
Úvod k 8. Letní škole

2) Po úspěšném přihlášení do systému, vyplňte dotazník přes který si rezervujete 
i ubytování, doplníte fakturační údaje a další organizační podrobnosti. 
https://forms.gle/cTkHtSRbgZtDQ6676
* Ubytování není rezervováno automaticky a rezervace proběhne na základě vyplněného dotazníku. 
Vzhledem k omezeným ubytovacím kapacitám, doporučuji vyplňovat dotazník, co nejdříve  
po přihlášení. Ubytované budete dle aktuálně volných kapacit přímo na MEVPISu nebo v přilehlém areálu 

Blanice. 

4) Nebudete-li se moci kurzu ze zdravotních či osobních důvodů zúčastnit, 
informujte mě  neprodleně. V opačném případě Vám bude účtováno kurzovné  
v plné výši dle platného Řádu celoživotního vzdělávání JU ČB.

Vyhrazujeme právo změnit či zrušit letní program. Pokud by k tomu došlo, budeme všechny  
přihlášené účastníky informovat. 

Závěrem mi dovolte vzkaz od Marka - pokud jste vloni či předloni absolvovali dílnu Sebepoznání, 
nepřihlašujte se znova a nechte prostor ostatním. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vás, tak připlavte se osvěžit v létě do Vodňan.

Dana Brožová, Eva Svobodová, Hanka Švejdová

1) Přečtěte si níže anotace jednotlivých kurzů a vyberte si kurz (KOKTEJL), který Vás zajímá. Letos 
Vám orientaci usnadní očíslované koktejly. 
NOVINKOU jsou samostatné MINI KOKTEJLY, pro zájemce, kteří nemají čas absolvovat dvoudenní 
program. MINI KOKTEJL zahrnuje pouze přendášku/prožitkový seminář a za jeho absolvování 
NEZÍSKÁTE osvědčení!
Pod názvem kurzu bude aktivní odkaz pro přihlášení. Přes odkaz se dostanete do přihlašovacího 
systému, kam zadáte své rodné číslo a další podrobnosti (prosím vyplňujte vč. PSČ). Vybraný 
kurz je vždy dvoudenní a cena činí 2.900,- / os. / dvoudenní blok (vč.ubytování, stravování, 
lektorného, org. zajištění) * Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a částečně dotovány JU ČB, lze je hradit 
prostředků školy na DVPP případně ze šablon. Pro získání osvědčení, je nutné absolvovat kurz DVPP vždy  
v celém jeho rozsahu (tj. dvoudenní kurz).

Registrace k výše uvedeným kurzům bude spuštěna v  sobotu 
21.05.2022 v 10:00 hod. Platné jsou pouze přihlášky on-line nikoli 
e-mailem a nebude možné vyplňovat přihlášku telefonicky - prosím 
nevolejte!

3) Časový harmonogram všech dvoudenních kurzů: 
1. den
09:00 – 10:00 registrace na recepci (ubytování) malý letní koktejl na osvěžení (coffee break)
10:00 – 18:00 výuka
13:00 oběd 
15:00 odpolední coffee break

2. den
07:30 snídaně na areálu Blanice (pouze pro ubytované!)
08:00 - 16:00 výuka
13:00 oběd
15:00 coffee break

Tady nás najdete:

https://forms.gle/cTkHtSRbgZtDQ6676


8. Letní škola 
aneb Pedagogický koktejl

26. - 27.07.2022 KOKTEJL 1

Marek Herman: Zvyky a rituály
(přednáška je společná také pro 
přihlášené účastníky ostatních 
kurzů)
 
Zvyky a rituály nás provázejí celým 
životem. Život bez nich, by byl 
chaotický a zmatečný. Pomáhají 
nám vyrovnávat se se změnami - 
přijmout věci nové, rozloučit se  
s těmi starými a rozdělují náš život 
do etap. Jsou v jeho počátku i na 
jeho konci. Někdy se jim bráníme, 
jindy po nich toužíme…
Proč je tomu tak a jak nám mohou 
pomoci ke kvalitnějšímu životu? 
Odpovědi naleznete na přednášce, 
která se nebrání být velkou 
vzájemnou diskuzí, a na kterou 
naváží praktické dílny zaměřené  
k sebepoznání.

