zatančit a inspirovat se jednoduchými kroky, které využijí pro pohybové zpestření při
pohybových a tanečních aktivitách, vystoupeních pro rodiče.
Doporučeno: učitelům HV, MŠ, ŠD, ostatním pedagogickým pracovníkům, zájemcům
Lektor: Ivan Bartůněk
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: D Klub, Zábělská 54, Plzeň
85

Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč
21-0040-56
Hudební dílna - Od Armstronga po Jacksona
Seminář je poutavou formou zaměřen na zachycení vývoje světové populární hudby od nejstarších dob až do 80. let
20. století. Snahou lektorky bude pestrou formou přiblížit učitelům HV dějiny světové populární hudby. Součástí semináře bude nejen teoretický základ, ale i vhodně zvolené poslechové hudební ukázky, které žáky nenudí a učitelé si při
nich alespoň na chvíli odpočinou, hry doplňující zábavnou formou jednotlivé hudební žánry, ukázky z filmů poukazující
na hudební ikony, seznamy písní vhodných ke zpěvu, jež korespondují s jednotlivými tématy, a metodický materiál (i
s odkazy), který získáte po absolvování kurzu 1) USA – jako kolébka jazzu (blues, spirituál, ragtime), 2) jazz – J. King
Oliver, L. Armstrong, E. Fitzgerald, 3) swing - G. Miller, B. Goodman, F. Sinatra, 4) country and western – H. Williams, 5
) rhythm and blues – R. Charles, 6) rokenrol – B. Haley, L. Richards, Ch. Berry, E. Presley, 7) rock 60. let – Beatles, Rolling
Stones, J. Joplin, B. Dylan, J. Hendrix, Doors, 8) stylové rozrůznění v 70. letech – disco (ABBA, Bee Gees, Boney M) ,
punk (Sex Pistols), reggae (B. Marley), art rock (Queen, Pink Floyd) , hard rock, heavy metal (Led Zeppelin, AC/DC, Kiss),
9) hip hopová kultura, house music, techno, grunge, nu metal, 10) popové ikony a jejich vliv na současnou hudbu. Bonusová témata: klub 27, vliv hip hopu na současnou hudbu 21. st., vliv světové populární hudby v určitých obdobích na
hudbu českou.
Doporučeno: učitelům HV na 2. stupni ZŠ, SŠ, Gymnázií, zájemcům
Lektor: Mgr. Vladana Poláčková
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 800,- Kč
21-0040-57
Tělo u nástroje
Racionální principy (nejen) klavírní techniky podle Alfreda Cortota. Seminář i s praktickými ukázkami vychází z veledíla
francouzského pianisty a pedagoga Alfreda Cortota Le principes rationales de la technique pianistique (Racionální
principy klavírní techniky), přesněji z jeho obsáhlé úvodní části Le gymnastique quotidienne (Každodenní gymnastika).
Kromě povídání o základních vlastnostech hracího aparátu každého interpreta (bez rozdílu na jaký nástroj hraje) přednáška nabízí i náhled do různých druhů klavírní techniky a její systematizaci (podle A. Cortota do pěti kapitol), posléze
jejich praktické a pragmatické použití v běžné každodenní praxi.Zároveň provedeme průřez přes práci na klavírní technice počínaje Alfredem Cortotem, přes Ilonu Štěpánovou-Kurzovou (Klavírní technika), Jevgenijem Libermanem (Práce
na klavírní technice) a Alanem Fraserem (The craft of piano playing). Univerzální pravidlo Prevence je nejlepším lékem
obzvlášť platí při hudební a nástrojové výuce a má za cíl ani nedopustit jakékoliv bolesti rukou a celého hracího aparátu.
Přednáška nabídne odpovědi jak tomu zabránit, a pomůže porozumět, proč k těmto problémům dochází. Biomechanika
hry a její přirozená prostupnost vychází ze slov geniálního a nepřekonaného skladatele J. S. Bacha, který řekl: Není
těžké hrát na klávesové nástroje-je třeba zahrát správnou klávesu ve správný čas.
Doporučeno: pro pedagogy ZUŠ
Lektor: Mgr. Ema Jedlička Gogona
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Místo: ZUŠ B. Smetany, Zábělská 25, Plzeň, sálek
Termín: 2. pololetí 2021/2022
Poplatek: 600,- Kč

41 / VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Mgr. Jaromíra Benešová / benesova@kcvjs.cz / +420 377 350 415 / +420 733 127 708
Garant oboru
21-0041-51
V praxi prověřené motivy a postupy ve výtvarné výchově na 2. stupni ZŠ
Účastníkům budou na množství žákovských prací představeny výtvarné náměty a postupy, příklady motivace, také budou upozorněni na možná úskalí při daných výtvarných úkolech. Tématem bude např. propojení dějin umění a učiva
o barvách, náhled do učiva o perspektivě či parafráze známých uměleckých děl.
Doporučeno: učitelům VV a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Jana Schmidová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 650,- Kč
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21-0041-52
Krajina v nás
Pětidenní prázdninový výtvarný pobyt zaměřený na rozvoj kreativity pedagogů, která je potřebná k rozvíjení tvořivosti
u dětí. Během večerních prezentací se budeme věnovat dějinám moderního a současného umění, seznámíme se s nejvýznamnějšími představiteli světového malířství. Seminář je vhodný pro pedagogy, kteří aktivně malují nebo sbírají odvahu s malbou začít. Účastníci se budou věnovat kresbě různými materiály i malbě různými technikami a osvojí si další
možnosti kombinování kresby a malby.
