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Kromě tohoto zařízení Vám rádi navrhneme nebo zapůjčíme další projekční techniku a související vybavení.

Hlavní parametry:

Kromě tohoto zařízení Vám rádi navrhneme nebo zapůjčíme další projekční techniku a související vybavení.

14.900,-  bez DPH
Cena setu plátna s projektorem

Kompletní vybavení pro Vaše učebny
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Životnost lampy až 7000 hodin
3500 Ansi lm
Rozlišení WXGA 1280x800
Plátno 16:10 203x127cm
Tichý chod

TRIUMPH BOARD
  Speciální nabídka na dotykové monitory

     TB 55-65“ Interactive Flat Panel Triumph Board
     Úhlopříčka (140-218cm) 
     Rozlišení UHD (4K) rozlišení 3840 x 2160

������������������

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Scholaservis-A4-2019-spadavky.pdf   1   20.6.2019   11:28:02



10 / 2019 3

Zpravodaj školství – měsíčník pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení

Redakce: SCHOLA education s.  r.  o. – zařízení pro DVPP a středisko služeb školám
Vedoucí redakce: Mgr. Michal Folta, redakce@scholaservis.cz  grafická úprava: Schola Servis  Inzerce: redakce@scholaservis.cz 
předplatné a fakturace: Ing. Holásková Eva, e.holaskova@scholaservis.cz  Vydává SCHOLA education s.  r.  o., Palackého 151/10, 
796 01 Prostějov  www.scholaservis.cz  IČ: 04994302  evidenční číslo tisku MK ČR E 13552  vychází 1x měsíčně  tiskne Epava 
Olomouc  rozšiřuje SCHOLA education s. r. o. a Česká pošta, s. p.  nevyžádané materiály nevracíme  cena jednoho výtisku 25 Kč  
celoroční předplatné při odebírání jednoho výtisku 250 Kč, dvou výtisků 400 Kč, čtyř výtisků 500 Kč.

Děti žijí v budoucnosti.  
Opatrnost je ale i tak na místě
Školství nemá být zahleděno do minulosti, 
ani staticky postávat na místě. Určitě je 
dobré, když se dívá s nadějí do budoucnos-
ti a ke svým hlavním klientům, tedy dětem, 
přistupuje tak, že právě oni jsou našimi 
posly pro svět budoucnosti. 

Je velmi potěšující vědět, že stále více 
škol se věnuje tématům, která budou školá-
ky v době, kdy oni sami povedou svět, zcela 
aktuální. Robotika je jedním z takových 
oborů. Má-li škola dobré pedagogy, kteří 
umí dnes dětem v tomto oboru budoucnosti 
něco předat, pak můžeme říct, že připravu-
je kvalifikované a dobře připravené odbor-
níky zítřka. A nejde jen o robotiku - obecně 
vzato je tím, co utváří náš dnešní i jejich 
budoucí svět, stále ještě západní věda. 
A ve vědě jsou naši žáci a studenti opravdu 
dobří. Z mezinárodních vědeckých soutěží 
vozí medaile – podařilo se to i nyní, a hrají 
v tom roli i studenti z našeho regionu! Další 
zprávy ukazují, že umíme našim talento-
vaným mladým lidem otevírat cestu na ta 

nejlepší světová vědecká pracoviště, mezi 
něž švýcarský CERN nepochybně patří. 

To vše je super! Bez vědy a bez vědění si 
neporadíme v budoucnu s ničím závažným, 
včetně dnes tak oblíbených témat o krizi 
klimatu. Nicméně nese to s sebou i dru-
hou stránku, a tou je vědomí, že ani svět 
techniky a vědy není bez rizik. Naše děti 
se ve světě elektronických médií a přístrojů 
pohybují daleko suverénněji než my sami, 
nemluvě o jejich prarodičích. Na druhou 
stranu je ale poměrně běžné dozvídat se 
z policejních statistik a tiskových zpráv, jak 
ten či onen pachatel v rámci elektronického 
světa zneužil, podvedl nebo zmanipuloval 
děti. A to je druhá stránka téže mince – 
i na bezpečnost dětí v kyberprostoru musí 
dospělí a zejména školy myslet. 

Těší nás, že následující stránky pozitivně 
informují o obou stránkách mince, která se 
jmenuje úspěšná budoucnost našich dětí. 
Jen tak dál. 

 Vaše redakce Zpravodaje školství

5   Z ministerstva 
Studentské programy v ženevském CERNu jsou nyní pro české studenty přístupnější

6   Vzdělávání 
Zpráva OECD: české školství je podfinancované, vysokoškoláci mají horší uplatnění na trhu práce něž středoškoláci

7  SYNDROM VYHOŘENÍ
Hrozí také Vám? Jak to poznat? A co dělat, když už u Vás nastal? Kurz psychologa  
Jana ZAHRADNÍKA Vám může pomoci 

8  PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ 
Zkuste zapojit do výuky na ZŠ programování robotů, v našem novém kurzu Vám ukážeme možnosti, jak na to

10  Vzdělávání
Bezpečný kybeprostor - abychom ho zajistili, nejdůležitější je prevence a vzdělávání dětí v digitální oblasti

20  Právní poradna
Přijímání prvňáčků do škol s ohledem na problematiku GDPR 

22  DOKONALÁ PAMĚŤ
Zapomínáte často? Máte problém se soustředit? Restartujte svůj mozek na semináři s mistrem paměťových 
dovedností Markem SÝKOROU 

Výběr z obsahu

Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje školství číslo 11/2019 je ve středu 16. října.

Těšíme se na vaše příspěvky! Zasílejte je prosím ve wordu, fotografie zasílejte zvlášť, pokud možno v takovém rozlišení, které lze použít pro tisk.
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DosTaT sE Do CErN JE Pro ČEsKÉ 
sTuDENTY NYNÍ MNohEM sNazŠÍ!
Studenti českých vysokých škol mají nově větší šanci uspět ve výběrových řízeních do student-
ských programů v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). Umožní to nová Dohoda uza-
vřená mezi naším ministerstvem školství a CERN, kterou v Ženevě podepsal náměstek pro řízení 
sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček. Ministerstvo školství si od doho-
dy slibuje navýšení počtu českých studentů v CERN, což by dále mohlo vést také ke zvýšení počtu 
zaměstnanců z ČR v CERN, které je dosud na nízké úrovni.