Marek Herman, Adam Vylíčil: 
Hýbeme se s radostí

Jaký je můj vztah k pohybu? Jak 
probudit u dětí lásku k pohybovým 
aktivitám a jak inspirovat také 
učitelky a učitele k radosti  
z pohybu? O pohybu jako cestě 
k sebepoznání se dozvíte na 
workshopu, při kterém rozhodně 
nebudete jen pasivními objekty, 
ale aktivními spolutvůrci programu,  
s radostí i troškou legrace…

Marek Herman: dílna JÁ jsem JÁ

Navazující dílna, při které budeme kutat v sobě: středobodem celého dne budete vy sami. 
Budete mít čas v klidu a v pohodě zaměřit svou pozornost sami na sebe. Vytvoříme si 
pohodovou a bezpečnou atmosféru a dozvíme se hodně zajímavých věcí o sobě i o životě.

Přihlášení zde.

Přednáška Marka Hermana je společná pro KOKTEJL 1,2,3.

26.07.2022 DOPOLEDNE, 
Velký přednáškový sál, 
2. podlaží

27.07.2022 celodenní
Velký přednáškový sál
2. podlaží

26.07.2022 ODPOLEDNE
Venku

Večerní divadlo Martina Haka: 
Storytelling

Společné pro všechny zájemce 
KOKTEJLU 1, 2, 3.

MINI KOKTEJL 1
26.07.2022, 10:00 - 13:00 samostatná přednáška Marka Hermana: Zvyky  
a rituály (za absolvování NEZÍSKÁTE osvědčení)
PŘIHLÁŠENÍ ZDE.

https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18233
https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18252


26. - 27.07.2022 KOKTEJL 2

2. část: workshop: Markéta 
Světlíková: Hlas jako důležitý 
nástroj učitele…

Jak pracovat s hlasem? Jak si 
neopotřebovat svůj hlasový fond 
nesprávnou technikou? Prakticky 
si vyzkoušíte, jak správně pracovat 
s hlasem, jak jej šetřit a hýčkat, 
aby vám dobře sloužil v učitelské 
profesi. A to vše hravě a s trochou 
legrace navíc.

Přihlášení zde. 

Přednáška Marka Hermana je společná pro KOKTEJL 1,2,3.

26.07.2022 ODPOLEDNE
Velký přednáškový sál
2. podlaží

Martin Hak: Řemeslo vypravěčů - k 
čemu ten příběh sakra je?

Vypravěč příběhů a učitel vyprávění 
Martin Hak představí řemeslo 
vypravěčů. Ukážeme si a vyzkoušíme 
práci s příběhem a několik cvičení pro 
trénink vypravěčských dovedností.
Přesvědčíme se o kráse a síle řeči 
obrazů, vyzkoušíme si, jaké to 
je být srozumitelný a jaké je to 
překvapovat všechny i sebe.
Můžeme se těšit na živé setkání plné 
smíchu, napětí, odvahy i hloubání 
nad úskalími lidské komunikace.

27.07.2022 DOPOLEDNE
Venkovní pavilon 
(přední část)

1. část - přednáška: 
Marek Herman: Zvyky a rituály
(přednáška je společná také pro 
přihlášené účastníky ostatních 
kurzů)

Zvyky a rituály nás provázejí celým 
životem. Život bez nich, by byl 
chaotický a zmatečný. Pomáhají 
nám vyrovnávat se se změnami - 
přijmout věci nové, rozloučit se  
s těmi starými a rozdělují náš život 
do etap. Jsou v jeho počátku i na 
jeho konci. Někdy se jim bráníme, 
jindy po nich toužíme…
Proč je tomu tak a jak nám mohou 
pomoci ke kvalitnějšímu životu? 
Odpovědi naleznete na přednášce, 
která se nebrání být velkou 
vzájemnou diskuzí, a na kterou 
naváží praktické dílny zaměřené  
k sebepoznání.