Doporučeno: učitelům VV a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Jan Löbl
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: bude upřesněno
Termín: 15. 8 - 19. 8.2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0041-53
Netradiční vazby, tvorba dekorací
Seminář je určený pro učitele, kteří se potýkají s nedostatkem beletristických textů vztahujících se k obecně aktuálním
tématům. v době, kdy se klade důraz na čtenářství a práci s textem, je tento deficit pro mnohé dost citelný. Seminář je
postaven na práci s textem, jeho pochopení a porozumění, ale hlavně a především na metodách kooperativní výuky
(čtení s otázkami, vzájemné učení, párové čtení, skládankové učení aj.) Účastníci semináře budou mít dostatek času
na vyzkoušení nových metod a na jejich zažití. Pokračování cyklu seminářů.
Doporučeno: učitelé VV a ostatní pedagogičtí pracovníci
Lektor: Lenka Dvořáková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0041-54
Dřevořez
Seminář zaměřený dřevořez - techniku tisku z výšky, která je doménou malíře a grafika Františka Hodonského. Během
dvou setkání v pražském ateliéru vytvoříme 3 barevný tisk z dřevotřískové matrice. Seminář se odehrává během dvou
setkání. První osvětlí technologii práce, účastníci se seznámí s tvorbou lektora, poté vytvoří výtvarný návrh, matrici
a tisk první barvou. Během druhého setkání tisk dokončíme. Akademický malíř František Hodonský v současné době
pracuje jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, zabývá se malbou, grafikou
a plastikou.
Doporučeno: učitelům VV a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Ak. mal. František Hodonský
Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Místo: Praha
Termín: jaro 2022, 2x jeden den o víkendu
Poplatek: 2 800,- Kč
21-0041-55
Canva - letáky, plakáty, pozvánky snadno a rychle
Chcete se naučit vytvářet pěkné a stylové pozvánky, plakáty, letáky, diplomy či pracovní listy? v tomto semináři se to
naučíte, a to za pomoci skvělého online editoru Canva, který je založený na šablonách, ze kterých je možné vybírat
a upravovat je. Na semináři se seznámíte se samotnou aplikací, všemi možnostmi, které Canva nabízí a samozřejmě
si vyzkoušíte vytvořit např. pozvánku, letáček, diplom a mnoho dalšího.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Michal Pelc
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0041-56
Kreativní výtvarné techniky
Mozaika ze skla a keramiky. v rámci semináře se naučíte techniku výroby keramické a skleněné mozaiky, základy řezání skla a dlaždic diamantovým řezákem. Na mozaiku se dají použít zbytky keramických střepů a dlaždic, zbytky zrcadel a plastová mozaika. Vše se nalepí a zaspáruje. Lepení mozaiky je možné na různé materiály a podklady - sklenice,
květináče, polystyrenové koule, rámečky průhlednými nebo neprůhlednými lepidly. Po zaschnutí mozaiky následuje
práce se spárovací hmotou. k tónování spárovací hmoty se použijí akrylové barvy, domalování a dozdobení mozaiky je
možné reliéfní konturou. Výroba dekorací do bytu nebo zahrady. s sebou: menší zavařovací sklenice, květník, kousky
různobarevných dlaždic (kdo má možnost přinést) skleněné kamínky nebo čočky, mušličky, větší skleněné korálky,
hadřík, kleštičky na štípání nebo vylamování, štětec.
Doporučeno: učitelům VV a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Lenka Kohoutová
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Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 500,- Kč
21-0041-57
Keramická dílna
Během semináře koncipovaného do tří odpoledních dílen se účastníci seznámí s historií keramické tvorby i se způsoby
jejího zpracování. Během prezentace projdeme vývojem keramiky od pravěku po současnost, seznámíme se s významnými uměleckými osobnostmi tohoto oboru. v praktické části se pak budeme věnovat výuce technologických postupů
práce s keramickou hmotou - vytvářejí keramiky z plátů, z keramických válečků, na hrnčířském kruhu či pomocí sádrové
formy. Dále se seznámíme s postupy při dekorování. Během posledního setkání účastníci svá díla naglazují či ozdobí
engobami.
Doporučeno: učitelům VV a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Marie Němejcová
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň učebny ZUŠ Doudlevce
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 1 500,- Kč
21-0041-58
Práce se dřevem - výroba hlavičky maňáska
Dvoudenní dílna, kde si účastníci osvojí postupy, jak brousit dláta a pracovat s nimi, jak vyřezat loutku, sestavit ji, omalovat ji a vdechnout jí život. Seminář se bude konat v řezbářské dílně ve Smědčicích cca 10 km od Plzně v dosahu MHD.
v účastnickém poplatku zahrnuty provozní náklady - materiál (dřevo, dráty, barvy), zapůjčení dlát, příprava předřezů,
honorář lektora. Termín konání zvolíme po dohodě s účastníky (možno např. o prodlouženém víkendu v květnu 2017).
Lektor je řezbář a loutkoherec Divadla Alfa.
Doporučeno: učitelům VV a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Vladimír Sosna
Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Místo: Smědčice
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 2 800,- Kč
21-0041-59
Práce se dřevem, výroba loutky
Dílna, kde se účastníci seznámí s historií českého loutkářství, seznámí se s různými druhy loutek a jejich konstrukce,
dále lektor seznámí účastníky s různými druhy dřev a jejich specifiky, dále se účastníci seznámí s postupy, jak brousit
dláta a jak s nimi pracovat, jak vyřezat loutku, sestavit ji, omalovat ji a vdechnout jí život. Seminář se bude konat v řezbářské dílně ve Smědčicích cca 10 km od Plzně v dosahu MHD. v účastnickém poplatku zahrnuty provozní náklady materiál (dřevo, dráty, barvy), zapůjčení dlát, příprava předřezů, honorář lektora. Termín konání zvolíme po dohodě
s účastníky. Lektor je řezbář a loutkoherec Divadla Alfa.