O podporu v rámci programu se mohou 
ucházet studenti českých vysokých škol 
z technických oborů doktorského, magi-
sterského i bakalářského studia, např. 
v oborech aplikovaná fyzika, IT, strojí-
renství, elektronika, robotika, matema-
tika apod. Program nabízí příležitosti 
rovněž pro studenty tzv. „administrativ-
ních oborů“, jakými jsou finance, právo, 
logistika, tlumočnictví apod.

Kromě podpisu smlouvy se náměstek 
Pavel Doleček krátce setkal s generál-
ní ředitelkou CERN Fabiolou Gianotti 
a dalšími vysokými představiteli CERN, 
se kterými diskutoval další směry 
rozvoje CERN a účasti ČR v CERN. 
V CERN aktuálně probíhají významné 
upgrady jak urychlovače Large Hadron 
Collider (LHC), tak i na něm umístě-
ných experimentů. Náměstek Doleček 
navštívil experiment ATLAS, na kterém 
se výrazně podílejí čeští vědci a tech-
nici, a další technické zázemí CERN, 
například montážní halu pro supra-
vodivé magnety, které jsou využívány 
na LHC.

Aktuální termín pro podání při-
hlášek do Studentských programů 
CERN je stanoven na 21. října 2019. 
Více informací naleznete na webových 
stránkách CERN v odkazech níže, popř. 
kontaktujte Ing. Ondřeje Nováka z odbo-
ru výzkumu a vývoje MŠMT na adrese 
ondrej.novak@msmt.cz.

Doktorský program CERN umožňuje 
studentům převážně technických oborů 
pracovat v CERN na své dizertační 
práci. O stáž se mohou ucházet studenti 
působící v oborech, jakými jsou apliko-

vaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, 
robotika, matematika apod. Délka trvání 
stáže je od 6 do 36 měsíců.

Technický program CERN je určen 
pro studenty bakalářského a magister-
ského stupně. O stáž se mohou uchá-
zet studenti působící v oborech, jakými 
jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, 
elektronika, robotika, matematika apod. 
Délka trvání stáže je od 4 do 12 měsíců. 
Do programu je každoročně vybíráno 
na 120 studentů.

Administrativní program CERN se 
zaměřuje na studenty ekonomických 
a humanitních oborů, jakými jsou právo, 
finance, ekonomika, logistika, tlumoč-

nictví, personalistika apod. Délka trvání 
stáže je od 2 do 12 měsíců.

Stáže jsou ze strany CERN placené 
ve výši od 3 300 CHF měsíčně.

CERN je mezinárodní organizací 
výzkumu a vývoje se sídlem ve švýcar-
ské Ženevě, jež provozuje vůbec nej-
větší laboratoř pro výzkum fyziky částic 
na světě. Základním pilířem výzkum-
né infrastruktury CERN je urychlovač 
LHC, na němž jsou rozmístěné jed-
notlivé experimenty, resp. detekto-
ry, a to ATLAS, CMS, ALICE, LHCb 
a další menší detektory. ČR, resp. 
Československo, je členským státem 
CERN od roku 1991.

Nově jmenovaní ředitelé školských příspěvkových organizací  
zřizovaných olomouckým krajem

Na vedoucí pracovní místo ředitele Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, 
s účinností od 1. září 2019 byl jmenován Mgr. Michael Tesař.

 Silvie Čanková, oddělení organizačně správních činností 
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Češi uspěli na mezinárodní soutěži mladých vědců
Již 31. ročník mezinárodní soutěže European Union Contest for Young Scientists se během září 
uskutečnil v Sofii (jedná se o soutěž nejúspěšnějších projektů mladých vědců). 
Do soutěže postupují vždy nejlep-
ší studenti z národních kol soutěží.  
V letošním ročníku bylo zaregistrová-
no celkem 100 projektů a soutěže se 
zúčastnilo 155 mladých vědců z 39 
zemí. 

Českou republiku repre-
zentovali úspěšní laureáti 
40. ročníku Celostátní 
přehlídky prací stře-
doškolské odborné 
činnosti, která se 
konala v červnu 
2018 v Olomouci. 
Své práce v Sofii 
představili studen-
ti Alexandr Zarivnij 
z Církevního gymná-
zia Německého řádu 
v Olomouci a Martina 
Hanusová z Gymnázia 
a Střední průmyslové školy 
elektrotechniky a informatiky, 
Frenštát pod Radhoštěm.

V konkurenci soutěžících z evrop-
ských zemí, z Kanady, Číny, Jižní 
Korey, Egypta, Tuniska a USA byl 

oceněn projekt české-
ho studenta Alexandra 

Zarivného „Inhibice glu-
tamátové excitotoxicity v gla-

ukomu lipozomy“, který získal cenu 
The European Synchrotron Radiation 
Facility (ESFR) spojenou s týdenním 

pobytem ve výzkumném středisku 
v Grenoblu.

Více informací o soutěži a o vlastním 
průběhu soutěže na  www.eucys.eu

Jana Ševcová,  
metodik specialista pro podporu nadání

Národní institut pro další vzdělávání, 
sevcova@nidv.cz

JsTE KaNDIDÁTEM sYNDroMu VYhoŘENÍ?
Připravujeme pro Vás kurz oblíbeného psychologa Mgr. et Mgr. et Mgr. Jana ZAHRADNÍKA, tentokrát v Šumperku
Cítíte se vyčerpaní? Neumíte 
vypnout? Práce Vám přerůstá přes 
hlavu? Nosíte si práci domů? Právě 
pro Vás je určen tento seminář. 
Probereme společně tato témata:

•  vliv profese na osobní život, zdraví, pří-
stup k životu či životní filozofii, 

•  práce s klientem a úspěch v ní, její úskalí 
a možný přenos do osobního života,

•  Podle čeho poznám, že si nosím práci 
domů, a co s tím?

•  Měl/a bych…, opravdu musím?
•  Jsem vyhořelý/á? Dá se s tím něco 

dělat?
•  Jak se o sebe starat? Co je sobecké a co 

není?
•  Co dělat pro to, abych nevyhořel/a?

Seminář se zaměřuje na problematiku 
syndromu vyhoření u pedagogických pra-
covníků a jejich péči sama o sebe. 

