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Vzdělávací nabídka pro leden – červen  2022 

 Projekt I KAP II Středočeského kraje – určeno pro přihlášené členy  platformy 

realizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje 

  

Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – nejste-li zatím v režimu 

„přihlášení“ zašlete svůj mail a pracovní adresu na: mrazkova@pppsk.cz, poté budete 

zařazeni do mailing listu, budou Vám chodit pozvánky na akce i další důležité 

informace. Členy platformy se mohou stát: školní psychologové a speciální 

pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol.  

 

Pozor! Změna v systému přihlašování: Na akci se přihlašujte CO NEJDŘÍVE 

osobě, která je uvedena pod akcí. Počet účastníků je omezen, rozhoduje čas 

přihlášení. Přihlášení je závazné – potřebujeme mít jasnou představu o účasti na 

kurzech, které z projektu financujeme, a pro Vás jsou zdarma. Odhlašujte se 

prosím jen z vážných důvodů.   

Vzhledem k probíhající epidemii COVID 19 se prezenční účast na akcích řídí 

aktuálními vládními opatřeními  platnými ke dni setkání. 

 

U každé akce máte informaci, zda se koná on-line či prezenčně. Změna ale může 

nastat podle aktuální situace, budeme se snažit informovat vás co nejdříve.  

V případě jakýchkoliv dotazů pište na: mrazkova@pppsk.cz 

  

Setkání pro všechny profese:  

 

18. 2. 2022 Krizová intervence, 9:00-12:00, on-line  

Základní zásady krizové intervence ve školách. Možné techniky práce se třídou i s 

jednotlivcem, copingové strategie dětí a dospělých. Limity školního prostředí v 

poskytování krizové intervence.  
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Hlaste se na: zemanova@pppsk.cz 

 

6. 5. 2022 Intervize a supervize, 13:00-17:00, MŠ Mělník - místo bude 

upřesněno, Mgr. Hana Grohmanová 

Základní seznámení s tím, co je supervize a intervize, jaká mají pravidla, jaké jsou 

základní přístupy. Vyzkoušíme si supervizi na konkrétním tématu. Budete mít možnost 

si přinést svá vlastní témata, která můžeme také společně supervizně zpracovat. 

Hlaste se na: uhrova@pppsk.cz 

 

 

Setkání pro psychology a speciální pedagogy: 

 

14. 1. 2022 Kazuistický seminář 9:00 – 12:00, on-line 

Tentokrát budeme pracovat odděleně on-line, tedy zvlášť psychologové a speciální 

pedagogové. Připravte si svoje kazuistiky.  

Psychologové hlaste se na: grohmanova@pppsk.cz 

Speciální pedagogové hlaste se na:  mrazkova@pppsk.cz 

 

23. 2. 2022 Diagnostika školní připravenosti, 9:00 – 14:30, Mgr. Jiřina Bednářová, 

on-line  

Obsahem semináře je seznámení a zácvik  se standardizovaným  diagnostickým 

nástrojem „Diagnostika školní připravenosti. Varianta pro pedagogy škol a školní 

poradenská pracoviště“.   

Účastníci budou seznámeni s jednotlivými  subtesty zaměřenými  na posouzení úrovně 

zrakové diferenciace, prostorové orientace, matematické představy, fonologického 

uvědomování, grafomotoriky. Budou zacvičeni v administraci a vyhodnocení 
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jednotlivých subtestů, v interpretaci výsledků. Bude nastíněna možnost intervence, 

podpůrných opatření na podkladě zjištěných dat. 

Hlaste se na: uhrova@pppsk.cz 

 

9. 3. 2022, Diagnosticko-intervenční model při podpoře žáků v matematice – 2. 

část, PaedDr.  Renata Wolfová (určeno pro absolventu kurzu v prosinci 2021 či 

absolventy stejného kurzu např. V Dyscentru).  Prezenčně: Soukenická 25, Praha 1. 