Doporučeno: učitelům VV a ostatním pedagogickým pracovníkům
Lektor: Vladimír Sosna
Rozsah: 64 vyučovacích hodin
Místo: Smědčice
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 7 500,- Kč
21-0041-60
Exkurze za uměním - Gent, Bruggy, Rotterdam, Lovaň, Brusel
Program exkurze: 1. den: odjezd z Plzně ve 22.00 hod., tranzit Německem do Belgie. 2. den: prohlídka univerzitního
města Leuven (Lovaň). Zdejší univerzita, nejstarší v Belgii, byla založená roku 1425. Působilo zde mnoho významných
osobností, např. Erasmus Rotterdamský či papež Hadrián VI. Střed města si zachoval svůj středověký charakter, kde
výraznou dominantu tvoří radnice na Velkém náměstí (Grote markt), dokončená ve stylu brabantské pozdní gotiky. Dále
si prohlédneme sakrální architekturu, zejména kostel sv. Petra, středověký chrám sv. Jakuba či kostel sv. Michala.
Fakultativně lze navštívit Museum „M“ Leuven, které bylo přestavěno v roce 2009 předním belgickým architektem Stéphanem Bellem. Tato přestavba byla pozitivně hodnocena jako ukázkový příklad zdařilé muzeální prezentace spojující
staré a moderní umění. Přejezd do Bruselu - historické centrum s náměstím Grote Markt (UNESCO), katedrála, Královský palác, gotická radnice, socha sv. Michala - patrona Bruselu a „čůrající chlapeček“, cechovní domy, nejstarší nákupní
pasáž v Evropě, volno k návštěvě Muzea René Magritta nebo ochutnáte belgické pivo, vafle a pralinky či posedíte v kavárničkách úzkých uliček. Po prohlídce přejezd do hotelu u Brugg, ubytování, nocleh. 3. den: prohlídka historického
centra města Gent: gotické domy na nábřeží Graslei, středověká tržnice, renesanční radnice, hraběcí hrad postavený
po vzoru křižáckých hradů, zbytky opevnění, kostel sv. Mikuláše a katedrála sv. Bavona. Odpoledne odjezd do města
Bruggy, první část jeho prohlídky - návštěva hlavních památek: velké tržiště s domy měšťanů a náměstí Brugg s gotickou radnicí, gotický kostel P. Marie (Michelangelova proslulá Madona, náhrobky vévody Karla Smělého a jeho dcery
Marie a d.), večerní procházka osvětlenými Bruggami, možnost večeře v centru města, při které můžete ochutnat místní
gastronomickou specialitu - vařené mořské mušle na víně. 4. den: po snídani dokončení prohlídky Brugg. Návštěva
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Groeningemuseum se stálou expozicí nejslavnějších obrazů malířů flámské pozdní gotiky (Hugo van der Goes - Smrt
P. Marie, Gerard David - obrazy soudů a triptych sv. Jana Křtitele, Hieronymus Bosch je zde zastoupen triptychem Posledního soudu). Na závěr prohlídky města projížďka lodí po Bruggách - celé město je totiž propojeno sítí vodních
kanálů, takže připomene italské Benátky. Odpoledne přejezd do půvabného města Antwerpen na řece Šeldě, které je
úzce spjato s životem P. P. Rubense. Procházka podél řeky Šeldy a hradu Steen, dále katedrála Panny Marie, proslulé
náměstí s renesanční radnicí, dům P. P. Rubense a další zajímavosti města. Po prohlídce přejezd do Holandska, nocleh
v Rotterdamu. 5. den: po snídani nás čeká Rotterdam, město originální moderní architektury. Rotterdam vyniká mnoha
mrakodrapy a budovami svérázných tvarů jako Erasmův most, který spojuje "město" s obytnou a zábavní čtvrtí Kop van
Zuid. Výhled na město je nezapomenutelný z vyhlídkové 185 m vysoké věže Euromast, kam se vyvezeme speciálním
skleněným výtahem. Původní dřevěné domečky ve městě a kouzelnou spleť kanálů shlédneme ve starém přístavu Oude
Haven. Zbytek dne strávíme v největším jarním květinovém parku v Evropě - Keukenhofu s pestrobarevnými koberci
květin, překrásnými jezírky a potůčky, tematickými zahradami a pavilony. Prohlédneme si přes 4 miliony rozkvetlých
tulipánů na ploše s rozlohou 32 hektarů. Večer odjezd zpět do ČR, noční přejezd. 6. den: předpokládaný návrat do Plzně
v ranních hodinách. v ceně je zahrnuto: doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej
nápojů, 3x ubytování se snídaní v hotelu typu Ibis budget ve dvoulůžkových pokojích, služba průvodce po celou dobu
zájezdu, informační materiál pro každého účastníka, komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh,
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna. v ceně není zahrnuto: vstupy do navštívených objektů a projížďka lodí: bude
upřesněno. Poznámka: cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků. Upozornění: s ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do jiných
zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat jako
důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Iveta Tesařová, Mgr. Jaromíra Benešová
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: Belgie, Holandsko
Termín: velikonoční prázdniny 2022, 13. 4. večer - 18. 4. 2022
Poplatek: 8 700,- Kč
21-0041-61
Barvy a my
Během semináře se účastníci seznámí s teoretickými poznatky o barvě - základní barvy a principy jejich míchání, barvy
sekundární a terciální, jejich vzájemné působení a použití v praxi, barvy pestré, nepestré, studené, teplé, pastózní, lazurní, kontrasty a jejich druhy, vlastnosti barev, harmonické škály, optické klamy, symbolika barev, barvy v tisku, fotografii, na monitoru počítače, na obraze (RGB a CMYK), psychologické působení barev, barvy interiérového vybavení,
