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V Českých Budějovicích dne 11. března 2020.  

 

Vážená paní ředitelko, 

Vážený pane řediteli, 

 

Vzhledem k nastalé situaci s výskytem „koronaviru“ si Vám dovolím nabídnout akreditovaný 

seminář MŠMT pro pedagogické pracovníky Vaší školy, který je možné využít nejen v době 

nařízeného opatření ve školách, ale i v průběhu dalšího období. 

Seminář je zaměřený na práci s třídním kolektivem. Obsahově je vhodný jak pro 

pedagogy z prvního, tak  i druhého stupně ZŠ. Vlastní obsah semináře není určený pouze pro 

třídní učitele, ale pro celý pedagogický sbor. Celková časová dotace činí 16 hodin lektorské 

činnosti, která je zajištována erudovanými pracovníky PPP. Všichni lektoři mají dlouholetou 

zkušenost s prevencí včetně řešení vzniklých problémů v třídních kolektivech. V průběhu 

vzdělávání si pedagogové  osvojí základní principy, techniky a formy práce se třídou, tvorbu a 

uplatňování pravidel pro práci se třídou včetně nezbytných teoretických dovedností a znalostí. 

Veškeré aktivity jsou uzpůsobeny věkovým a vývojovým specifikům žáků a třídních kolektivů. 

Součástí seminářů je i základní pedagogická diagnostika, soubor her, včetně metodiky a další 

aktivity. Seminář je ve velkých školách vhodné rozdělit pro pedagogy z prvního stupně a 

druhého stupně. Maximální kapacita pro realizaci je 25 osob. Vlastní realizace probíhá formou 

čtyř seminářů s hodinovou dotací 4 hodiny/seminář, tj. celkem 16 hodin. Z důvodu karanténních 

opatření je možné seminář realizovat např. ve dvou dnech např. po 8 hodinách nebo na základě 

vzájemné domluvy. Celková cena činí 25.000 Kč za jednu cílovou skupinu pedagogů. Vzhledem 

k tomu, že nabízené vzdělávání je akreditované MŠMT je možné toto financovat z prostředků 

získaných na základě šablon, prostředků DVPP či prostřednictvím MAS a z dalších zdrojů.  

Hodnocení pedagogů s celkovou úrovní a vedením vzdělávání od již zúčastněných škol se 

setkává s velmi kladným ohlasem, a to jak od samotných učitelů, tak i vedení škol. K bližšímu 

seznámení s obsahem semináře si Vám dovoluji zaslat odkaz, kde informace nejsou 

aktualizovány, ale z obsahu je zřejmé zaměření a vlastní obsah jednotlivých seminářů: 

http://www.projektpresto.cz/ke-stazeni/prezentace. 

Po ukončení vzdělávání je pedagogickým pracovníkům vydáno osvědčení o absolvování. 

Celý seminář je zaměřený na efektivní vedení třídnických hodin a působení pedagogického sboru 

na jednotlivé třídní kolektivy.  

V případě Vašeho zájmu o realizaci či potřebě k doplnění informací se prosím neváhejte 

obrátit na níže uvedené kontakty. 

Zároveň nabízíme i možnost pořádání školení pro pedagogy na téma jednotlivých forem 

rizikového chování, šikany, školní legislativy v oblasti drog či rizikového chování a další. Tyto 

semináře však nemají akreditaci MŠMT (nelze je hradit z prostředků na DVPP) a je potřebné si 

vše individuálně domluvit. 

     
       Mgr. Pavel Vácha - Ředitel    Tel: 725 975 587 
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