Program:  

1. Rané matematické představy a dovednosti 

2. Opakování formou kazuistik 0 až 1000 – anebo Vám to od prosince šlo?   

3. Diagnostika 2. stupeň 

4. Číselný obor 0-1000000, racionální čísla, operace násobení a dělení 

Hlaste se na: mrazkova@pppsk.cz 

 

11. 3. 2022,  Kazuistický seminář, 9:00 – 12:00, on-line 

Kazuistický seminář společný pro psychology a speciální pedagogy. Připravte si svoje 

kazuistiky 

Hlaste se na: grohmanova@pppsk.cz 

 

24. – 25. 3. 2022, Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím 

intervenčního programu PAMIS, 9.00 - 16.30, PhDr.  et Mgr. Zdeňka Michalová, 

Ph.D., prezenčně, Soukenická 15, Praha 1 

PAMIS je intervenčním programem k stimulaci pozornosti a paměti s širokým 

uplatněním v individuální a popř. skupinové práci s klientem. Je použitelný od 10 ti let 

věku s neomezenou horní věkovou hranicí, tj. je vhodný i pro práci s dospělými lidmi. 

Absolvovat tento program může kdokoliv, kdo má potřebu zlepšit svou pozornost a 
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paměť, není prvoplánově určen pouze pro klienta handicapovaného. Vznikl v českém 

prostředí, vychází z dlouholeté praktické zkušenosti autorek z poradenské práce. Pro 

používání tohoto programu je nutné absolvovat oba dva dny školení.  

Hlaste se na: uhrova@pppsk.cz 

 

19. 4. 2022, Dynamická diagnostika a intervence v oblasti ČJ  - Mgr. Bednářová, 

9:00 – 16:00, prezenčně – pravděpodobně Soukenická 15, Praha 1 

Seminář se zabývá problematikou nižších  školních výkonů ve čtení a v psaní, které 

jsou pod úrovní očekávání jak ze strany školy, tak i rodiny.  Je zaměřen na podporu 

žáků, kteří si tyto dovednosti osvojují pozvolněji. Pomoc dítěti vychází z posouzení 

vývoje čtení a psaní, z pedagogické diagnostiky, na kterou navazuje cílená intervence. 

Témata semináře: 

• Je za každým nezdarem ve čtení a psaní porucha učení? Je každý pomalý 

čtenář dyslektik? Co všechno může být příčinou pomalejšího osvojování čtenářských 

dovedností? Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti 

čtení a psaní. 

• Posouzení úrovně čtenářských dovedností (čtenářské techniky, přesnosti čtení, 

automatizace dekódování, vnímání obsahu čteného, informační zisk)  

• Posouzení úrovně písemného projevu (grafické provedení, obsah psaného z 

hlediska chybovosti – specifická a gramatická chybovost) 

• Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje fonologického uvědomování 

(analýzy, syntézy, diferenciace, fonologické manipulace). 

• Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje zrakového vnímání (především 

zrakové diferenciace rozlišení detailů, polohy prvků). 

• Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí   

Součástí kurzu jsou materiály a náměty aktivit pro sledování a podporu vývoje dítěte 

mladšího školního věku v oblasti čtení a psaní, fonologického uvědomování, 

zrakového vnímání. 
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Hlaste se na: mrazkova@pppsk.cz 

 

29. 4.2022, Kazuistický seminář pro psychology 9:00 – 12:00, on-line 

Přineste své zajímavé kazuistiky a čerpejte také inspiraci od ostatních.  

Psychologové, hlaste se na: grohmanova@pppsk.cz 

 

29. 4. 2022 Kazuistický seminář pro speciální pedagogy, 9:00 – 12:00, on-line 

Přineste své zajímavé kazuistiky a čerpejte také inspiraci od ostatních.  