barvy módní a nadčasové - barvy oblékání, vytváření žádoucího image. Ve druhé části semináře přistoupíme k práci
s barvami, ukážeme si, jaké činnosti lze s dětmi realizovat, abychom je naučili míchat barvy, vytvářet barevný kontrast,
který je základem malířství, jak naučit děti harmonii barev; ukážeme si také, jak s těmito principy pracují výtvarníci.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Dagmar Fila
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: prostory ZUŠ Skvrňany, K. Steinera, Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 750,- Kč
21-0041-62
Hrajeme si s dějinami II - Za uměním do muzea
Program připravený ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni je zaměřen na expozici umělecko- průmyslové
části muzea. Vychází ze čtyř základních tematických celků – porcelán, sklo, kovy a umění Orientu, jeden program bude
průřezový, zaměřený na evropské slohy. Nová expozice má velký potenciál vycházející z tradice, kontinuity i kvality
sbírkových fondů. Edukační programy si kladou za cíl vzbudit v dětech touhu objevovat, pozorovat, porozumět umění
a nacházet v něm potěšení. Za klíčové považujeme podporovat v dětech při kontaktu s uměleckým dílem emoční reakce, které jsou předpokladem pro vytvoření pozitivního vztahu k umění a historii. Lektorka působí jako muzejní pedagog Západočeského muzea v Plzni. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím výtvarné výchovy, dějepisu, vlastivědy a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Denisa Brejchová
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň, Západočeské muzeum
Termín: 25. 3. 2022 (pátek) od 10.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč, dopoledne
21-0041-63
Muzeum loutek v Plzni
Opakování dlouhodobě úspěšného programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Formou
exkurze vedené vedoucí oddělení muzejní pedagogiky a kurátory sbírek vám budou představeny stálé expozice a běžně
nepřístupné prostory Muzea loutek v Plzni. Muzeum loutek v Plzni těží z místní bohaté loutkoherecké tradice a mapuje
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činnost loutkových divadel hrajících v Plzni a jejím nejbližším okolí. Expozice postupně představuje počátky loutkářství
v Plzni od kočovných loutkoherců, přes Loutkové divadlo feriálních osad, Skupovo divadlo, produkce loutkových souborů z druhé poloviny 20. století až do současnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím výtvarné výchovy, dějepisu, vlastivědy a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Markéta Formanová
Rozsah: 5 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň, Muzeum loutek
Termín: 29. 4. 2022 (pátek) od 9.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč
21-0041-64
Muzeum církevního umění v Plzni
Opakování dlouhodobě úspěšného vzdělávacího programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem
v Plzni. Formou exkurze budou představeny stálé expozice a běžně nepřístupné prostory Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Muzeum vzniklo v nově upravených prostorách františkánského kláštera. Oproti Diecéznímu muzeu,
které zde fungovalo předtím, je jeho nová podoba mnohem atraktivnější, rozsáhlejší a nabízí vstup i do částí kláštera,
kam se dosud lidé nemohli podívat. Samotný klášter se tak stává exponátem. v roce 2013 bylo muzeum oceněno 2.
cenou v prestižní Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2012. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: vyučujícím výtvarné výchovy a ostatním zájemcům
Lektor: Mgr. Denisa Brejchová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Plzeň, Muzeum církevního umění
Termín: 27. 5. 2022 (pátek) od 10.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč, celodenní exkurze

42 / TĚLESNÁ VÝCHOVA
Mgr. Lukáš Vlček / vlcek@kcvjs.cz / +420 377 350 421 / +420 606 455 462
Garant oboru
21-0042-51
Hry v hodinách tělesné výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ
Hry jsou nedílnou součástí hodin tělesné výchovy. Jejich správný výběr může pozitivně ovlivnit naplňování cíle hodiny.
Účastníci kurzu si prakticky vyzkouší různé typy her (motivační, zahřívací, technické, skupinové atd.). Dozví se, jakým
způsobem hry v hodinách TV vybírat s ohledem na skupinovou dynamiku a věk dítěte. Závěrem se účastníci věnují
prohloubení motivace žáků k aktivnímu zapojení v hodinách tělesné výchovy. Pokračování setkání z 1. pololetí a rozšíření skupinových her.
Doporučeno: učitelům ZŠ a SŠ
Lektor: lektoři Žongléros
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: Cirkulárium Plzeň, Zahradní 2
Termín: únor 2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0042-52
Kdo s koho - úpolové hry v tělesné výchově 1
Seminář bude zaměřen na pohybové aktivity s charakterem úpolů, ve kterých usilujeme o překonání odporu soupeře
technikou, taktikou a silou. Jde o aktivity, které přispívají k duševnímu i fyzickému zdraví, odolnosti, jsou vhodné pro
zvýšení úrovně sebeobrany, mají vysokou míru emocionality. Obsah: 1 hodina (teoretická část) + 3 hodiny (praktická
část). Co jsou to úpoly - řešení konfliktních situací - davové fóbie - organizace úpolových cvičení a her - přetahy, přetlaky,
kombinované odpory - bezpečnost a ochrana zdraví.