Cílem semináře je naučit účastníky 
rozpoznat potenciální rizikové faktory 
vzniku syndromu, včas je eliminovat 
a předcházet tak vyhoření prostřednic-
tvím různých aktivit a činností v rámci 
práce i soukromého života a tím pádem 
zajištění profesionálního a kvalitního 
výkonu profese.

Cíle:
•  Účastník semináře se dokáže oriento-

vat v náročných aspektech své profese 
a umí rozpoznat ty, které mohou nega-
tivně ovlivňovat jeho výkon práce v rámci 
potenciálního vzniku syndromu vyhoření.

•  Dokáže identifikovat rizikové situace 
a faktory spojené se vznikajícím syn-
dromem vyhoření, případně na ně doká-
že adekvátně reagovat prostřednictvím 
podpůrných aktivit v rámci pracovního 
i soukromého života.

•  Zná jednotlivé fáze syndromu vyhoření 
včetně jejich specifik.

•  Seznámí se s některými technikami psy-
chohygieny a péče o sebe sama při práci 
v pedagogické oblasti.
 
Lektor Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan 

Zahradník vystudoval psychologii 
na Univerzitě Palackého v Olomouci 
a také obor pedagogika a sociální peda-
gogika na Masarykově univerzitě v Brně. 
Je absolventem Systemického a růsto-
vého terapeutického výcviku v modelu 
Virginie Satirové a Komplexního výcviku 
v psychoterapii a poradenství zaměře-
ném na řešení. V rámci poradenství se 
zaměřuje na individuální práci s klien-
ty, práci s rodinami, rodinnou mediaci, 

nemotivované klienty a další témata. Má 
soukromou psychologickou praxi a pra-
cuje také jako psycholog pro OSPOD. 
Je dlouholetým lektorem seminářů pro 
pedagogické a sociální pracovníky. 
Vyučuje na VOŠ pedagogické a sociál-
ní v Kroměříži, je externím vyučujícím 
na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Základní informace:
Cena: 2 200 Kč
Termín kurzu: 23. 10. 2019
Přednášející: Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan 
ZAHRADNÍK
Délka kurzu: 8 hodin
Akreditace: 364/2017-2-189
Místo konání: Šumperk
Uzávěrka: 23. 10. 2019

Kontaktní údaje:
Zdeňka Roháčková
mobil: 775 033 326
e-mail: z.rohackova@scholaservis.cz

POZOR! PRO VELKÝ ZÁJEM PRO 
VÁS POŘÁDÁME TENTO KURZ 
TAKÉ V TERMÍNU 
6. 11. 2019, TENTOKRÁT S MÍSTEM 
KONÁNÍ VE VYŠKOVĚ!!!



10 / 2019 9

SCHOLA SERVIS

1.   Základní školní lyžování
2.  Základní školní snowboarding
3.   Doškolovací kurz základního školního 

lyžování
4.   Doškolovací kurz základního školního 

snowboardingu

5.   Kurz základního školního lyžování se 
specializací pro speciální školy

6.   Základní kurz carvingového lyžování 
pro pedagogické pracovníky

7.   Základní kurz běžeckého lyžování pro 
pedagogické pracovníky (NOVINKA !)

pořádá  pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ  a další pedagogické pracovníky v rámci systému DVPP 
tyto akreditované vzdělávací programy:

Lektorský tým:
  Mgr. Frömel Ivo,  diplomovaný učitel 
lyžování 
  PhDr. Pavlík Radomír, cvičitel lyžování, 
zaměření na speciální školství
  PaeDr.Strobl Karel, uznávaný metodik, 
autor několika knih o lyžování

  Ing.Wagner Petr, majitel Sherpa Ski 
School, učitel lyžování
  Mgr. Hřebíček Josef ,,Pepíno,, lektor 
snowboardingu  
  Mgr.Ficková Ivana, lektor snowboardingu
  PhDr. Žahourek Martin, lektor běžeckého 
lyžování

Kurzy jsou akreditovány MŠMT pod č. j. MSMT-7821/2019-1-239 a mají neomezenou platnost.

Pro širokou veřejnost pořádáme další lyžařské a snowboardové kurzy (ve stejných ter-
mínech a za stejné finanční prostředky):

1. Instruktor základního lyžování / 2. Instruktor základního snowboardingu (platnost licencí 5 let)

Akreditace MŠMT pod č. j. 006/2019-50.

Centrum výuky lyžování a snowboardingu z.s.

1. termín:  8.–12. prosince 2019 (možnost 
výběru ze  všech programů)

2. termín:   5.–9. ledna 2020 (možnost 
výběru ze všech programů)

Místo:  Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad 
Desnou (u nádraží)

Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích 
s příslušenstvím,Tv, sauna, možnost využití 
bazénu s Wirpool a infrasaunou.

Cena: kurzovné 1 900Kč. (cena zahrnuje 
kurzovné, metodické materiály , zapůjčení 
snowbladů, poplatek za osvědčení). 
Ubytování s polopenzí (630Kč/den) a vleky 
(celkem 800Kč) si účastníci hradí sami 
nebo fakturou přes školu.
Testování kvalitních carvingových lyží  od fir-
my HOPE Sport ZDARMA, s možností náku-
pu za bezkonkurenční ceny. 

Co Vás naučíme:
Nové výukové trendy, vše o carvingu, me-
todické rozbory Vaší techniky...

Zahájení kurzu: 8. 12. nebo 5. 1. v 18 hod. 
v klubovně hotelu.
Doškolovací kurzy: 10.–12. 12. nebo 7.–9. 1. 
od 9.00, kurzovné 1 900 Kč, vleky 600 Kč, 2x 
ubytování s polopenzí.

Vezměte s sebou: výzbroj a výstroj dle 
zaměření programu, psací potřeby, ostatní...
Forma úhrady: fakturou (na školu 
možno fakturovat všechny položky) před 
zahájením kurzu nebo přímou platbou 
při zahájení kurzů (bližší informace 
telefonicky).