Speciální pedagogové, hlaste se na:  lucie.hemer@pppsk.cz 

 

 

12. – 13. 5. 2022, Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím 

intervenčního programu PAMIS, 9.00 - 16.30, PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, 

Ph.D., prezenčně, Soukenická 15, Praha 1 

PAMIS je intervenčním programem k stimulaci pozornosti a paměti s širokým 

uplatněním v individuální a popř. skupinové práci s klientem. Je použitelný od 10 ti let 

věku s neomezenou horní věkovou hranicí, tj. je vhodný i pro práci s dospělými lidmi. 

Absolvovat tento program může kdokoliv, kdo má potřebu zlepšit svou pozornost a 

paměť, není prvoplánově určen pouze pro klienta handicapovaného. Vznikl v českém 

prostředí, vychází z dlouholeté praktické zkušenosti autorek z poradenské práce. Pro 

používání tohoto programu je nutné absolvovat oba dva dny školení. 

Hlaste se na: uhrova@pppsk.cz 

 

23. 5. 2022, 9:00- 14:00 Kariérové poradenství na ZŠ a SŠ a možnosti dalšího 

vzdělávání dospělých, PhDr. Iva Stefanová, prezenčně: Soukenická 15, Praha 1  
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Účastníci kurzu se seznámí s aktuálním stavem KP na ZŠ a SŠ a možnostmi dalšího 

vzdělávání dospělých. Budeme se věnovat spolupráci výchovného a kariérového 

poradce školy s psychologem/speciálním pedagogem ŠPP či PPP. Zmíníme obsah 

průřezového předmětu Svět práce. Zdůrazněn bude význam portfolia, projektů a praxí 

pro budoucí uplatnění žáků a studentů. Zmíněny budou další možnosti, kde získat 

kariérové informace - ÚP, kariérově zaměřené veletrhy (Schola Pragensis...), 

internetové zdroje, poradenská centra. Účastníci získají informace o aktuálních 

možnostech vzdělávání dospělých (nové možnosti, jak dosáhnout požadované 

kvalifikace, NSK, autorizované osoby)       

Kurz bude obsahovat teoretickou část, praktické ukázky, pracovní listy a další 

pomůcky, nácvik poradenského rozhovoru zaměřeného na KP, burzu nápadů, které 

lze při KP ve školách využít. Bude přihlédnuto ke specifikům osob s OMJ a ze sociálně 

znevýhodněných skupin.  

Hlaste se na: lucie.hemer@pppsk.cz 

 

 

Setkání asistentů pedagoga:  

28. 1. 2022, od 13:00 do 16:00, Kazuistický seminář, online 

Přineste své zajímavé kazuistiky, nechte se inspirovat a inspirujte ostatní.  

Hlaste se na: zemanova@pppsk.cz 

 

15. 2. 2022, od 9:00 do 12:30, Vývojová dysfázie, PPP Český Brod, Žižkova 507 

(areál nemocnice, budova C). 

Přiblížíme vám základní projevy vývojové dysfázie a jejich dopady na vzdělávání. 

Dozvíte se o možných metodách výuky, organizaci ve třídě i možné personální 

podpoře. Dále se budeme věnovat hodnocení žáka a doporučíme celou řadu 

pomůcek, které jsou vhodné pro nápravu výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, jazykového 

citu, rytmizace a sluchového vnímání.  

mailto:zemanova@pppsk.cz
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Akce je primárně určena pro asistenty pedagoga českobrodských škol, bude-li volná kapacita, rádi účast 

umožníme i dalším zájemcům.  

Hlaste se na: mrazkova@pppsk.cz 

 

 

8. 4. 2022, od 13:00 do 16:00, Sociální znevýhodnění, online 

Máte ve škole žáky, žijící v prostředí, kde chybí dlouhodobá dostatečná podpora ke 

vzdělávání či přípravě na vzdělávání? Řešíte kauzy, kde zákonní zástupci se školou 

dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu oprávněných zájmů žáka? Navštěvují školu 

žáci, kteří jsou znevýhodněni při svém vzdělávání z důvodu příslušnosti k etnické nebo 

národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li znevýhodnění 

spojeno s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka? Přijďte se podělit s kolegy o 

své zkušenosti v této oblasti.  