Doporučeno: učitelé ZŠ a SŠ
Lektor: Mgr. Tomáš Buriánek
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: úpolová tělocvična ZČU Univerzitní
Termín: březen 2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0042-53
Úpolové hry v tělesné výchově 2
Seminář bude zaměřen na rozšiřující pohybové aktivity s charakterem úpolů, ve kterých usilujeme o překonání odporu
soupeře technikou, taktikou a silou. Jde o složitější aktivity, které přispívají k duševnímu i fyzickému zdraví, odolnosti,
jsou vhodné pro zvýšení úrovně sebeobrany, mají vysokou míru emocionality. Specializovaný seminář se zaměří na
organizaci úpolových cvičení a her, přetahy, přetlaky, kombinované odpory, bezpečnost a ochranu zdraví.
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Doporučeno: učitelé ZŠ a SŠ
Lektor: Mgr. Tomáš Buriánek
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: ZČU Univerzitní 14, KTS Bory
Termín: duben - červen 2022
Poplatek: 900,- Kč
21-0042-54
Bruslíme na in-linech
Praktický seminář pro učitele základních i středních škol je zaměřen na metodiku a bezpečnost při jízdě na in-line bruslích. Zaměřuje se na témata: začlenění in-line bruslení do výuky, pravidla chování bruslaře, nezbytné vybavení, pomůcky,
organizace cvičení a her na in-line bruslích ve výuce, - technika bruslení, metodika nácviku.
Doporučeno: učitelé ZŠ a SŠ
Lektor: Mgr. Tomáš Buriánek
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: ZČU Univerzitní 14, KTS Bory
Termín: duben - červen 2022
Poplatek: 800,- Kč

44 / ODBORNÉ PŘEDMĚTY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ
Mgr. Jaromíra Benešová / benesova@kcvjs.cz / +420 377 350 415 / +420 733 127 708
Garant oboru
21-0044-51
Práce s konfliktem
Seminář objasní, jak reagovat na konfliktní situaci jinak, než bojem či vyhnutím se konfliktu. Nabídne možnosti nenásilného řešení – možnost proměnit nedorozumění v porozumění a zvýšení pocitu sounáležitosti. Vysvětlení, proč při
konfliktu nejsme schopni klidné racionální argumentace. Pochopení způsobu efektivního řešení konfliktní situace. Při
semináři si účastníci prakticky vyzkouší, jak vnímat konflikt jako příležitost ke zlepšení vztahů, ne jako ohrožení.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Eva Mikešová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 1 200,- Kč
21-0044-52
Aktuální trendy ve stravování
Stravovací návyky se neustále mění a podléhají různým trendům. Vedoucí nutriční terapeutka, výživová specialistka,
která působí v oboru dietologie a výživy na oddělení klinické dietologie Fakultní nemocnice Plzeň, externě vyučuje obor
nutriční terapeut, účastníky provede danou problematikou. Zaměří se na pravidla, která je nutné dodržet při vytváření
jídelníčku dětí i dospělých.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Dis. Jaroslava Kreuzbergová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 700,- Kč
21-0044-53
Učitel – manažer problémových situací
Seminář je zaměřený na posílení takových kompetencí učitelů, kterých je potřeba v krizových situacích během pedagogické praxe. Učitel poučený o svých právech a povinnostech ve vztahu k protiprávnímu jednání žáků vůči škole a pedagogickým pracovníkům školského zařízení jedná v souladu se současnou legislativou a správně postupuje při řešení
protiprávních činů dětí a mládeže ve školských zařízeních. Část semináře je zaměřena na identifikaci rizikového chování – alkohol, kouření a další návykové látky, rizikové chování, násilí, agrese, šikana, kyberšikana atd. žáků a studentů
ve školských zařízeních. v dalších částech semináře budou prezentovány návrhy postupů řešení jednotlivých problémových situací ve vztahu k přestupkovému zákonu, trestnímu zákoníku, školskému zákonu a dalším dotčeným dokumentům, jako jsou metodické pokyny MŠMT, školní řád atd. v semináři budou rozebírány reálné případy, na kterých
bude ilustrován postup vedení škol při realizaci řešení situací, spojených s problémovou situací. Zdůrazněna bude spolupráce s orgány OSPOD, pedagogicko-psychologickou poradnou, městskou policií, policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou a s rodiči.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Bc. Pavel Beránek, MBA
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
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Místo: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 900,- Kč

50 / TEMATICKÉ EXKURZE
Zajištěno garanty příslušných exkurzí
21-0050-51
Strakonice - Sudoměř - Putim - Písek
Celodenní historická exkurze. Strakonice - prohlídka hradu Řádu německých rytířů, Sudoměř - areál bojiště slavné husitské bitvy. Putim - připomínka míst spjatých s filmovým zpracováním Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka,
návštěva románského kostela sv. Vavřince. Písek - procházka po nejstarším mostě v ČR, návštěva Prácheňského muzea. Odjezd z Plzně v 8.00 hod., předpokládaný návrat do 20.00 hod. Cena zahrnuje dopravu, průvodce a pojištění, nezahrnuje vstupy. Doporučená částka na vstupy bude upřesněna v pozvánce. Akce je převzata z minulé Programové
nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: všem zájemcům
Lektor: PaedDr. Helena Východská, PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Místo: Jižní Čechy
Termín: 21. 5. 2022 (sobota)
Poplatek: 950,- Kč
21-0050-52
Milevsko - Zvíkov - Březnice - Klokoty
Celodenní historická exkurze zaměřená na významné památky převážně jižních Čech. Každá z lokalit reprezentuje jeden ze čtyř hlavních uměleckých stylů. Milevsko - premonstrátský klášter, který se datem založení 1184-7 řadí mezi