Přihlášku (s uvedením termínu a názvem 
kurzu) zašlete do 30. listopadu 2019 na  
e-mailovou adresu fromelivo@seznam.cz
Přihlášku najdete na www.cvls.cz

Za CVLS z. s.  Mgr. Frömel Ivo,  
tel: 777 733 538
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Děti jsou v kyberprostoru jako doma. 
Rizika však neznají a jsou nejohroženější skupinou
Více než polovina 13letých českých dětí má svůj profil na některé ze sociálních sítí, třetina dětí 
v tomto věku běžně využívá on-line nakupování. Svými dovednostmi v kyberprostoru předčí rodiče, 
chybějí jim však potřebné zkušenosti a jsou v prostředí internetu vůbec nejohroženější skupinou. 
Podstatná je proto prevence rizikového 
chování v on-line světě a spolupráce 
mezi školami, rodiči i dalšími institu-
cemi. Na vzdělávání v této oblasti se 
zaměřuje program ČSOB ve spolupráci 
s Policií ČR, který pomůže školám 
ve výuce i v prevenci aktuálních rizik 
na internetu.

Podle aktuálních statistik Policie 
ČR je kriminalita v digitálním prostře-
dí jako jediná oblast trestné činnosti 
na strmém vzestupu. Jedná se jak 
o jednoduché internetové podvody, tak 
komplikovanější zločiny. „Alarmující 
je, že třetinu všech kyberzločinů tvoří 
takzvaná mravnostní kriminalita, která 
je často zaměřená právě na děti. Je 
proto potřeba výrazně posílit prevenci 
a vzdělávání dětí, aby dokázaly rizika 
v digitálním prostředí poznat,“ říká první 
náměstek policejního prezidenta Martin 

Vondrášek. To potvrzují i zkušenosti 
samotných dětí. Nejvíce, 27 % z nich, 
zažilo verbální agresi (ponižování, urá-
žení, zesměšňování), 13 % útok na on-
-line účet a 12 % šíření ponižujících 
fotografií.

Tématu prevence a vzdělávání v digi-
tální bezpečnosti se věnovala odborná 
konference Bezpečně on-line, kterou 

v olomouckém science centru Pevnost 
poznání uspořádala ČSOB společně 
s Policií ČR a Univerzitou Palackého 
v Olomouci. Akce, která se konala pod 
záštitou Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, se zúčastnily desítky uči-
telů, ředitelů škol, bankovních a policej-
ních expertů a dalších zástupců odborné 
veřejnosti.

MaTEMaTIKa JINaK
aneb MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PRO 1. STUPEŇ ZŠ
Přijďte na seminář zaměřený na ino-
vativní metody výuky matematiky 
pořádaný v Bludově.

Cílem semináře je podpora odborného 
růstu pedagogických pracovníků v oblasti 
matematiky a využívání efektivních vyučo-
vacích metod.  Seznámíme Vás s úlohami, 
podpůrnými materiály a interaktivními for-
mami výuky v hodinách matematiky, které 
si budete moci prakticky sami vyzkoušet. 
Příklady následují v logické posloupnosti 

od nejjednodušší úrovně ke složitějším 
příkladům. Hlubší pochopení problematiky 
podporuje vyzkoušení interaktivních forem 
výuky účastníky.

Základní informace:
Cena: 2 200 Kč
Termín kurzu: 29. 10. 2019, od 9.00 
hod.
Délka semináře: 8 hodin výuky

Přednášející: kolektiv lektorů
Místo konání: Základní škola Karla 
staršího ze Žerotína Bludov
Určeno pro:  pedagogičtí pracovníci 
ZŠ
Uzávěrka: 29. 10. 2019

Kontaktní údaje:
Zdeňka Roháčková
mobil: 775 033 326
e-mail: z.rohackova@scholaservis.cz

ChCETE býT LEPŠÍM ŘEDITELEM? 
Zahajujeme STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 
Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., 
zaměřené na problematiku řízení škol 
a školských zařízení, řízení a rozvoje 
lidských zdrojů, včetně ochrany zdra-
ví. Začínáme od 13. 1. 2020

Studiem získává absolvent znalosti 
a dovednosti, které jsou kvalifikačním 
předpokladem pro výkon funkce ředitele 
školy a školského zařízení.

Předmětem studia jsou tyto tematic-
ké celky:
MODUL  Základní právní předpisy 

a jejich aplikace ve školství
MODUL Pracovní právo

MODUL Financování školy
MODUL  Organizace školy a pedago-

gického procesu
Pedagogická praxe ve školských zaří-
zeních

Obhájení písemné práce, pohovor o stáži 
a ověření získaných znalostí. Hodinová dota-
ce činí 105 vyučovacích hodin přímé výuky 
a třídenní stáž v rozsahu 15 hodin na ško-
lách, celkem tedy 120 vyučovacích hodin.

Základní informace:
Cena: 15 900 Kč
Termín kurzu: 13. 1. 2020, od 9.00 
hod, další termíny budou následně 
upřesněny

Délka semináře: 120 hodin
Přednášející: kolektiv lektorů
Číslo akreditace: MSMT-32560/2016-
1-972

Místo konání: Prostějov, Palackého 
151/10
Určeno pro:  pedagogičtí pracovníci, 
veřejnost
Uzávěrka: 13. 1. 2020

Kontaktní údaje:
Zdeňka Roháčková
mobil: 775 033 326
e-mail: z.rohackova@scholaservis.cz
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V naší IT poradně jsme se již věnovali problematice správného výběru tabletu do školského zaří-
zení. Dnes se zaměříme na praktické využití tabletu. Jako cílovou skupinu jsme vybrali děti v před-
školním věku a žáčky prvních tříd.
Pro práci s tabletem můžeme využít 
různé aplikace, které učí děti, jak vnímat 
okolí, umožňují zdokonalit slovní záso-
bu, zlepšit grafomotoriku, ale i schop-
nost soustředit se a udržet pozornost. 
Celkové zaměření slouží pro přípravu 
dětí do škol nebo k individuální práci 
s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami a také pro jejich začlenění 
do kolektivu.

Nyní si řekneme, na co si dávat pozor 
při výběru správné aplikace, kde aplikaci 
najdeme a jak ji do tabletu vložíme. Při 
výběru aplikace musíme brát v potaz 
věk dítěte, jeho schopnosti a také 
účel využití aplikace. Na internetu je 
k mání spousta aplikací, u kterých se 
uvádí, že jsou vhodná pro předškoláky. 
Po jejich otevření ale můžeme zjistit, 
že aplikace je pro dítě uživatelsky příliš 
náročná, nepřehledná a dítě nezvládne 
bez naší pomoci plnit jednotlivé úkoly. 
Každou aplikaci tedy napřed vyzkouší-
me na sobě. Preferujeme placené apli-
kace a od českých programátorů. Cena 
aplikace se pohybuje kolem sto korun 
a investice se určitě vyplatí.