Hlaste se na: zemanova@pppsk.cz 

 

 

Setkání pracovníků MŠ:  

28. 1. 2022, Kazuistický seminář, od 14:30 do 17:30, on-line 

Tentokrát bude obsah semináře čistě na vás. Přijďte s jakýmikoliv dotazy, příběhy, či 

náměty do diskuze, budeme se jim věnovat.  

Hlaste se na: uhrova@pppsk.cz 

 

 

4. 3. 2022, Logopedie z pohledu klinického logopeda, od 14:30 do 17:30,   

Mgr. Milena Čámková, on-line 

Seminář vás provede vývojem dětské řeči, podmínkami pro její pozitivní rozvoj, 

seznámíte se s nejčastějšími řečovými vadami v předškolním a mladším školním věku, 

jejich prevencí, nástinem diagnostiky a možnostmi terapie.  Co je v této oblasti role 

klinického logopeda, logopedického asistenta a učitele MŠ? 

Hlaste se na: uhrova@pppsk.cz 
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28. 4. 2022, Nadané dítě v mateřské škole, 12:30 – 16:30,  Mgr. Andrea 

Štefáčková, on-line  

Dá se poznat nadané dítě v mateřské škole? Jaká je role pedagoga v MŠ při rozvíjení 

těchto dětí? Seznámíme Vás se samotným pojmem nadaného dítěte, představíme 

typické charakteristiky a osobnostní profily nadaných dětí. Budeme se zabývat 

přístupy, doporučenými postupy a publikacemi  a obohacujícími materiály pro rozvoj 

dětí s nadáním v MŠ. Hlaste se na: uhrova@pppsk.cz 
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Kurzy pro školy: leden 2022 – květen 2022  
Projekt I KAP II Středočeského kraje 

realizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje 
 
 
V rámci projektu I KAP II Vám nabízíme následující kurzy. Z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace budou kurzy probíhat on-line, výjimky jsou označeny červeně. Na 
každý kurz je potřeba se přihlásit příslušnému lektorovi, který Vám pak zašle odkaz. Není-li 
uvedeno jinak, počet je omezen na 12 účastníků, aby bylo možné zajistit dostatečnou 
interaktivitu mezi účastníky a lektorem.  Povinností účastníka je odevzdat vyplněnou Kartu 
účastníka a evaluaci. Obojí bude zasláno po skončení akce.  
Případné dotazy směřujte na níže uvedené kontakty. Věříme, že si z nabídky vyberete, kurzy 
poběží i ve druhém pololetí školní roku. Kurzy jsou určené pouze pro pedagogické pracovníky, 
kteří pracují v MŠ, ZŠ, SŠ Středočeského kraje a jsou pro tyto účastníky zdarma. Při 
přihlášení, prosíme, uveďte v mailu také adresu Vaší školy.    
 
 
Za lektorský tým zdraví, 
Mgr. Jana Mrázková, Ph.D. 
garant projektu – Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje  
mrazkova@pppsk.cz 
 
 
13. 1. 2022 od 14,00 do 18,00 hodin, Diferenciace výuky 
Mgr. Tereza Kaltounková  
obsah: Vymezení pojmu, materiální a personální podmínky, konkrétní náměty, jak diferenciaci 
výuky realizovat, představení pomůcek, které lze při výuce používat, využívání moderních 
technologií, diferenciace výuky při on-line vzdělávání, diskuze 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol 
Přihlášky zasílejte do 6. 1. 2022 na: t.brezovska@seznam.cz 
 

 

