
Přednášky, besedy, kurzy a semináře – vzdělávání na jednom místě, aktuální pedagogická, 

psychologická a speciálně pedagogická témata připravená odborníky z praxe a zaměřená na 

pedagogy ZŠ A MŠ, asistenty pedagoga a další zájemce.  

Cílem akce je sdílení zkušeností, získání kompetencí ke vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, získání potřebných znalostí.  

Termín: 6. 8. – 9. 8. 2020  

Ubytování: Hotel Přibyslav, Husova 385, 582 22, Přibyslav  

Obsah: 

- Cyklus přednášek, seminářů a kurzů a akreditovaných kurzů  

- 30 hodin zajímavých témat, besed a vzdělávacích akcí  

- Sdílení zkušeností z praxe 

- Tvořivá dílna, cvičení  

- Otevřená beseda s psychology a speciálními pedagogy (diskuzní večer zaměřený na 

témata, která Vás zajímají)  

- Účastník získá osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v rámci 

DVPP (3x) a neakreditovaných seminářů a kurzů (8x) 

- Možno financovat ze Šablon (32 h. – společné vzdělávání)  

 

Každý účastník si vybere ze 2 variant bloků přednášek a akreditovaných kurzů DVPP. 

 

Cena: 5890,- /rádi Vám vystavíme fakturu pro zaměstnavatele/  

V ceně: ubytování, 3x denně strava, pronájem prostor pro kurzy a semináře, půjčení 

techniky, lektorné přednášejících, materiál na tvořivou dílnu, materiály z přednášek.  

V případě zájmu je nutné se závazně přihlásit pomocí formuláře – Závazná přihláška na 

letní školu 2020, kterou najdete na webu www.vlavici.cz. 

Po vyplnění přihlášky je nutné zaplatit zálohu ve výši 50 % z ceny. 

Kapacita letní školy je omezená na 25 účastníků. 

Letní škola pro pedagogy a 

asistenty pedagoga 

http://www.vlavici.cz/


Program:  

Čtvrtek 6. 8. 2020  

Společný program BLOK AB 

12:00 Příjezd účastníků, prezentace, ubytování   /Staněk, Větrovská/ 

13:00 Oběd  

BLOK A 

14:00 Akreditovaný kurz – Žák s ADHD na ZŠ   /Mgr. Petra Vorlíčková – psycholog/ 

19:00 Večeře  

20:00 Jóga pro děti na ZŠ - cvičení    /Mgr. M. Kneslová – spec. pedagog/ 

BLOK B  

14:00 Akreditovaný kurz – Specifické poruchy učení na ZŠ /Mgr. Bc. K. Tomanová – spec. ped./ 

19:00 Večeře  

20:00 Přednáška - Šikana a její řešení     /Mgr. V. Tlapáková – psycholog/  

 

Pátek 7. 8. 2020  

BLOK A 

9:00 Akreditovaný kurz - Žák s vývojovou dysfázií na ZŠ /Mgr. Š. Smitková – spec. Ped./ 

12:30 Oběd  

16:00 Přednáška - Třídní klima     /Mgr. V. Tlapáková – psycholog/ 

18:00 Večeře  

19:00 Kurz – tvořivá dílna       

BLOK B  

9:00 Akreditovaný kurz – Školní zralost    /Mgr. M. Kneslová – spec. ped./ 

12:30 Oběd  

16:00 Přednáška – Komunikace s rodiči    /Mgr. P. Vorlíčková – psych./  

18:00 Večeře  

19:00 Kurz – tvořivá dílna       

Společný program BLOK AB 

20:15 – Diskuzní večer  



Sobota 8. 8.  2020  

BLOK A 

9:00 – Akreditovaný kurz – Šikana a její řešení   /Mgr. V. Tlapáková – psychol./ 

12:30 Oběd  

16:00 – Přednáška – Dyslexie, dysgrafie, dysortografie  /Mgr. Š. Smitková – spec. ped./ 

18:00 Večeře  

19:00 – Přednáška – syndrom vyhoření u pedagogů   /Mgr. P. Vorlíčková – psychol./ 

BLOK B  

9:00 – Akreditovaný kurz – Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga na ZŠ /Mgr. K. Tomanová – spec. 

ped./ 

12:30 Oběd  

16:00 – Přednáška – Lhaní s sprostá slova u dětí a mladistvých  /Mgr. P. Vorlíčková – psych./ 

18:00 Večeře  

19:00 Jóga pro děti cvičení       /Mgr. M. Knesslová – spec. ped./  

Společný program BLOK AB 

20:15 – Diskuzní večer  

Neděle 9. 8. 2020 

Blok A 

9:00 – Přednáška - Vzdělávání žáků s LMR na ZŠ   /Mgr. M. Kneslová – spec. ped./  

10:30 – Přednáška - Přehled podpůrných opatření na ZŠ  /Mgr. Š. Smitková – spec. ped./ 

Blok B  

9:00 – Přednáška – Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků  /Mgr. V. Tlapáková – psych./ 

10:30 – Přednáška – Třídní klima, třídnické hodiny    /Mgr. P. Vorlíčková – psych./ 

Společný program BLOK AB 

11:30 – Závěrečné hodnocení letní školy, předání osvědčení o absolvování kurzů, zhodnocení 

akce, zpětná vazba účastníků       /Staněk, Větrovská/  

12:30 Oběd  

 

 

 



V případě potřeby se můžete ozývat na:  

dorotikova@vlavici.cz nebo telefon  +420 778 444 208.  

Kontaktní osoba:  

Martina Tenglerová – asistentka pobočka Praha V lavici s. r. o.  

PhDr. Martin Staněk – majitel společnosti V lavici s. r. o.  

mailto:dorotikova@vlavici.cz
tel:+420778444208