nejstarší kláštery na našem území s výrazným zastoupením románského slohu, Zvíkov - gotický královský hrad, renesanční zámek Březnice, barokní poutní místo Klokoty u Tábora. Odjezd z Plzně v 8.00 hod., předpokládaný návrat do
20.00 hod. Cena zahrnuje dopravu, průvodce a pojištění, nezahrnuje vstupy. Doporučená částka na vstupy bude upřesněna v pozvánce. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: všem zájemcům
Lektor: PaedDr. Helena Východská, PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Místo: Jižní Čechy
Termín: 28. 5. 2022 (sobota)
Poplatek: 950,- Kč
21-0050-53
Praha neznámá XIV - Letiště Václava Havla v Ruzyni
Opakování celodenní exkurze, která je věnována exkluzivní prohlídce Letiště Václava Havla v Ruzyni. v první části exkurze se seznámíte s provozem na letištní ploše, zázemím terminálů i postupem odbavení cestujících. Nejprve se vydáte autobusem po ploše letiště, shlédnete starty a přistání u dráhy a uvidíte také samotné odbavení letadel před i po
přistání. Poté navštívíte na interiéry Terminálu 1 a 2. Seznámíte se s odbavením cestujících a rozdílnou bezpečnostní
kontrolou mezi Terminály 1 a 2. Podíváte se také do některého z letištních salonků VIP Service Club Continental, Master
Card nebo Erste Premier. Druhou část exkurze zahrnuje prohlídku hangáru společnosti Czech Airlines Technics. Seznámíte se s prováděním údržby letadel, revizí a potřebných kontrol. z několika málo metrů uvidíte např. otevřené motory,
zblízka podvozky letadel a další zajímavé činnosti. Třetí část zahrnuje kompletní prohlídku Záchranné požární stanice
Letiště Václava Havla, nejmodernější záchranné hasičské stanice v ČR. Čeká vás zajímavá ukázka techniky (včetně
nejmodernějších hasičských speciálů Panther) s výkladem profesionálního hasiče. Cena zahrnuje dopravu, průvodce,
drobné občerstvení, pojištění a vstupy. Odjezd z Plzně v 8.00, předpokládaný návrat do Plzně do 20.00 hod. Upozornění:
na základě požadavku vyplývajícího z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, 272/2009 a 185/2010,
kterými se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, ve znění pozdějších změn a v souladu
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), je vstup do neveřejných prostorů Letiště Václava Havla Praha,
ve kterých se exkurze uskutečňuje, umožněn jen na základě jednoznačné identifikace účastníka exkurze, proto budete
při zaslání pozvánky na tuto exkurzi požádáni o sdělení čísla Vašeho občanského průkazu či cestovního pasu. Akce
byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Počet účastníků exkurze je limitován, zájemci budou zařazeni podle pořadí došlých přihlášek. v případě, že počet zájemců převýší kapacitu exkurze, bude znovu
vypsána podzim 2022.
Doporučeno: všem zájemcům
Lektor: PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Místo: Praha
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Termín: duben - červen 2022
Poplatek: 1 400,- Kč, celodenní exkurze
21-0050-54
Praha neznámá XV
Tradiční exkurze je tentokráte zaměřena na památky a zajímavá místa na pomezí Malé Strany, Újezda a Smíchova.
Postupně navštívíme Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), České muzeum hudby v bývalém karmelitánském klášteře, Kostel Panny Marie pod Řetězem řádu maltézských rytířů, Muzeum Karla Zemana zaměřené na tvorbu
jednoho z nejvýznamnějších režisérů české filmové historie a Werichovu vilu. Cena zahrnuje dopravu, průvodce, pojištění a vstupy. Odjezd z Plzně v 8.00, předpokládaný návrat do Plzně do 20.00 hod. Akce byla převzata z předminulé
Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti.
Doporučeno: všem zájemcům
Lektor: PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Místo: Praha
Termín: 17. 11. 2022 (čtvrtek)
Poplatek: 950,- Kč, celodenní exkurze
21-0050-55
Historická procházka Plzní (místa, události, osobnosti, souvislosti)
Opakování exkurze historickým jádrem Plzně s výkladem jako metodicko - odborná inspirace k začlenění regionálních
dějin do výuky dějepisu i vlastivědy na základních a středních školách. Trasa bude zahrnovat historický střed města vydáme se z náměstí Republiky a budeme křižovat jednotlivými ulicemi centra k někdejšímu hradebnímu (nyní sadovému) okruhu. Centrum města nabízí řadu historických souvislostí a prezentuje se budovami, které významným způsobem vytvářely společenský, kulturní a hospodářský život Plzně. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.
Doporučeno: všem zájemcům
Lektor: PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: 3. 6. 2022 (pátek) od 9.00 hod.
Poplatek: 500,- Kč
21-0050-56
Historická procházka Plzní II - Jižní předměstí
Opakování exkurze, která volně navazuje na stejnojmennou první část a zahrnuje vybranou část Jižního neboli Říšského
předměstí s výkladem jako metodicko - odborná inspirace k začlenění regionálních dějin do výuky dějepisu i vlastivědy
na základních a středních školách. Trasa bude zahrnovat části někdejšího Říšského předměstí v prostoru vymezeném
zhruba čtvercem Kopeckého sady (sever)- řeka Radbuza (východ)- železniční domažlická trať (jih) - Škodovy závody
(západ). Území nabízí řadu historických souvislostí a prezentuje se budovami, které významným způsobem spoluvytvářely společenský, kulturní a hospodářský život Plzně. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce. Exkurze je
vhodná i pro zájemce, kteří první část neabsolvovali.