21. 1. 2022 od 14,00 do 18,00 hodin, Diferenciace výuky 
Mgr. Tereza Kaltounková  
obsah: Vymezení pojmu, materiální a personální podmínky, konkrétní náměty, jak diferenciaci 
výuky realizovat, představení pomůcek, které lze při výuce používat, využívání moderních 
technologií, diferenciace výuky při on-line vzdělávání, diskuze 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol 
Přihlášky zasílejte do 14. 1. 2022 na: t.brezovska@seznam.cz 
 

mailto:t.brezovska@seznam.cz
mailto:t.brezovska@seznam.cz
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28. 1. 2022 od 11 do 15 hodin, Asistent pedagoga v systému školy  
lektor: Aleš Štefan 
Asistenti pedagoga jsou již řadu let nedílnou součástí škol, přesto někdy panují nejistoty ohledně 
náplně práce jak z pohledu asistentů, tak učitelů a vynořují se otázky nad efektivní spoluprací 
mezi učiteli a asistenty, dále pak mezi asistenty a žáky. Praktický seminář Vám poskytne 
postřehy, tipy a rady z praxe. 

Přihlášky  zasílejte do 24. 1. 2022 na: ales.stefan@seznam.cz 
 
4. 2. 2022 od 9 do 13 hodin, Domácí násilí 
PhDr. Pavla Majerová  
Prožívání u dětí, které jsou v „pouhé“ roli svědků násilí mezi rodiči, má své zákonitosti a 
významně ovlivňuje jejich současný i budoucí život ve všech sférách (emocionální, fyzické i 
kognitivní). Ve školním prostředí se můžeme setkat také s tím, že v domácím násilí mohou mít 
kořeny například problémy s chováním, učením nebo zdánlivě nesouvisející fyzické obtíže, jako 
je zvýšená nemocnost. Jak poznáme domácí násilí? Jak se v takové situaci jako učitel zachovat 
a na koho se obrátit? To a mnoho dalšího se dozvíte na webináři. 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 
Přihlášky  zasílejte do 1. 2. 2022 na: pavla@psycholog-majerova.cz 

 
15. 2. 2022 od 14 do 18 hodin,  Syndrom vyhoření 
Mgr. Hana Grohmanová 
Místo: Pedagogicko-psychologická poradna Český Brod, Žižkova  507 (areál nemocnice, 
budova C) 
Obsah: Příznaky syndromu vyhoření, aktuální poznatky, matice plánování času, emoční 
domeček, krocení strašáků, trochu z mindfullnes aneb teď a tady… a další praktické rady, jak 
se bránit stresu. 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci  
Přihlášky  zasílejte do 10. 2. 2022 na: grohmanova@pppsk.cz 
 
17. 2. 2022 od 14,00 do 18,00 hodin, Školní poradenské pracoviště  
Mgr. Tereza Kaltounková  
obsah: Kdo tvoří školní poradenské pracoviště, jaká je konkrétní náplň práce jednotlivých 
členů a jak by spolu měli spolupracovat, aby vytvořili funkční tým. Zaměříme se na to, jak si 
získat důvěru kolegů, rodičů a žáků. Budeme hovořit o tom, s jakými dalšími institucemi může 
ŠPP spolupracovat nebo jaké krizové situace může ŠPP řešit (úmrtí, psychické problémy, 
týrání, vážná nemoc,....). Nezapomeneme ani na vlastní psychohygienu. 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol 
Přihlášky zasílejte do 14. 2. 2022 na: t.brezovska@seznam.cz 
 

25. 2. 2022 od 14 do 18 hodin,  Syndrom vyhoření 
Mgr. Hana Grohmanová 

mailto:ales.stefan@seznam.cz
mailto:pavla@psycholog-majerova.cz
mailto:grohmanova@pppsk.cz
mailto:t.brezovska@seznam.cz


 

 
Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 

 

Obsah: Příznaky syndromu vyhoření, aktuální poznatky, matice plánování času, emoční 
domeček, krocení strašáků, trochu z mindfullnes aneb teď a tady… a další praktické rady, jak 
se bránit stresu. 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci  
Přihlášky zasílejte do 15. 2. 2022 na: grohmanova@pppsk.cz 
 