Velkým problémem jsou reklamy 
v aplikacích.  Aplikace, které jsou zdar-
ma, mají jednu velkou nevýhodu, a sice 
obsahují nežádoucí reklamu. Dítě plní 
úkol a najednou se mu na obrazovce 
objeví okno s reklamou. Přestane se 
soustředit, vy mu musíte tablet odebrat 
a zrušit reklamu. Dítě se pak těžko vrací 
zpět k danému úkolu. Problém lze vyře-
šit jednoduchým trikem, a to vypnutím 
přístupu na internet. 

Dalším problémem je horší načítání 
aplikací nebo špatné fungování urči-
tých funkcí. Potížím předejdeme, když 
zjistíme technické parametry tabletu. 
Ty jsme již v poradně probírali ‒proce-
sor, operační paměť RAM, uživatelská 
paměť.

Aplikaci nainstalujeme pomocí růz-
ných prostředí, která jsou závislá 

na našem operačním systému. Každý 
operační systém (Google Android, 
Apple IOS, WINDOWS) má jiné rozhra-
ní a požaduje jiné parametry ohledně 
aplikací. V našem článku se budeme 
věnovat operačnímu systému Google 
Android, který je ve školství nejpoužíva-
nější. Vyhledávání vhodných aplikací pro 
výuku probíhá pomocí online distribuční 
služby Google Play. Otevřeme si tuto 
službu a do vyhledávače vložíme oblast, 
pro kterou chceme vyhledat danou apli-
kaci, např. logopedické cvičení. Služba 
Google play nám nabídne řadu aplikací, 
které splňují naše požadavky. Pokud 
vyhledáváme pomocí tabletů, Google 
Play nám vybere aplikace vhodné přímo 
pro náš tablet (dle technických parame-
trů tabletu ‒ procesor, operační paměť 
RAM, uživatelská paměť). U každé 
aplikace nalezneme její popis a recen-
ze. Po výběru aplikace stačí kliknout 
na tlačítko instalace a aplikace se nám 
nainstaluje do systému tabletu.  Aplikaci 
po dokončení instalace můžeme ihned 
plně využívat.

Pro zrušení instalace máme dvě mož-
nosti, buď v nastavení tabletu nebo 
pomocí služby Google Play. Stačí si 
opět ve službě Google Play danou apli-
kaci vyhledat a kliknout na ikonu odin-
stalovat.

Při využívání aplikací musíme zjistit, 
kde se nám v jednotlivých aplikacích 
ukládají data, např. vytvořené obrázky 
dětí. Všechna data bychom měli průběž-
ně mazat, abychom zbytečně nezatěžo-
vali chod tabletu.

Pro Vaši inspiraci jsme vybrali některé 
následující aplikace:
Tam a sem s Myšákem! CZ Hra
Využití: rozvoj prostorového vnímání. 
Učení směrů (nejen vlevo, vpravo).
Popis: Výuková hra připravená ve spo-
lupráci s pedagogicko-psychologickou 
poradnou STEP baví děti svým animo-

vaným příběhem a rozmanitými úkoly 
a pomáhá při rozvoji myšlení.

Poznávej barvy 
Využití: rozeznávání barev.
Popis: Výuková hra, která si klade za cíl 
naučit rozeznávat barvy. Hra obsahuje 
4 scény a každé dítě si najde svoji oblí-
benou.

Výukové kartičky, Abeceda pro děti ‒ 
výukové hry
Využití: Aplikace procvičují výslovnost 
buď jednotlivých písmen, nebo celého 
slova. Dítě vidí písmeno nebo objekt 
na tabletu a z reproduktorů slyší jeho 
výslovnost. Následně slovo opaku-
je a aplikace zhodnotí jeho správnou 
výslovnost.

Jiný než ostatní ‒ hra 
Popis: Aplikace je zaměřena na děti 
staré 3‒5 let, rozvíjí logické uvažová-
ní a pomáhá systematizovat povědo-
mí o světě, které dítě má, zlepšuje 
schopnost chápání abstraktních koncep-
tů. Autor aplikace je dětský psycholog 
s více než 10 lety praxe. V každém kole 
se na obrazovce objeví čtyři předměty, 
z nichž tři mají něco společného, a tak 
spadají do jedné kategorie (kategorie se 
vždy nějak jmenuje, např. nábytek, hrač-
ky, ovoce atd.). Čtvrtý předmět k ostat-
ním třem nepatří a je "jiný než ostatní". 
Úkolem dítěte je tedy vybrat předmět, 
který je od ostatních odlišný.

Aplikací je velké množství a každé-
mu dítěti vyhovuje jiná. Nesmíme ale 
zapomínat, že tablet by nám měl slou-
žit pouze ke zpestření výuky. Neměli 
bychom tedy jeho nadužíváním zvyšovat 
u dětí nebezpečí nadměrné závislosti 
na digitálních technologiích a podporo-
vat tak u nich hrozbu digitální demence. 

Eva Holásková
Scholaservis.cz
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aplikace pro budoucí školáky



SCHOLA education je zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s. r. o. 
Další informace: 721 087 136, 582 348 520 nebo na www.scholaservis.cz. Nově nás najdete i na Facebooku.

SCHOLA education 
Semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2019

Název a náplň akce Termín

Etiketa s Ladislavem Špačkem aneb umění společenského vystupovaní (Praha) 1. 10. 2019

Právo ve škole - RNDr. Milan Macek, CSc (Prostějov)
8 hodin 8. 10. 2019

Syndrom vyhoření (Šumperk)
8 hodin 23. 10. 2019

Matematická gramotnost pro 1. stupeň ZŠ (Bludov)
16 hodin 29. 10. 2019

Matematická gramotnost pro 1. stupeň ZŠ (Bludov)
8 hodin 29. 10. 2019

TOP ASISTENTKA (Praha) 29. 10. 2019

Syndrom vyhoření (Vyškov)
8 hodin 6. 11. 2019

Anglická gramatika efektivně a snadno (Prostějov)
8 hodin 12. 12. 2019

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE § 5 ODST. 2 ZÁKONA Č. 563/2004 SB. A § 5 
VYHLÁŠKY Č. 317/2005 SB. (Prostějov)
105 hodin 

