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POZVÁNKA 

na „LETNÍ ŠKOLU PRO PEDAGOGY“  

 Termín konání: 22. a 23. 8. 2019 

 Místo konání: Zámek Brandýs nad Labem, Plantáž 402 

 Registrace nutná na: kotatkova@strednipolabi.cz, při registraci uvádějte, 

prosím,  své jméno, školu, ORP a výběr termínu a semináře.  

Semináře jsou pro pedagogy z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a ORP 

Mladá Boleslav ZDARMA. 

 Občerstvení: Tým MAP II Vám zajistí občerstvení na dopoledne a odpoledne (káva, 

voda, zákusky). Lehký oběd za 100,- Kč/osobu bude zajištěn v prostorách před sály 

seminářů. Částku za oběd si přineste prosím sebou.  

 Registrace každý den: 8.30- 9.00 hodin  

 Datum Dopoledne 
9.00– 12.00  

Odpoledne 
13.00 – 16.00 

Čtvrtek  
22. 8. 2019 

ÚDIF – Úžasné divadlo fyziky 
 
Konfucius kdysi řekl: „Co slyším, to 
zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si 
vyzkouším, tomu rozumím.“ Naší snahou v 
semináři bude předat vám znalosti a 
zkušenosti s výrobou a zapojováním 
experimentů do výuky. Nečekejte 
prezentaci, čekejte přímé zapojení a 
zkoušení fyzikálních a chemických pokusů, 
ve kterých budete rozvíjet své technické 
dovednosti, vyzkoušíte si práci s nářadím i 
chemikáliemi a poznáte, že vytvářet v 
hodině vlastní technické výtvory a 
experimenty není nijak složité. Seminář 
fyzikálních a optických pokusů, které naučí 
děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky 
a pozorovaný děj vysvětlit.  
 

POZOR – seminář bude probíhat 
v prostorách Svazkové školy Panská 
Pole (Budova PFUK, Královická 915, 
Brandýs nad Labem). 
 
Vhodné pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ 
 
 

Ing. Michal Špitálník – Interaktivní 
tabule v MŠ 
 
Konkrétní využití interaktivní tabule při 
výuce v MŠ – aplikace vhodné pro MŠ na 
rozvoj předmatematických dovedností, 
rozvoj grafomotoriky i předčtenářské 
gramotnosti. 
 
POZOR – seminář bude probíhat 
v prostorách MŠ Riegrova (Riegrova 
1621, Brandýs nad Labem). 
 
Vhodné pro učitele MŠ  
 

mailto:kotatkova@strednipolabi.cz


                                                            
 

 
MAP II pro Brandýsko, Reg. č. projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529 

Místní akční plán II. v ORP Mladá Boleslav, Reg. č. projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011114 
 

Ing. Michal Špitálník – Tablety ve výuce  
 
Metodika využití tabletů ve výuce, aby 
poutavou formou motivoval žáky 
k plnění zadaných úkolů, propojení 
tabletů s vnějším světem - Cloudové 
služby, mnoho DUMů na serverech a 
výhody a nevýhody individuální a 
skupinové práce, hledání a správné 
používání speciálních výukových aplikací 
v jednotlivých předmětech. 
 
Vhodné pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ 
 

ÚDIF – Úžasné divadlo fyziky  
 
Konfucius kdysi řekl: „Co slyším, to 
zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si 
vyzkouším, tomu rozumím.“ Naší snahou 
v semináři bude předat vám znalosti a 
zkušenosti s výrobou a zapojováním 
experimentů do výuky. Nečekejte 
prezentaci, čekejte přímé zapojení a 
zkoušení fyzikálních a chemických pokusů, 
ve kterých budete rozvíjet své technické 
dovednosti, vyzkoušíte si práci s nářadím i 
chemikáliemi a poznáte, že vytvářet v 
hodině vlastní technické výtvory a 
experimenty není nijak složité.  
 
POZOR – seminář bude probíhat 
v prostorách Svazkové školy Panská Pole 
(Budova PFUK, Královická 915, Brandýs 
nad Labem). 
 
Vhodné pro učitele 2. stupně ZŠ 

Čtvrtek  
22. 8. 2019 

Dr. Monika Puškinová – Financování 
veřejné školy a školského zařízení a 
související pracovněprávní otázky 
 
Systém financování školy 
(základní/mateřská) a školského zařízení 
(školní jídelna) zřizovaného kraji, obcí 
nebo dobrovolným svazkem obcí a 
konkrétní aplikace. 
 
Vhodné pouze pro ředitele ZŠ a MŠ, 
zástupce ředitele ZŠ a MŠ, hospodáře 
školy. 

Dr. Monika Puškinová – Aktuální 
legislativní úprava 
 
Změny a novinky – názorně, prakticky 
 
Vhodné pouze pro ředitele ZŠ a MŠ, 
zástupce ředitele ZŠ a MŠ. 

Pátek  
23. 8. 2019 

Dr. David Čáp – Jak na efektivní 
komunikaci školy s rodiči  
 
Identifikace třecích ploch, konfliktů, 
vedení rozhovoru s člověkem, který se 
chová slovně hrubě, je v afektu, 
případně pláče (zážitkově). 
 
Seminář je vhodný pro učitele MŠ. 

TEREZA – Badatelsky orientované učení 
pro MŠ  
 
Bádání je víc než jen pokus. Učitel nemusí 
být chodící encyklopedie, která ví vše a 
vždy. Zkuste ve třídě i venku badatelsky 
orientované učení, které podporuje vnitřní 
motivaci dětí zkoumat. Otestujte si  na 
vlastní kůži  hry i principy badatelsky 
orientovaného učení. 
 

Seminář je vhodný pro učitele MŠ. 

http://badatele.cz/cz
http://badatele.cz/cz
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TEREZA – badatelsky orientované učení  
 
Cílem semináře je seznámit pedagogy s 
metodou badatelsky orientovaného 
vyučování (BOV) přírodovědných 
předmětů. BOV je moderní směr výuky 
přírodovědných předmětů, který klade 
důraz na aktivní metody učení. Účastníci 
semináře se seznámí s metodou BOV 
formou příkladů dobré praxe ze škol, 
které již takové badatelské aktivity 
realizují. Vyzkouší si sami některé dílčí 
úkoly (výuková hodina, nácvik 
badatelských dovedností apod.) a 
naplánují si, jak by metodu BOV mohli 
využít ve své výuce. 
 
Seminář je vhodný pro učitele 1. i 2. 
stupně ZŠ. 
 

Mgr. Jitka Predigerová – tvůrčí dílna „Já 
čtenář“ a „Dobrý svět“ 
 
Chcete vědět, zda vaši žáci čtou,  a to 
především ti noví? Chcete se dozvědět, 
zda čtou rádi? A dokáží si vaši žáci četbu 
vybírat? A nebojí se ji prezentovat? A umí 
si příběh domýšlet, nebo vymyslet úplně 
nový? Tak právě pro vás jsou určeny 
tvůrčí  dílny Já, čtenář a Dobrý svět. 
 
 
Seminář je vhodný pro učitele 1. i 2. 
stupně ZŠ. 

 

Změna programu vyhrazena.  