25. 2. 2022 od 14,00 do 18,00 hodin, Diferenciace výuky 
Mgr. Tereza Kaltounková  
obsah: Vymezení pojmu, materiální a personální podmínky, konkrétní náměty, jak diferenciaci 
výuky realizovat, představení pomůcek, které lze při výuce používat, využívání moderních 
technologií, diferenciace výuky při on-line vzdělávání, diskuze 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol 
Přihlášky  zasílejte do 21. 2. 2022 na: t.brezovska@seznam.cz 
 
4. 3. 2022 od  9 do 12 hodin, Rodina během a po rozpadu  
PhDr. Pavla Majerová 
obsah: Charakteristika rodiny během rozvodu a po něm. Vliv rozvodu rodičů na dítě, jeho 
školní úspěšnost, prožívání a chování. Úskalí komunikace mezi školou a rodiči během rozvodu 
a po něm. Patchworkové (složené) rodiny a jejich specifika. 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 
Přihlášky zasílejte do 1. 3. 2022 na: pavla@psycholog-majerova.cz 

 
11. 3. 2022 od 14,00 do 18,00 hodin, Diferenciace výuky 
Mgr. Tereza Kaltounková  
obsah: Vymezení pojmu, materiální a personální podmínky, konkrétní náměty, jak diferenciaci 
výuky realizovat, představení pomůcek, které lze při výuce používat, využívání moderních 
technologií, diferenciace výuky při on-line vzdělávání, diskuze 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol 
Přihlášky zasílejte do 7. 3. 2022 na: t.brezovska@seznam.cz 
 
18. 3. 2022, od 8:30 do 12:30, Krizové situace z pohledu dítěte  
Mgr. Jiří Lacka  

Jaká krizová témata přináší v současné době děti a dospívající na chat linky důvěry? Jaké 

jsou jejich zvládací mechanismy? Jaká by mohla být podpůrná role školy či vnímavého 

učitele? Pojďme o těchto a dalších tématech diskutovat a vzájemně se obohatit. 
Cílová skupina:  pedagogové, psychologové, pracovníci školních poradenských pracovišť 
Přihlášky zasílejte do 14. 3. 2022 na: mrazkova@pppsk.cz 
 
18. 3. 2022 od 14 do 18 hodin,  Syndrom vyhoření 
Mgr. Hana Grohmanová 

mailto:grohmanova@pppsk.cz
mailto:t.brezovska@seznam.cz
mailto:pavla@psycholog-majerova.cz
mailto:t.brezovska@seznam.cz
mailto:mrazkova@pppsk.cz


 

 
Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 

 

Obsah: Příznaky syndromu vyhoření, aktuální poznatky, matice plánování času, emoční 
domeček, krocení strašáků, trochu z mindfullnes aneb teď a tady… a další praktické rady, jak 
se bránit stresu. 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci  
Přihlášky zasílejte do 18. 3. 2022 na: grohmanova@pppsk.cz 
 
22. 3. 2022 od 9 do 13 hodin, Školní poradenské pracoviště na ZŠ  
Mgr. Lucie Hemer 

Školní poradenské pracoviště by mělo pro potřeby školy fungovat na každé škole. Někde je 
jeho role spíše formální, jinde velmi funkční. Pojďme pracovat na tom, jak vybudovat to druhé. 
V rámci webináře bude představeno legislativní ukotvení poradenských služeb v ZŠ, proces 
samotného vybudování poradenského pracoviště, organizační struktura a spolupráce ŠPP 
s vedením školy.  Dále bude věnován prostor rolím jednotlivých poradenských pracovníků ve 
škole (výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), jejich 
standardním činnostem i možnostem, jak poradenské služby ve škole koordinovat  
Cílová skupina: pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogové 
Přihlášky zasílejte do 15. 3. 2022 na: lucie.hemer@pppsk.cz 
 
25. 3. 2022 od 12 do 16 hodin, Asistent pedagoga v systému školy  
Aleš Štefan 
místo: ZŠ Velvary, Školní 269  
Asistenti pedagoga jsou již řadu let nedílnou součástí škol, přesto někdy panují nejistoty ohledně 
náplně práce jak z pohledu asistentů, tak učitelů a vynořují se otázky nad efektivní spoluprací 
mezi učiteli a asistenty, dále pak mezi asistenty a žáky. Praktický seminář Vám poskytne 
postřehy, tipy a rady z praxe. 