13. 1. 2020

Přihlášky:
Mgr. Zdeňka Roháčková, z.rohackova@scholaservis.cz, informace: 775 033 326, více informací na www.scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
Osobnostní rozvoj: Syndrom vyhoření (výjezd)
16 hodin

1. 11. 2019
(začátek semináře)

Výjezdy:
Mgr. Zdeňka Roháčková, z.rohackova@scholaservis.cz, informace: 775 033 326, více informací na www.scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín

Přípravný kurz ke kvalifikační zkoušce – chůva 6. 10. 2019

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-017-M 10. 11. 2019

Přerov, Kouřílkova 8
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín

Přípravný kurz ke kvalifikační zkoušce – chůva 11. 1. 2020

Kurz primární logopedické prevence
40 hodin + 20 praxe

3. 2. 2020
(začátek semináře)

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-017-M 8. 2. 2020

Zlín, Divadelní 3242
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
Kurz primární logopedické prevence
40 hodin + 20 praxe 

2. 10. 2019
 (začátek semináře)

Hravá hudební výchova pro 1. stupeň ZŠ
8 hodin 20. 11. 2019

Olomouc, Stupkova 18
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz



10 / 2019 19

SCHOLA education 
Semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2019

Název a náplň akce Termín
Keramický kurz
16 hodin

7. 10. 2019
(začátek semináře)

Keramika pro radost
8 hodin

7. 10. 2019
(začátek semináře)

Programování robotů ve výuce na ZŠ
8 hodin 12. 10. 2019

Stavíme dům
8 hodin

14. 10. 2019
(začátek semináře)

EXCEL pro každého
8 hodin 16. 10. 2019

Vánoční inspirace
4 hodiny 5. 11. 2019

Trénink paměťových dovedností - Marek SÝKORA, Mistr paměťových dovedností
6 hodin 7. 11. 2019

Matematická pregramotnost (Mgr. Lenka Bínová) 
8 hodin 11. 11. 2019

Dekorace skla
4 hodiny 11. 11. 2019

Tiffany technika
8 hodin

12. 11. 2019
(začátek semináře)

Kurz – úprava fotografií
8 hodiny 14. 11. 2019

Tvorba dokumentů GOOGL
8 hodin 20. 11. 2019

Dárek z pedigu
5 hodin 2. 12. 2019

Přípravný kurz ke kvalifikační zkoušce – chůva 14. 12. 2019

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-017-M 12. 1. 2020

Rozvoj čtenářské gramotnosti komplexně
8 hodin 31. 1. 2020

Rozvoj čtenářské gramotnosti komplexně
8 hodin 10. 2. 2020

Prostějov, Palackého 151/10
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
Kurz primární logopedické prevence
40 hodin + 20 praxe 

9. 11. 2020
(začátek semináře)

Kolín
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz, Více informací na www.scholaservis.cz

Připravili jsme pro Vás kurz Vánoční inspirace
Předvedeme Vám praktické ukázky využitelné pro výtvarnou činnost pro MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogy volného času i veřejnost.
Zprostředkujte dětem ve výuce kouzlo Vánoc tvorbou vlastních originálních dárků a vánočních dekorací vyrobených technikou 
upcyclingu ‒ kreativní opětovné použití odpadních materiálů a produktů, jako jsou parfémové flakony, zipy, spirály, záclony, knof-
líky, nepotřebné sběratelské objekty aj. 
Základní informace:
Cena: 680 Kč  Termín kurzu: 5. 11. 2019, 16‒19 hodin  Délka kurzu: 4 hodiny  Přednášející: Mgr. Radka Krahulcová
Místo konání: SCHOLASERVIS.cz, Palackého 151/10, Prostějov 796 01
Kontaktní údaje: Ing. Eva Holásková  +420 731 503 938  e.holaskova@scholaservis.cz

PŘIJĎTE K NÁM NASÁT VÁNočNí ATMoSféru
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Přijímání prvňáčků do škol s ohledem 
na problematiku GDPr 
Zřizovatel vytvořil a provozuje informační systém k přijímání prvňáčků. Kdo je správcem osobních 
údajů v takovém systému? Podívejte se s námi na řešení 

Proces přijímacího řízení je soubo-
rem úkolů vyplývajících ze zákona č. 
561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(dále jen „školský zákon“) a prováděcí 
vyhlášky č.  48/2005 Sb., na kterém se 
podílí jak obec, tak i škola. 

Dle ustanovení § 36 odst. 8 školské-
ho zákona obecní úřad obce, na jejímž 
území je školský obvod základní školy, 
poskytuje této škole s dostatečným před-
stihem před termínem zápisu k povinné 
školní docházce seznam dětí, pro které 
je tato škola spádová a jichž se týká 
povinnost podle odstavce 4. Dle tohoto 
odstavce je zákonný zástupce povinen 
přihlásit dítě 

k zápisu k povinné školní docházce, 
a to v době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, 

v němž má dítě zahájit povinnou škol-
ní docházku. Seznam pak obsahuje 
vždy jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení, datum narození a adresu místa 
trvalého pobytu dítěte, 

v případě cizince místo pobytu dítěte.
Žák je tak povinen dle § 36 odst. 5 

školského zákona plnit povinnou školní 
docházku 

v základní škole zřízené obcí nebo 
svazkem obcí se sídlem ve školském 
obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák 
místo trvalého pobytu, v případě cizince 
místo pobytu žáka (dále jen "spádová 
škola"), pokud zákonný zástupce nezvo-
lí pro žáka jinou než spádovou školu.

Pokud zřizovatel, tedy obec, vytvořil 
a provozuje informační systém určený 
k přijímání žáků do první třídy, tudíž pro 
účely započetí uskutečňování povinné 
školní docházky, tj. plnění shora uve-
dených úkolů, jedná se v tomto případě 
o vztah dvou správců osobních údajů. 
V tomto případě osobní údaje zpracová-
vá jak škola, tak obec jakožto zřizovatel 
příspěvkové organizace pro jimi stano-
vené účely a lze tak hovořit o společném 
správcovství.

