
 

 
 
 

 

 

 

Plán DVPP na období únor – červen 2014 

 
 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

 

zasíláme vám plán seminářů, které bychom rádi zrealizovali během jarního období 2014. Na každou 

akci budeme opět rozesílat podrobnou pozvánku na všechny školy v Karlovarském kraji. Tento 

přehled slouží jako možnost předběžného plánování DVPP na vaší škole, pokud vás některý 

seminář osloví. 

 

Vzhledem k tomu, že většina vzdělávacích akcí je hrazena z projektu uvedeného v zápatí stránky, 

neplatí se zde účastnický poplatek. U seminářů, které jsou určeny pro všeobecné vzdělávání, je 

možné získat i přímou podporu mzdových nákladů. V této souvislosti jsou vaše školy námi 

průběžně oslovovány. 

 

Na adrese www.kvcso.cz najdete všechny informace o DVPP pod Krajským vzdělávacím centrem, 

kontakty na nás, postup pro přímou podporu a především online přihlášku.  

 

V případě, že k vám do školy nabídka jednotlivých akcí nedochází, prosíme o zaslání kontaktu, 

abychom si aktualizovali vaši e-mailovou adresu.  

 

Těšíme se na setkání s vámi při dalším vzdělávání 

 

 

Za pracovníky Krajského vzdělávacího centra  

Mgr. Petr Chlebek 

http://www.kvcso.cz/


 

 
 
 

 

Plán seminářů na období únor – červen 2014 
 

 

 

 Název plánovaného semináře Obor 

1   Autorské právo a tvorba DUM, autorské nástroje ŘÍZ, ICT 

2   Koncepce ICT očima vedoucích pracovníků ŘÍZ, ICT 

3   Využití ICT ve výuce ekonomiky INF 

4   Učíme se v Linuxu INF 

5 
  Využití kompetencí získaných při výuce informatiky v dalších 

  předmětech 
INF 

6   Využití digitálního videa při vyučovacím procesu INF 

7   Příklady dobré praxe v realizaci ŠVP v matematice MAT 

8   Grafika v geometrii, geometrie v grafice MAT 

9   Využití interaktivní tabule v matematice MAT 

10   Finanční matematika s využitím tabulkového editoru MAT 

11   Online zdroje a OpenSource pro fyziku FYZ 

13   Grafický program ChemSketch pro vyučující chemie CHEM 

12   Přírodovědné obrázky v digitálním světě BIO 

14   Exkurze ve výuce přírodopisu BIO 

15   Vycházky do okolí školy – poznávání ekosystémů a jejich biodiverzit EVVO 

16   Environmentální výchova ve společenskovědních předmětech EVVO 

17 
  Tvorba učebních materiálů pro děti se specifickými poruchami učení  

  v ČJ 
1. stupeň ZŠ 

18 
  Tvorba učebních materiálů na prvouku pro děti se specifickými 

  poruchami učení 
1. stupeň ZŠ 

19   Hry a aktivity ve výuce na 1. stupni ZŠ 1. stupeň ZŠ 

20   Ideální zahrada MŠ MŠ 



 

 
 
 

 

 

 

 

  

 Název plánovaného semináře Obor 

21   Jak psát tvořivě v AJ AJ 

22 
  Využití interaktivní tabule Smart Board v hodinách německého jazyka 

  na ZŠ 
NJ 

23   Příprava k maturitě z německého jazyka začíná na ZŠ NJ 

24 
  Využití textů v hodinách ČJ jako příprava pro současný typ maturitní 

  zkoušky 
ČJ 

25   Vyrobené papírové pomůcky ve výuce dějepisu – i pro 21. století DĚJ 

26   Netradiční formy výuky společenských věd ZSV 

27   Drobné hry pro zpestření výuky TV TV 

28   Hlasová výchova a vícehlasý zpěv v hodinách hudební výchovy HV 

29 
  „Ohrožené děti“ - problémy dětí a žáků z dětského domova, možná 

  řešení a důsledky našich rozhodnutí (vzdělávání dětí se SVP) 

Spec.  ped.  

a integrace 

30 
  „Ohrožené děti“ – praxe v dětském domově a návaznost na práci škol 

  (vzdělávání dětí se SVP) 

Spec.  ped.  

a integrace 

31 
  Metodické setkání (způsob výuky, hodnocení, pomůcky, maturity) 

  vyučujících stavebních předmětů na SPŠ 

SOŠ - 

stavebnictví 

32   Nanomateriály, biomateriály a keramika 
SOŠ staveb., 

stroj. 

33   Využití systému LMS Moodle ve výuce kuchařů 
SOŠ 

gastronomie 

 

 

 

Učíme jiné? Učme se taky. 