26.07.2022 DOPOLEDNE, 
Velký přednáškový sál, 
2. podlaží

27.07.2022 ODPOLEDNE
Venkovní pavilon 
(zadní část)

Veronika Kadlecová: Žijeme spolu 
aneb Chodíme spolu do školky - 
Multikulturní výchova v MŠ

Seznámíte se se základními principy 
práce s dětmi s OMJ včetně funkčních 
metod rozvoje českého jazyka  
u dětí pocházejících z cizojazyčného 
prostředí. Část bude zaměřena na 
přípravu prostředí MŠ na příchod 
dětí cizinců a představí možnosti, 
jak přizpůsobit vzdělávací nabídku, 
aby efektivně rozvíjela děti s OMJ 
a zároveň neopomíjela děti česky 
hovořící. 

Večerní divadlo Martina Haka: 
Storytelling

Společné pro všechny zájemce 
KOKTEJLU 1, 2, 3.

https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18234


26. - 27.7.2021 KOKTEJL 3

Přednáška Marka Hermana je společná pro KOKTEJL 1,2,3.

26.07.2022 ODPOLEDNE
Venkovní pavilon
zadní část

Přihlášení zde. 

1. část - přednáška: 
Marek Herman: Zvyky a rituály
(přednáška je společná také pro 
přihlášené účastníky ostatních 
kurzů)

Zvyky a rituály nás provázejí celým 
životem. Život bez nich, by byl 
chaotický a zmatečný. Pomáhají 
nám vyrovnávat se se změnami - 
přijmout věci nové, rozloučit se s 
těmi starými a rozdělují náš život 
do etap. Jsou v jeho počátku i na 
jeho konci. Někdy se jim bráníme, 
jindy po nich toužíme…
Proč je tomu tak a jak nám mohou 
pomoci ke kvalitnějšímu životu? 
Odpovědi naleznete na přednášce, 
která se nebrání být velkou 
vzájemnou diskuzí, a na kterou 

26.07.2022 DOPOLEDNE, 
Velký přednáškový sál, 
2. podlaží

2. část: workshop: 
Veronika Kadlecová: Žijeme spolu 
aneb Chodíme spolu do školky… - 
Multikulturní výchova/vzdělávání 
dětí cizinců v MŠ

Seznámíte se se základními principy 
práce s dětmi s OMJ včetně funkčních 
metod rozvoje českého jazyka u 
dětí pocházejících z cizojazyčného 
prostředí. Část bude zaměřena na 
přípravu prostředí MŠ na příchod 
dětí cizinců a představí možnosti, 
jak přizpůsobit vzdělávací nabídku, 
aby efektivně rozvíjela děti s OMJ 
a zároveň neopomíjela děti česky 
hovořící.

Markéta Světlíková: Hlas jako 
důležitý nástroj učitele…

Jak pracovat s hlasem? Jak si 
neopotřebovat svůj hlasový fond 
nesprávnou technikou? Prakticky 
si vyzkoušíte, jak správně pracovat 
s hlasem, jak jej šetřit a hýčkat, 
aby vám dobře sloužil v učitelské 
profesi. A to vše hravě a s trochou 
legrace navíc.

27.07.2022 DOPOLEDNE
Šedá učebna 
přízemí

27.07.2022 ODPOLEDNE
Venkovní pavilon 
(zadní část)

Zuzka Kupcová: Knížkování

Seminář plný laskavého  
a inspirativného KNÍŽKOVÁNÍ, kde 
se objevíte spoustu zajímavých 
dětských knižních titulů, mapujících 
nejrůznější, důležitá  a aktuální 
témata. Společně budeme sdílet 
čas, pohádky a příběhy, propojovat 
je s praxí a obohatíme se přehledem 
kvalitní literatury pro děti  
vč. novinek dětského knižního trhu.