Přihlášky  zasílejte do 21. 3. 2022 na: ales.stefan@seznam.cz 
 
7. 4. 2022 od 14,00 do 18,00 hodin, Diferenciace výuky 
Mgr. Tereza Kaltounková  
obsah: Vymezení pojmu, materiální a personální podmínky, konkrétní náměty, jak diferenciaci 
výuky realizovat, představení pomůcek, které lze při výuce používat, využívání moderních 
technologií, diferenciace výuky při on-line vzdělávání, diskuze 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol 
Přihlášky zasílejte do 4. 4. 2022 na: t.brezovska@seznam.cz 
 
22. 4. 2022 od 14 do 18 hodin,  Syndrom vyhoření 
Mgr. Hana Grohmanová 
Obsah: Příznaky syndromu vyhoření, aktuální poznatky, matice plánování času, emoční 
domeček, krocení strašáků, trochu z mindfullnes aneb teď a tady… a další praktické rady, jak 
se bránit stresu. 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci  
Přihlášky zasílejte do 19. 4. 2022 na: grohmanova@pppsk.cz 
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5. 5. 2022 od 9,30 do 13,30, Školní poradenské pracoviště – fungování a zvládání stresu 
v rámci ŠPP 
PhDr. Zuzana Knesplová 

Obsah: Jak vypadá a funguje ŠPP v dnešní době – prezenčně i distančně? Jak ho zřídit nebo 
rozvinout - po stránce vybavení, ale i know-how? A co psychohygiena ŠPP? Odpovědi na tyto 
a další otázky dostanete na tomto workshopu. Cílem workshopu je vedle teorie obohatit se 
také o praktické zkušenosti (techniky zvládání stresu, mindfulness) a odpovědi na vlastní 
otázky. 
Cílová skupina: členové ŠPP na ZŠ a SŠ 

Přihlášky zasílejte do 30. 4. 2022 na knesplova.psycholog@gmail.com 

 

20. 5. 2022 od 12 do 16 hodin, Asistent pedagoga v systému školy  
Aleš Štefan 
Asistenti pedagoga jsou již řadu let nedílnou součástí škol, přesto někdy panují nejistoty ohledně 
náplně práce jak z pohledu asistentů, tak učitelů a vynořují se otázky nad efektivní spoluprací 
mezi učiteli a asistenty, dále pak mezi asistenty a žáky. Praktický seminář Vám poskytne 
postřehy, tipy a rady z praxe. 

Přihlášky do 16. 5. 2022 na: ales.stefan@seznam.cz 
 

Lektorský tým: 
Mgr. Lucie Hemer: pracuje jako zástupce ředitelky a školní speciální pedagog v základní škole 
Mgr. Terezie Kaltounková: pracuje dlouhodobě jako školní speciální pedagog, absolvovala 
několik zahraničních stáží, má zkušenosti se žáky ze socio-kulturně odlišného prostředí 
Mgr. Hana Grohmanová:  pracuje jako školní a poradenský psycholog a speciální pedagog, metodik 

IKAP II  
PhDr. Pavla Majerová: pracuje jako školní psycholog, zároveň má soukromou psychologickou 
praxi. 
Mgr Jiří Lacka: působí jako psycholog v SPC, pracuje také na krizové lince důvěry 
Aleš Štefan: profesi asistenta pedagoga i učitele praktikuje řadu let v ZŠ Velvary 
PhDr. Zuzana Knesplová: poradenská psycholožka a lektorka mindfulness, pracuje jako školní 
psycholožka od roku 2008, má zkušenosti s prací ŠP na gymnáziu i základní škole, věnuje se mimo 
jiné tématu života s vysokým potenciálem a kariérovému poradenství 
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