Doporučeno: všem zájemcům
Lektor: PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: 10. 6. 2022 (pátek) od 9.00 hod.
Poplatek: 500,- Kč, celodenní exkurze
21-0050-57
Historická procházka Plzní III - Jižní předměstí II
Exkurze volně navazuje na stejnojmennou předchozí část a zahrnuje vybranou část Jižního neboli Říšského předměstí
s výkladem jako metodicko - odborná inspirace k začlenění regionálních dějin do výuky dějepisu i vlastivědy na základních a středních školách. Trasa bude zahrnovat části někdejšího Říšského předměstí v prostoru vymezeném zhruba
čtvercem železniční domažlická trať (sever) - Náměstí Míru (jih) Bezovka (západ) a Doudlevecká třída (východ) Území
nabízí řadu historických souvislostí a prezentuje se budovami, které významným způsobem spoluvytvářely společenský, kulturní a hospodářský život Plzně. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce. Exkurze je vhodná i pro zájemce, kteří předchozí části neabsolvovali.
Doporučeno: učitelům dějepisu a ostatním zájemcům
Lektor: PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: 17. 6. 2022 (pátek) od 9.00 hod.
Poplatek: 500,- Kč, celodenní exkurze
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21-0050-58
Historická procházka Plzní IV - Severní předměstí
Opakování exkurze, která volně navazuje na stejnojmenné předchozí části ((historické centrum, Jižní předměstí i a II)i
s výkladem jako metodicko - odborná inspirace k začlenění regionálních dějin do výuky dějepisu i vlastivědy na základních a středních školách. Trasa bude zahrnovat Štruncovy sady, historickou Roudnou a jižní svahy Lochotína po Lidickou ulici a Lochotínský park. Území nabízí řadu historických souvislostí a prezentuje se budovami, které významným
způsobem spoluvytvářely společenský, kulturní a hospodářský život Plzně. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování
akce. Exkurze je vhodná i pro zájemce, kteří předchozí části neabsolvovali.
Doporučeno: všem zájemcům
Lektor: PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: 24. 6. 2022 (pátek) od 9.00 hod.
Poplatek: 500,- Kč, celodenní exkurze

51 / EXKURZE PRO SAMOPLÁTCE
Zajištěno garanty příslušných akcí
21-0051-51
Exkurze za uměním - Gent, Bruggy, Rotterdam, Lovaň, Brusel
Program exkurze: 1. den: odjezd z Plzně ve 22.00 hod., tranzit Německem do Belgie. 2. den: prohlídka univerzitního
města Leuven (Lovaň). Zdejší univerzita, nejstarší v Belgii, byla založená roku 1425. Působilo zde mnoho významných
osobností, např. Erasmus Rotterdamský či papež Hadrián VI. Střed města si zachoval svůj středověký charakter, kde
výraznou dominantu tvoří radnice na Velkém náměstí (Grote markt), dokončená ve stylu brabantské pozdní gotiky. Dále
si prohlédneme sakrální architekturu, zejména kostel sv. Petra, středověký chrám sv. Jakuba či kostel sv. Michala.
Fakultativně lze navštívit Museum „M“ Leuven, které bylo přestavěno v roce 2009 předním belgickým architektem Stéphanem Bellem. Přejezd do Bruselu - historické centrum s náměstím Grote Markt (UNESCO), katedrála, Královský palác,
gotická radnice, socha sv. Michala - patrona Bruselu a „čůrající chlapeček“, cechovní domy, nejstarší nákupní pasáž
v Evropě, volno k návštěvě Muzea René Magritta nebo ochutnáte belgické pivo, vafle a pralinky či posedíte v kavárničkách úzkých uliček. Po prohlídce přejezd do hotelu u Brugg, ubytování, nocleh. 3. den: prohlídka historického centra
města Gent: gotické domy na nábřeží Graslei, středověká tržnice, renesanční radnice, hraběcí hrad postavený po vzoru
křižáckých hradů, zbytky opevnění, kostel sv. Mikuláše a katedrála sv. Bavona. Odpoledne odjezd do města Bruggy,
první část jeho prohlídky - návštěva hlavních památek: velké tržiště s domy měšťanů a náměstí Brugg s gotickou radnicí, gotický kostel P. Marie (Michelangelova proslulá Madona, náhrobky vévody Karla Smělého a jeho dcery Marie a d.),
večerní procházka osvětlenými Bruggami, možnost večeře v centru města, při které můžete ochutnat místní gastronomickou specialitu - vařené mořské mušle na víně. 4. den: po snídani dokončení prohlídky Brugg. Návštěva Groeningemuseum se stálou expozicí nejslavnějších obrazů malířů flámské pozdní gotiky (Hugo van der Goes - Smrt P. Marie,
Gerard David - obrazy soudů a triptych sv. Jana Křtitele, Hieronymus Bosch je zde zastoupen triptychem Posledního
soudu). Na závěr prohlídky města projížďka lodí po Bruggách - celé město je totiž propojeno sítí vodních kanálů, takže
připomene italské Benátky. Odpoledne přejezd do půvabného města Antwerpen na řece Šeldě, které je úzce spjato
s životem P. P. Rubense. Procházka podél řeky Šeldy a hradu Steen, dále katedrála Panny Marie, proslulé náměstí s renesanční radnicí, dům P. P. Rubense a další zajímavosti města. Po prohlídce přejezd do Holandska, nocleh v Rotterdamu. 5. den: po snídani nás čeká Rotterdam, město originální moderní architektury. Rotterdam vyniká mnoha mrakodrapy a budovami jako Erasmův most, který spojuje "město" s obytnou a zábavní čtvrtí Kop van Zuid. Výhled na
město je nezapomenutelný z vyhlídkové 185 m vysoké věže Euromast, kam se vyvezeme speciálním skleněným výtahem. Původní dřevěné domečky ve městě a kouzelnou spleť kanálů shlédneme ve starém přístavu Oude Haven. Zbytek
