
Varianta Název programu Typ

Hod. 

dotace

1. Nácvik sociálních 

dovedností pedagoga

kurz 8

2. Individualizace práce v 

mateřské škole

seminář 8

3.
Jak plánovat a realizovat 

vzdělávání dětí 

přeškolního věku

seminář 8

4. Kritéria školní zralosti seminář 8

5.
Šikana ve škole z pohledu 

práva
přednáška 8

6.

Učitelé MŠ a děti s 

odloženou školní 

docházkou

přednáška 8

7.
Hravá literární výchova v 

MŠ - kurz
kurz 16

8.
Práce s příběhem v MŠ - 

čtenářská gramotnost
seminář 16

9.
Individualizace v 

mateřské škole

cyklus 

přednášek a 

seminářů

40

10. Syndrom vyhoření seminář 8

11.
Podpora osobnostního 

rozvoje pedagogů MŠ
kurz 40

12.
Osobnostně sociální 

rozvoj pedagogů MŠ
kurz 16

13.
Specifika práce s 

dvouletými dětmi v MŠ
kurz 24

14.
Mimořádně nadané dítě 

a učitel/ka MŠ
seminář 8

15.
Obtížné rozhovory s 

rodiči
seminář 8

16.
Jazyková výchova u dětí 

předškolního věku
seminář 16

17.
Krizové situace ve 

školním prostředí
seminář 8

18.
Cesta k individualizaci v 

MŠ
kurz 40

19.
Mindfulness pro 

pedagogy
kurz 8

Šablony II - MŠ nabídka seminářů

a) ostatní



20.
Rozvoj předmatematické 

gramotnosti dětí v praxi 

konkrétní MŠ

seminář 8

21.
Polytechnické činnosti v 

MŠ
kurz 16

22.
Zážitkové hry pro děti v 

přírodě
dílna 8

23.

UP - cycling na podporu 

ochrany životního 

prostředí

seminář a 

exkurze
8

24.
Nácvik sociálních 

dovedností pedagoga
kurz 8

25.
Individualizace práce v 

mateřské škole
seminář 8

26.

Jak plánovat a realizovat 

vzdělávání dětí 

předškolního věku
seminář 8

27. Kritéria školní zralosti seminář 8

28.
Šikana ve škole z pohledu 

práva
přednáška 8

29.

Učitelé MŠ a děti s 

odloženou školní 

docházkou
přednáška 8

30.

Osobní produktivita, jak 

odcházet z práce s čistou 

hlavou
seminář 8

31.
Lepší paměť snadno a 

rychle 1
seminář 8

1.
Keramický kurz II - pro 

pokročilé
dílna 16

2. Pletení z pedigu dílna 16

3. Keramický kurz I dílna 16

4.
Kreativ - cyklus 

výtvarných dílen
seminář a dílna 16

5.
Využití ICT nejen ve 

výtvarné výchově II
seminář a dílna 8

6.
Grafická tvorba 

akcidenčních tiskovin
seminář a dílna 8

7. Keramika pro radost dílna 8

8.
Nové techniky ve zdobení 

textilu
dílna 8

9. Land Art seminář a dílna 8

10.
Vliv motivace ve výtvarné 

práci s dětmi
dílna 8

11.
Grafická tvorba 

akcidenčních tiskovin
seminář a dílna 8

12. Keramický kurz I dílna 16

b) výtvarná 

výchova

a) ostatní



13. Pletení z pedigu dílna 16

14.
Kreativ - cyklus 

výtvarných dílen
seminář a dílna 16

15.
Využití ICT nejen ve 

výtvarné výchově II
seminář a dílna 8

1.
Komunikace a tvořivé 

psaní v literární výchově
seminář 16

2.
Aktivity podporující 

rozvoj řeči u dětí
seminář 8

3.

Tvořivá literární výchova 

s prvky dramatické 

výchovy v předškolním 

vzdělávání

seminář 16

4.
Aktivity podporující 

rozvoj řeči u dětí
seminář 8

5.
Komunikace a tvořivé 

psaní v literární výchově
seminář 16

6.
Práce s příběhem - 

čtenářská gramotnost
seminář 8

7.

Komunikace a tvořivé 

psaní v LV napomáhající 

čtenářské gramotnosti
seminář 8

8.
Rozvoj grafomotorických 

a vizuomotorických 

dovednost

seminář 8

9.
Specifické poruchy učení 

v kostce
seminář 8

1.

Rozvoj předčíselných a 

matematických představ 

a dovedností v 

předškolním věku

seminář 16

2.

Rozvoj předčíselných a 

matematických představ 

a dovedností v 

předškolním věk

seminář 16

1.
Cestování po 

kontinentech
seminář 8

2.
Hudba - rytmus, pohyb, 

fantazie
seminář 8

1.

Program zaměřený na 

novelu šk. zákona č. 

561/2004Sb., - MŠ
seminář 16

2.

Úvod do problematiky 

poruch autistického 

spektra

seminář 8

b) výtvarná 

výchova

f) inkluze

d) matematika

e) hudební 

výchova

c) český jazyk



3.

Podpora inkluzivního 

vzdělávání - vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků MŠ v PAS

seminář 8

1.
Zajímavé pokusy a objevy 

pro děti
seminář a dílna 8

2. Polytechnika v praxi MŠ seminář a dílna 8

3. Stavíme dům dílna 8

1. Jak učit angličtinu v MŠ seminář 16

1. Využití tabletů v MŠ seminář 16

1.

Hudba jako zdroj 

osobnostního a 

sociálního rozvoje

seminář 8

1.
Vaříme s malými dětmi 

ve škole
seminář 8

i) osobnostní a 

sociální 

výchova 

j) rodinná 

výchova

f) inkluze

g) technická 

výchova

h) cizí jazyky-

angličtina

ch) ICT


