
 

 
 

 

 

 
Pozvánka na setkání u kulatého stolu 

 

Jarní školka aneb Poraďme si 

(Kulaté stoly na téma diagnostika, terapie, inspirace a 
supervize v předškolní výchově) 

 

Přijměte naše pozvání na cyklus čtyř interaktivních seminářů zaměřených na pedagogickou praxi 

v mateřské škole, které jsme pro vás připravili na dobu jarních prázdnin. Všechna setkání jsou 

plánována na 4 vyučovací hodiny a zahrnují kromě teorie hlavně konkrétní rozbory jednotlivých 

kazuistik, praktické rady a tipy, nové formy práce s dětmi formou arteterapie či relaxačních cvičení 

vhodných pro samotné pedagogy i děti předškolního věku.  

Semináře neběží současně, takže je možné přihlásit jednoho učitele na všechny čtyři. Stejně tak se 

můžete přihlásit jen na jednu z akcí. 

Co vás čeká a o čem to bude, aneb 4 semináře o 4 hodinách: 
 

7. 3. 2016 dopoledne - Co můžeme vyčíst z dětské kresby?  

(lektorka: Mgr. Jana Burianová) 

Účastníci semináře nejprve v krátkosti projdou vývojová stádia dětské kresby předškolního věku, 

než se zaměří na symboliku barev v dětské tvorbě. Součástí semináře je i arteterapeutická 

intervence a po přestávce v druhé části pak rozbor a diagnostika konkrétních dětských kreseb spolu 

s diskusí. 

Pro diagnostiku dítěte je potřeba mít s sebou nejméně 5 kreseb z různého časového období. 

 

7. 3. 2016 odpoledne -  Relaxační techniky nejen v MŠ  

(lektorka: Mgr. Iveta Dřímalová) 

Účastníci interaktivního semináře porozumí principům duševní hygieny, dodržování rovnováhy ve 

svém životě. Naučí se vnímat ve svém životě signály přetížení, stresu a seznámí se s účinnými 

taktikami na jeho zvládání. Porozumí vzniku a působení syndromu vyhoření, seznámí se s 

osvědčenými postupy a strategiemi pro jeho předcházení i dalšími principy psychohygieny (význam 



 

 
 

hodnot, cílů a priorit, zdravé sebeúcty, pozitivního myšlení).  

Seminář zahrnuje nabídku dechových cvičení a relaxačních technik, seznámení s jógovým 

spánkem, hlubokou relaxací (ukázky a mini-nácvik). Seminář předpokládá aktivní zapojení 

účastníků, interaktivní výklad s diskuzí, auto-diagnostické testy, skupinovou práci, relaxační 

cvičení. 

Pro zlepšení osobního komfortu si účastníci s sebou mohou vzít karimatku či deku. 

 

8. 3. 2016 dopoledne - Podpora řečového vývoje - supervize  

(lektorka: Mgr. Magdalena Čavojská) 

Účastníci semináře si v první teoretické části projdou základní východiska pro kolektivní cvičení na 

podporu vývoje řeči a záznamový arch pro posouzení řečových dovedností. V praktické části 

proběhne rozbor modelových příkladů z praxe účastníků a "čtení" odborných zpráv. Seminář je 

určen pro logopedické preventisty MŠ, ZŠ a školských zařízení 

S sebou je třeba mít popis řečových obtíží minimálně jednoho dítěte (krátký popis stavu, využité 

postupy, problémy atd.) a dle možnosti kopii odborné zprávy z vyšetření, kde byla posuzována i řeč 

dítěte (ze zprávy je nutné vymazat identifikační údaje dítěte!). Je možné donést i nahrávku řeči 

dítěte (například na mobilu). 

 

8. 3. 2016 odpoledne - Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné mateřské škole  

(lektorka: Mgr. Hana Švarcová) 

V první teoretické části se účastníci semináře budou zabývat pedagogickou diagnostikou v MŠ, 

možnostmi podpory práce učitelky v MŠ v rámci školských poradenských zařízení (SPC, PPP), 

krátce se seznámí s diferenciací SVP - typy zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění, dále 

obdrží tipy pro spolupráci s rodinou dítěte a na podpůrná opatření v MŠ. 

Druhá část semináře bude věnována rozboru kazuistik z praxe účastníků. 

 

Kde a kdy 
Místo konání: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, učebna C104  

Dopolední část začíná vždy od 9:00, odpolední od 13:00 

Kontakt: sona.moravcova@gymso.cz, 739 322 482 

Poznámka: semináře jsou pro účastníky zdarma 

Možnost přihlášení: přes www.kvcso.cz  

 

Učíme jiné? Učme se taky.   
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