
 

 

 

MAP Kuřim II  

Semináře pro pedagogické pracovníky, pracovníky ve školství, rodiče a další 

MAP ORP Kuřim II  - Plán vzdělávacích aktivit 

Termín a místo Název akce Lektor Na co se můžete těšit/ odkaz na přihlášení 

Semináře pro pedagogické pracovníky, pracovníky ve školství, rodiče a další 

U vás ve škole 

Jít společně, jít spolu 
Délka setkání 3-4 hodiny 
Počet účastníků: do 15 osob 

  

MUDr. Taťjana Horká   

 
Program zaměřený na práci ve skupině/pracovním kolektivu. 
Vytváříme prostor pro komunitní kruh, lektoři přináší otázky 
zaměřené na mezilidské vztahy, na tvorbu atmosféry v kolektivu,  
na porozumění vzájemné komunikace. Prostřednictvím her, kde 
není vítězů ani poražených vzniká místo pro zájem se o sobě něco 
dozvědět. Můžeme jít spolu, vedle sebe. Program otevírá téma 
hranic. Kde jsou moje hranice, kdo to určuje, kde začínají hranice 
druhého, jak je spolu utváříme. 
 
Přihlašujte naráz celé skupiny v níže uvedeném přihlášení. Pokud 
se chcete přihlásit samostatně napište na e-mail 
stastna@branabrnenska.cz 
Odkaz na video 
 

Přihlaste se zde 
 

U vás ve škole 

Supervize  
Délka setkání 3-4 hodiny 
Počet účastníků: do 15 osob 
Individuální setkání: 1 osoba 

 

MUDr. Taťjana Horká   

 
Konzultace pro pedagogické týmy, která zahrnuje psychohygienu, 
prevence syndromu vyhoření, sdílení „problematických situací“, za 
využití dynamiky skupiny. Setkání mohou mít charakter supervize se 
zaměřením na nalezení vlastních zdrojů. 
 
Přihlašujte naráz celé skupiny v níže uvedeném přihlášení. 
Pokud máte zájem o individuální setkáni, napište počet účastníků 1 
osob v níže uvedeném přihlášení. 
 

Přihlaste se zde 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IKSVmLlngCw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16auqZTIanlH6042PtuNcT2tRR8maJsR_uGczDuuLEbM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VEfLX5ITzTaeAOPWx1kBlngrHB_j2JsYhvOSvxNb6PQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VEfLX5ITzTaeAOPWx1kBlngrHB_j2JsYhvOSvxNb6PQ/edit?usp=sharing
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U vás ve škole 
Matematická 
gramotnost 

Lukáš Javorek 

Matematická gramotnost  I  aktivity nejen na začátek 
vyučovací hodiny aneb INSPIRACE NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO 
ROKU  TERMÍN: 7.9.2021 

Vyzkoušíme si univerzální aktivizující startéry na začátek 
vyučovací hodiny, které budou bavit Vás i Vaše žáky. Čeká Vás 
také ochutnávka pestrých aktivit využitelných nejen v 
matematice vhodných pro párovou práci. Podíváme se na 
online nástroje, které nám pomohou s přípravou hodiny a 
mohou je využívat i naši žáci. Předám vám online zdroje, které 
se mi osvědčily při výuce. Ze semináře si odnesete zásobník 
ověřených aktivit, ze kterého budete moci čerpat v průběhu 
školního roku a zatraktivnit své hodiny, aby odpovídaly 
výstupům pro 21. století. 
  
Komu je akce určena: učitelé matematiky na I. a II. stupni ZŠ 

Délka: 3 - 8 vyučovacích hodin 
 

Přihlašujte se na e-mail stastna@branabrnenska.cz 
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U vás ve škole či dle 
dohody 

ZMĚNA JE ŽIVOT -  
interaktivní koučování  
jedinců, týmů, skupin.  
 
Určeno pro vedoucí pracovníky, 
pedagogy, členy pracovního 
kolektivu, rodiče. 
 
Koučovací workshop týmů nebo 
skupin (délka 2-4 hodiny / jeden 
tým nebo skupina) 
Počet účastníků v jednom týmu 
nebo skupině: 2-10 osob 
 
nebo 
 
Individuální koučování (délka 
1,5 hodiny / jedno sezení) 
Počet účastníků: 1 osoba 

Čestmír Šťastný, MBA 
 

 
Koučink pomáhá lidem překlenout rozdíl mezi tím, kde jsou a tím, 
kde by chtěli být ve svých osobních nebo profesních částech svého 
života. Koučink je interaktivní spolupráce založená na vzájemném 
respektu a důvěře. 
 
Při kontaktu s koučem uslyšíte otázky, díky kterým můžete uvidět 
nové možnosti, ukotvit svoje pocity a zjistit, co je pro vás důležité, 
popř. „ještě důležitější“. Vyzkoušíte si koučovací nástroje a techniky, 
které vám nabídnou „originální klíč pouze od vašich dveří“, při 
jejichž otevření můžete ochutnat a nahlédnout na svoji novou a 
preferovanou budoucnost.  
 
 
V případě zájmu o koučování týmů nebo skupin, přihlašujte na 
daný termín celkový počet osob v níže uvedeném přihlášení. 
 
V případě zájmu o individuální koučování (setkání), napište na 
daný termín počet účastníků 1 osoba v níže uvedeném přihlášení. 
 
Před samotným setkáním vás budeme kontaktovat telefonicky 
nebo osobně ve věci upřesnění a rozsahu spolupráce. 
 
 
 

Přihlásit se zde 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10DLxlyPuG-mZgxwBoKjdnT664ITerO-LH0f5GLUIWUU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10DLxlyPuG-mZgxwBoKjdnT664ITerO-LH0f5GLUIWUU/edit?usp=sharing
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Chata Navrátilka, 
Mirošov č.7, 
Vysočina 

Pojďme si promluvit, 
víkendový seminář pro 

rodiče a pedagogy 

Lukáš Javorek,  
MUDr. Taťjana Horká  
Čestmír Šťastný, MBA  
Zdeňka Petříková 

V rámci víkendového semináře Vás zkušení lektoři provedou na 
základě sdílení a komunitního kruhu specifiky komunikace na půdě 
školy. Zaměří se na komunikaci mezi rodinou a školou i na dopady 
této komunikace na její aktéry. Nebudou chybět příklady z praxe. 

Využity budou i formy koučinku a kineziologie, proběhne ukázková 
hodina komunitního učení. 

Proběhne praktický workshop na kooperativní učení ve skupinách. 

Jako odpočinek budou nabídnuty pracovní činnosti (využitelné i ve 
škole) formou šití. 

 

Maximální počet účastníků – 16 osob. Bude hrazeno ubytování  
a semináře.  

Účastnici si hradí vlastní dopravu a stravování. 

Akce proběhne 18.3 – 20.3.2022. 

Přihlaste se zde 

 
 

Plán vzdělávacích aktivit, Vzdělávací aktivity můžete také sledovat na 
www.branabrnenska.cz/mistni-akcni-plan-ii-2017-2020 

https://forms.gle/i3SmVP8wRMBG2AaC6
https://forms.gle/i3SmVP8wRMBG2AaC6