Je třeba si nejdříve nastínit, co si 
pod pojmem „společné správcovství“ 
vůbec představit a jaká práva a povin-
nosti z tohoto společenství vyplívají 
jednotlivým správcům osobních údajů. 
Definičním znakem společných správ-
ců ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR 

je společné určení účelů a prostředků 
zpracování. Co všechno může před-
stavovat „společné určení“, není blíže 
v legislativě specifikováno. Je zde tedy 
na místě využít extenzivního výkla-
du právní normy a jednotlivé případy 
společného správcovství posuzovat dle 
širších souvislostí a individuálního pří-
stupu ke každému správcovství. 

Ve vztahu k odpovědnos-
ti za újmu subjektů osobních 
údajů je tak třeba vycházet také 
z individuálního přístupu k jed-
notlivým případům společného 
správcovství, a tak i z roz-
dělení úloh při vzájemné 
spolupráci. Nařízení (EU) 
2016/679 tedy předpoklá-
dá, že odpovědnost bude 
vycházet z rozdělení 
úloh a vztahu k subjek-
tům údajů. Nelze 
ovšem obecně 
předpokládat, že 
každý správce 
bude odpovídat 
striktně pouze 
za své jednání 
ve vztahu ke zpraco-
vání osobních údajů. 
Společný správce je 
odpovědný za tako-
vý úkon nebo soubor 
úkonů, u nichž sdílí nebo 
spoluurčuje účely a pro-
středky. Naproti tomu tako-
vá osoba nemůže být pova-
žována za odpovědnou 
za předcházející fáze 
ani za následné fáze 
celého řetězce zpraco-
vání ve vztahu, k nimž nemohla určit 
účel ani prostředky zpracování. Obecně 
lze tedy říci, že správci odpovídají spo-
lečně za újmy vzniklé subjektu osob-
ních údajů, a jsou tedy povinni náhradu 
za újmu poskytnout společně a neroz-
dílně. Výjimečné budou pak situace, kdy 
jeden ze spolusprávců nemohl situaci, 
na základě které újma vznikla, žádným 
objektivně možným způsobem ovliv-
nit (nemohl určit účel ani prostředky 
zpracování). V tomto ohledu tedy škola 
nemůže zabezpečit technickou správu 
informačního systému z pohledu přede-
vším IT, pokud tato správa spadá plně 

do dikce obce a pouze ta má přístupo-
vé údaje a veškerou správu systému 
ve své režii.

Článek 26 GDPR také stanoví, že spo-
leční správci si mají mezi sebou transpa-
rentním ujednáním vymezit své podíly 
na odpo- vědnosti za plnění 
p o v i n - ností podle GDPR, 

zejména pokud jde 
o výkon práv sub-

jektu údajů, a své 
povinnosti posky-
tovat informace 

uvedené 
v článcích 13 a 14. 

V tomto případě lze 
z logiky věci usuzovat, 

že za poskytování informací 
dle výše uvedených článků 

GDPR za splnění této povin-
nosti pak odpovídá především 
škola. Je na místě závěr, že je 
to právě škola, kdo následně 

s osobními údaji nakládá i dále 
a zpracovává je v širším měřítku, 

a tak je to právě ona, kdo by měl 
zajistit poskytnutí informací sub-
jektu osobních údajů a přístup 
k nim. Tento požadavek je více 
než odůvodněný a na druhou 
stranu není nijak složitý pro rea-
lizaci ze strany školy, především 
pak z toho důvodu, že škola svou 
povinnost má z větší části ne-li 
zcela již splněnou uveřejněním 
„Prohlášení o ochraně osob-
ních údajů“ a subjekty osob-

ních údajů tak mají objektivní 
možnost se s informacemi 
podle článku 13 a 14 GDPR 
seznámit.

V případě situace, kdy zřizovatel 
vytvořil a provozuje informační systém 
k přijímání prvňáčků, je tak správcem 
jak obec samotná, tak i škola, jak již bylo 
uvedeno výše, a za zpracování osob-
ních údajů v tomto systému odpovídají 
jako společní správci. Zřizovatel ovšem 
navíc nese odpovědnost i za jím vytvo-
řený informační systém, zejména pak 
za jeho zabezpečení dle požadavků 
GDPR a škola je povinna zajistit infor-
mace a přístup k osobním údajům sub-
jektům, jejichž osobní údaje jsou zpraco-
vávány, a to dle článku 13 a 14 GDPR.

Monika Nezhybová, Scholaservis.cz
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Přerůstá Vám náročná práce ve škole přes hlavu? 
Zkuste supervizi či intervizi
Jak řešit pracovní problémy, zvládat konflikty, pocity bezvýchodnosti během náročné učitelské 
profese? Zde je možné řešení

Principem supervize je hledání řešení 
konkrétního problému se supervizorem. 
Může se týkat práce s problémovým 
žákem, spolupráce s kolegy, důvěrnosti 
prostředí ve škole, komunikace s rodiči 
žáků. Probíhá v bezpečném prostředí, 
formou rozhovoru, individuálně, nebo 
ve skupině. Předpokladem k supervizi 
je ochota k vzájemné důvěře a ocho-
ta o problému mluvit a hledat řešení. 
Nejčastěji se využívá u pomáhajících 
profesí (zdravotnictví, školství, sociální 
služby), kde se pracuje se vztahem, 
který je náročný z hlediska prožívání 
emocí. 

Kdo je supervizor a jak pracuje?
Supervizorem může být pouze zkušený 
odborník s VŠ vzděláním humanitní-
ho směru/medicíny, který by měl mít 
minimálně 15 let praxe v pomáhajících 
profesích a dokončený psychoterapeu-
tický a supervizní výcvik. Je odbor-
níkem zvenčí a není zaměstnancem 
školy, může proto nabízet nový pohled 
na situaci. Dodržuje mlčenlivost a řídí 
se etickým kodexem. Vztah mezi super-
vizorem a pedagogem je rovnocenný, 
jde o setkání dvou odborníků z jiných 
profesí. Nejedná se o “dohled”, jak 
by to na první pohled mohlo vypadat, 
podle anglického slova “supervise”, 
které ve slově “supervize” určitě sly-
šíte. Na začátku supervize se uzavírá 
kontrakt mezi supervizorem a zadava-
telem (ve školním prostředí je to ředitel 
školy), ve kterém by měl být zachy-
cen důvod supervize nebo problém 
k řešení. Kontrakt je možné v průběhu 
supervize rozšířit, zúžit nebo i změnit. 
Frekvence setkání by měla plnit svůj 
účel, optimálně by měla být pravidelná, 
aby se postupně mohla vytvářet důvěra 
mezi supervizorem a supervidovaným. 
Stálost členů ve skupině je klíčovým 
prvkem v supervizním pokroku. Jde-li 
o týmovou supervizi, která má být pra-
videlná a udržující, nejobvyklejší vari-
antou je 1 supervizní setkání za měsíc 
v rozsahu 1,5 až 3 hodiny. V období 
nastartování nové změny může být fre-
kvence 1 setkání za 2 týdny a v přípa-
dě, kdy supervizor není v místě dostup-
ný, to může být 1 setkání za 3 měsíce.