Večerní divadlo Martina Haka: 
Storytelling

Společné pro všechny zájemce z 
KOKTEJLU 1, 2, 3.

https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18241


28.– 29.07.2022 KOKTEJL 4

Marek Herman: dílna JÁ jsem JÁ

Navazující dílna, při které budeme 
kutat v sobě: středobodem celého 
dne budete vy sami. Budete mít 
čas v klidu a v pohodě zaměřit svou 
pozornost sami na sebe. Vytvoříme 
si pohodovou a bezpečnou 
atmosféru a dozvíme se hodně 
zajímavých věcí o sobě i o životě.

Přihlášení zde. 

Květa Hrbková + Markéta Havlová: Abychom mohli sílu dávat, musíme ji mít

Setkání s Květou a Markétou bude tentokrát zaměřeno na nás samé, na učitelku, 
ženu, matku, babičku. Věnovat se budeme barvám a tónům života tak, jak přichází. 
Otevřeme knihu Nauka o barvách a povíme si, co nám chtěl Goethe říct svým 
výkladem barev. Pokusíme se na pár hodin zpomalit běh a věnovat se sami sobě 
ve smyslu dovědět se, uvědomit si, změnit nebo potvrdit. Hlavním cílem našeho 
setkání bude odpočinek -aktivní s Markétou a pasivní s Květou. 
Těšíme se na ženský kruh, který umí podpořit, pohladit i obejmout.

28.07.2022 DOPOLEDNE  
Velký přednáškový sál 
2. podlaží

28.07.2022 ODPOLEDNE  
Velký přednáškový sál 
2. podlaží

29.07.2022 CELÝ DEN
Venkovní pavilon
zadní část

Jan Svoboda: Lidský vztah jako 
základ pro řešení problémů

Rodíme se totálně závislí na vzta-
hu k pečující osobě, nejlépe matce. 
Ta je zcela nenahraditelná. Původ-
ní vztah se během života rozmělní 
do mnoha vztahů drobnějších. Bez 
nadsázky lze tak říci, že závislí na 
vztazích, také umíráme.
Cílem prožitkového semináře je 
formou tužka - papír, uchopit evo-
luční vývoj, strukturu vztahu a  z ní 
se rozvíjející další vazby a vztahové 
požadavky jak v úrovni osobní, tak 
pracovní.

MINI KOKTEJL 4
28.07.2022, 10:00 - 13:00 samostatný prožitkový seminář Jana Svobody: 
Lidský vztah jako základ řešení problémů (za absolvování NEZÍSKÁTE 
osvědčení)
PŘIHLÁŠENÍ ZDE.

https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18242
https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18251


28. – 29.07.2022 KOKTEJL 5 
Přihlášení zde. 

Květa Hrbková + Markéta Havlová: Abychom mohli sílu dávat, musíme ji mít

Setkání s Květou a Markétou bude tentokrát zaměřeno na nás samé, na učitelku, 
ženu, matku, babičku. Věnovat se budeme barvám a tónům života tak, jak přichází. 
Otevřeme knihu Nauka o barvách a povíme si, co nám chtěl Goethe říct svým 
výkladem barev. Pokusíme se na pár hodin zpomalit běh a věnovat se sami sobě 
ve smyslu dovědět se, uvědomit si, změnit nebo potvrdit. Hlavním cílem našeho 
setkání bude odpočinek -aktivní s Markétou a pasivní s Květou. 
Těšíme se na ženský kruh, který umí podpořit, pohladit i obejmout.