dne strávíme v největším jarním květinovém parku v Evropě - Keukenhofu s pestrobarevnými koberci květin, překrásnými jezírky a potůčky, tematickými zahradami a pavilony. Prohlédneme si přes 4 miliony rozkvetlých tulipánů na ploše
s rozlohou 32 hektarů. Večer odjezd zpět do ČR, noční přejezd. 6. den: předpokládaný návrat do Plzně v ranních hodinách. v ceně je zahrnuto: doprava zájezdovým autobusem, 3x ubytování se snídaní v hotelu typu Ibis budget ve dvoulůžkových pokojích, služba průvodce po celou dobu zájezdu, informační materiál pro každého účastníka, komplexní
cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna. v ceně není zahrnuto:
vstupy do navštívených objektů a projížďka lodí: bude upřesněno. Poznámka: cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků. Upozornění: s ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu
nezbytné splnění podmínek pro vycestování do jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje
na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Iveta Tesařová, Mgr. Jaromíra Benešová
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: Belgie, Holandsko
Termín: velikonoční prázdniny 2022, 13. 4. večer - 18. 4. 2022
Poplatek: 8 700,- Kč
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53 / AKCE NA KLÍČ
Zajištěno garanty příslušných akcí
21-0053-51
Kurz anglického jazyka
Základní předpoklad kurzu: minimálně 2 a maximálně 18 zájemců srovnatelné jazykové úrovně. Podmínka: škola na
území okresu Plzeň-město nebo v dosahu MHD. Výhoda: finanční a časová úspora, přizpůsobení termínu rozvrhu frekventantů. Předpokládaný rozsah: 40 vyučovacích hodin za únor - červen 2022, možnost pokračování v dalším školním
roce. Termín: dle dohody. Poplatek je stanoven za kurz a není závislý na počtu účastníků. Účastníci obdrží osvědčení
o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem školám
Lektor: vyučující KCVJŠ Plzeň, garant: PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 15 000,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0053-52
Kurz německého jazyka
Základní předpoklad kurzu: minimálně 2 a maximálně 18 zájemců srovnatelné jazykové úrovně. Podmínka: škola na
území okresu Plzeň-město nebo v dosahu MHD. Výhoda: finanční a časová úspora, přizpůsobení termínu rozvrhu frekventantů. Předpokládaný rozsah: 40 vyučovacích hodin za únor - červen 2022, možnost pokračování v dalším školním
roce. Termín: dle dohody. Poplatek je stanoven za kurz a není závislý na počtu účastníků. Účastníci obdrží osvědčení
o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem školám
Lektor: vyučující KCVJŠ Plzeň, garant: PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 15 000,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0053-53
Kurz francouzského jazyka
Základní předpoklad kurzu: minimálně 2 a maximálně 18 zájemců srovnatelné jazykové úrovně. Podmínka: škola na
území okresu Plzeň-město nebo v dosahu MHD. Výhoda: finanční a časová úspora, přizpůsobení termínu rozvrhu frekventantů. Předpokládaný rozsah: 40 vyučovacích hodin za únor - červen 2022, možnost pokračování v dalším školním
roce. Termín: dle dohody. Poplatek je stanoven za kurz a není závislý na počtu účastníků. Účastníci obdrží osvědčení
o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem školám
Lektor: vyučující KCVJŠ Plzeň, garant: PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 15 000,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
21-0053-54
Kurz španělského jazyka
Základní předpoklad kurzu: minimálně 2 a maximálně 18 zájemců srovnatelné jazykové úrovně. Podmínka: škola na
území okresu Plzeň-město nebo v dosahu MHD. Výhoda: finanční a časová úspora, přizpůsobení termínu rozvrhu frekventantů. Předpokládaný rozsah: 40 vyučovacích hodin za únor - červen 2022, možnost pokračování v dalším školním
roce. Termín: dle dohody. Poplatek je stanoven za kurz a není závislý na počtu účastníků. Účastníci obdrží osvědčení
o absolvování kurzu.
Doporučeno: všem školám
Lektor: vyučující KCVJŠ Plzeň, garant: PaedDr. Ladislav Voldřich
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: Plzeň
Termín: únor - červen 2022
Poplatek: 15 000,- Kč, 2 vyučovací hodiny týdně
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60 / OKRES DOMAŽLICE
PaedDr. Ladislav Voldřich / voldrich@kcvjs.cz / +420 378 010 007 / +420 731 410 124
Garant oboru
21-0060-51
Kurz anglického jazyka (10. ročník)
Kurz byl zahájen v září 2012 a v prvním pololetí probíhal pod číslem 20-0060-01. Poplatek se vztahuje na období únor červen 2022. Přihláška platí na celý školní rok, účastníci přihlášení na první pololetí se již nemusejí znovu přihlašovat,
odhlášení je možné pouze písemně (i e-mailem na adresu voldrich@kcvjs.cz) u garanta oboru (nikoli u lektora) do 31.
1. 2022. Nově dohlášeným zájemcům nebude zaslána pozvánka, informace o kurzu je možné obdržet u garanta oboru
na telefonním čísle 378 010 007. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Petra Šlajsová
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Místo: Gymnázium J. Š. Baara Domažlice
Termín: od září 2021 každé úterý od 14:00 do 15:30 hod.
Poplatek: 1 400,- Kč
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