Co může supervize přinést?
•  je to forma podpory učitelů při zvlá-

dání pracovní zátěže a při zvládání 
konfliktů,

•  působí jako prevence před syndromem 
vyhoření,

•  pomáhá řešit pracovní problémy v bez-
pečném prostředí,

•  poskytuje prostor pro profesní roz-
voj, upevnění pracovních kompetencí 
a zpětnou vazbu,

•  učitel díky ní může získat náhled 
na situaci a lépe porozumět vztahům 
ve škole.

Zkušenosti učitelů se supervizí:
„Mladé kolegyně si uvědomily, že to, čím 
prochází, postihlo každou z nás.“

„Víte, tak mě napadlo, že to, co se v té 
třídě děje, nějak souvisí se mnou.“

„Nebýt s tím sama.”

Co je intervize a jak probíhá
Představuje formu supervize, kdy není 
přítomný supervizor. Intervize je vyko-
návána v rámci školy někým z pedago-
gů (může se jednat o jednoho stálého, 
anebo se v roli intervizora střídají). 
Může být alternativou „klasické“ super-
vize v případě nedostatku financí či 
nedostatku podpory pro supervizi ze 
strany vedení. Důvodem zřízení inter-
vize mohou být například různé problé-
my na pracovišti (organizační neshody, 
problémoví žáci, …), ale i prevence 
syndromu vyhoření. Aby byla intervize 
efektivní, tým musí postupovat dle urči-
tých zásad.

Zásady intervize
•  velikost skupiny by měla umožnit kaž-

dému účastníkovi šanci řešit své pro-
blémy (ideálně okolo 7 členů),

•  má smysl, pouze pokud se chtějí aktiv-
ně zúčastnit všichni členové,

•  stanovit si určitá pravidla (např. časy 
setkávání; dobu, po kterou se bude 
věnovat čas konkrétnímu problému; 
míra důvěrnosti…),

•  navzájem si ujasnit svá očekávání 
(mohou být rozdílná),

•  vyčlenit si čas na zpětnou vazbu 
na konci intervizního setkání,

•  jednou za čtvrt roku naplánovat zpět-
novazební setkání (jak se vyvíjí a fun-
guje dynamika skupiny; prostor pro 
ujasnění si toho, co očekáváme).

Protože základem dobré péče o druhé 
je dobrá péče o sebe sama, supervize 
a intervize mohou být skvělou možností, 

jak v bezpečném prostředí reflektovat 
svou práci, získat nový pohled na situaci 
a zpětnou vazbu. Jsou také vhodným 
způsobem, jak systematicky posilovat 
své profesní kompetence a jak pečovat 
o své duševní zdraví v pracovním pro-
středí.  Dominika Šinaľová

se souhlasem autora převzato z blogu 
nevypustdusi.cz

Užitečné kontakty:
Asociace supervizorů v pomáhajících 
profesích (ASuPP): www.asupp.cz

Český institut pro supervizi (ČIS): 
https://www.supervize.eu/supervizori/
seznam-supervizoru-cis/

Českomoravský institut pro supervizi 
a koučing (ČMISK): http://www.cmisk.
cz/clenove/akreditovani-supervizori

REMEDIUM Praha, o. p. s.: http://
www.remedium.cz/seznam-supervi-
zoru.php

Organizace Nevypusť duši ukazuje, 
jak pečovat o duševní zdraví a kde 
hledat pomoc v případě nouze. Přináší 
prevenci středoškolákům a učitelům dru-
hého stupně ZŠ a SŠ. O vše se stará 
tým mladých psychologů, lékařů, sociál-
ních pracovníků a studentů těchto oborů 
a mladí lidé se zkušeností s duševním 
onemocněním.

V současné době organizace pořádá 
kurz Duševní zdravověda pro učitele:
Dvoudenní kurz pro učitele 2. stupně 
základních škol a středních škol je zamě-
řený na péči o duševní zdraví, před-
cházení syndromu vyhoření, psycho-
hygienu, relaxaci metodou všímavosti 
(mindfulness), ale také na komunikaci 
o duševním zdraví ve třídě, nejčastější 
diagnózy u dětí a mladistvých a další.  
Účastníci se dozví o specifikách kon-
krétních diagnóz duševních onemocnění 
včetně kazuistik, natrénují si komunikaci 
s žáky, kteří vypouští duši, a udělají něco 
i pro svou vlastní duševní hygienu. Část 
programu (zejména během druhého 
dne) je věnována reflexi a sdílení zku-
šeností. Kromě toho už z prvního dne 
odejdou učitelé bohatší o několik aktivit, 
které mohou využít přímo ve třídě. Mezi 
prvním a druhým dnem kurzu je měsíč-
ní pauza. Více informací najdete na: 
nevypustdusi.cz/program-pro-ucitele/



 

 
Kvalifikační studium 
− Studium pro asistenty pedagoga 

− Studium pedagogiky pro vychovatele 

− Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů 

− Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 
Rekvalifikační studium  
− Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

− Daňový specialista 
− Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky 
 

 
 
− Školení GDPR pro zaměstnance 

 Z pohledu IT a z pohledu práva 

− Školení k problematice spisové služby a archivnictví v obcích a školských    
zařízeních 

− Legislativa pro obce a školská zařízení 
 Pracovní právo 

 Sociální zajištění občanů 

 Zákon o střetu zájmů (zákon č. 159/206 Sb.) 
 Zákonná informační povinnost obcí. 
 Novinky v legislativě 

− ICT 

 Kurzy základního a pokročilého využití MS OFFICE (MS Word, MS Excel) 

 Základy tvorby a administrace webových stránek 

 Základy počítačové grafiky - tvorba propagačních materiálů (akce obce,  
zpravodaj) 

  