Ilona Štorová: Profesní seniorita 
není téma (jenom) pro starší…
AGE management (profesní 
seniorita)

Seniorita v sobě zahrnuje profesní 
vyspělost a schopnost řídit svou 
profesní kariéru v jakémkoliv věku, 
ale také vyrovnat se s obtížemi  
a problémy a zachovat si současně 
duševní zdraví a pohodu. Toto téma 
nabývá na aktuálnosti zejména  
v pedagogických profesích.
Tomu všemu samozřejmě nemůže 
lektorka naučit za 4 hodiny, ale 
může pouze pootevřít dveře  
a nahlédnout za ně pomocí příkladů 
z praxe a modelových interaktivních 
cvičení

Dana Machová (ČŠI): InspIS jako 
možná cesta pro tvorbu ŠVP v MŠ

Jak  využitím  systému InspIS 
zkvalitnit autoevaluaci MŠ, zvýšit 
kvalitu ŠVP, využít možnosti 
vygenerování formuláře pro tvorbu 
TVP a celkově tak rozvinout 
dovednost pracovat s elektronickým 
systémem ČŠI.

28.07.2022 CELODENNÍ  
Venkovní pavilon
zadní část

29.07.2022 DOPOLEDNE  
Šedá uč.
přízemí

29.07.2022 ODPOLEDNE  
Šedá uč.
přízemí

https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18243


28. - 29.07.2022 KOKTEJL 6

Marcela Hronková + Gábina 
Klímová: Kudy, kudy, kudy cestička 
k práci s příběhy aneb práce s 
příběhem v pojetí pedagogiky 
Franze Ketta

Obsahem semináře je “návod” jak 
pracovat s příběhem s využitím 
prvků pedagogiky Franze Ketta. 
Jak jednoduše a zajímavě využít 
literárního textu k vytvoření 
například týdenního bloku. Jak 
naplňovat kompetence obsažené 
v RVP PV, jak posilovat vztahy mezi 
dětmi a jak vytvářet pozitivní klima 
ve třídě!
Prostě: “Jak správně otevřít a číst 
knížku.”

Přihlášení zde. 

28.07.2022 DOPOLEDNE 
Venkovní pavilon
přední část

Martin Hak: Řemeslo vypravěčů - k 
čemu ten příběh sakra je?

Vypravěč příběhů a učitel vyprávění 
Martin Hak během čtyřhodinové 
dílny představí řemeslo vypravěčů. 
Ukážeme si a vyzkoušíme jeden 
nástroj pro práci s příběhem 
a několik cvičení pro trénink 
vypravěčských dovedností.
Přesvědčíme se o kráse a síle řeči 
obrazů, vyzkoušíme si, jaké to 
je být srozumitelný a jaké je to 
překvapovat všechny i sebe.
Můžeme se těšit na živé setkání plné 
smíchu, napětí, odvahy i hloubání 
nad úskalími lidské komunikace.

28.07.2022 ODPOLEDNE  
Venkovní pavilon
přední část

29.07.2022 CELÝ DEN 
Venkovní pavilon
přední část

Marcela Hronková + Gábina 
Klímová: Kudy, kudy, kudy cestička 
k práci s příběhy aneb práce s 
příběhem v pojetí pedagogiky 
Franze Ketta

Obsahem semináře je “návod” jak 
pracovat s příběhem s využitím 
prvků pedagogiky Franze Ketta. 
Jak jednoduše a zajímavě využít 
literárního textu k vytvoření 
například týdenního bloku. Jak 
naplňovat kompetence obsažené 
v RVP PV, jak posilovat vztahy mezi 
dětmi a jak vytvářet pozitivní klima 
ve třídě!
Prostě: “Jak správně otevřít a číst 
knížku.”

Zuzka Kupcová: Knížkování

Seminář plný laskavého  
a inspirativného KNÍŽKOVÁNÍ, kde 
se objevíte spoustu zajímavých 
dětských knižních titulů, mapujících 
nejrůznější, důležitá  a aktuální 
témata. Společně budeme sdílet 
čas, pohádky a příběhy, propojovat 
je s praxí a obohatíme se přehledem 
kvalitní literatury pro děti  
vč. novinek dětského knižního trhu.

https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18244


Přihlášení zde.

01.08.2022 DOPOLEDNE
Velký přednáškový sál
2. podlaží

Zdeněk Martínek: Jak jednat 
s dětmi v náročných situacích 
(přednáška je společná také pro 
přihlášené účastníky ostatních 
kurzů)

Pravdivě, s ohledem na věk  
a zkušenosti dítěte, s nadějí, že 
když se něco pokazí, vždycky je 
naděje na nápravu, tak o tom bude 
autentická přednáška.

01.08.2022 ODPOLEDNE
Velký přednáškový sál
2. podlaží

Tomáš Cyril Havel + Eva Muroňová:
Já jsem tu taky – Individualizace 
vzdělávání v současných podmín-
kách

Stopka vykukuje, tak s ní zazvoň, 
v každém jablíčku je malá jabloň, 
aneb Jsem tu, patřím sem, je tady 
pro mě místo, jsem tu důležitý, 
rostu ve vztahu s tebou a společně 
objevujeme svět…
Nahlédneme do základních principů 
individualizace prostřednictvím 
pedagogiky Fraze Ketta. Budeme 
pracovat hodně prakticky 
prostřednictvím příběhů a ukázek 
konkrétních činností.

02.08.2022 CELÝ DEN
Velký přednáškový sál
2. podlaží

Tomáš Cyril Havel + Eva Muroňová:
Já jsem tu taky – Individualizace vzdělávání v současných podmínkách

Stopka vykukuje, tak s ní zazvoň, v každém jablíčku je malá jabloň, aneb Jsem 
tu, patřím sem, je tady pro mě místo, jsem tu důležitý, rostu ve vztahu s tebou 
a společně objevujeme svět…
Nahlédneme do základních principů individualizace prostřednictvím pedagogiky 
Fraze Ketta. Budeme pracovat hodně prakticky prostřednictvím příběhů  
a ukázek konkrétních činností.

01. – 02.08.2022 KOKTEJL 7

MINI KOKTEJL 7
01.08.2022 samostatná přednáška Zdeňka Martínka: Jak jednat s dětmi  
v náročných situacích (za absolvování NEZÍSKÁTE osvědčení)
PŘIHLÁŠENÍ ZDE.

https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18245
https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18253


Zuzka Kupcová:
Dětské knížky a příběhy pro náročné 
situace

Víte, na co máme knížky? Aby nám 
nabídly příběhy a témata, která 
pomáhají dítěti porozumět sobě  
i druhým, aby nám nabídly cesty  
k řešení různých starostí a problémů 
a aby dítěti prostřednictvím příběhů 
daly šanci růst…

02.08.2022 DOPOLEDNE
Šedá učebna
přízemí

02.08.2022 ODPOLEDNE
Šedá učebna
přízemí

Zdeněk Martínek: Jak jednat 
s dětmi v náročných situacích 
(přednáška je společná také pro 
přihlášené účastníky ostatních 
kurzů)

Pravdivě, s ohledem na věk  
a zkušenosti dítěte, s nadějí, že 
když se něco pokazí, vždycky je 
naděje na nápravu, tak o tom bude 
autentická přednáška.

Dana Brožová: Rady do kapsy, aneb 
jak na “grafiku” pro MŠ jednoduše
 
Praktický workshop nejen o přípra-
vě hezké pozvánky, přání, plakátu, 
prezentace, pracovních listů či ně-
čeho dalšího, co mi usnadní moji 
učitelskou profesi. Workshop bude 
přizpůsoben potřebám účastníků. 
Vlastní notebook s sebou výhodou.

Lucka Jiráňová: Hurá na plstění, je to 
radost! 

V rámci osobnostně sociálního rozvo-
je i relaxace a skvělého odreagování 
se seznámíme s technikou suchého 
plstění jehlou. Tipy na vytvoření jed-
noduchých a originálních pomůcek 
pro práci s dětmi z vlny a plsti nejen 
teoreticky, ale i prakticky. Dozvíme se 
nejen jak na to, ale i kde si opatřit vše 
potřebné.

01.– 02.08.2022 KOKTEJL 8
Přihlášení zde. 

01.08.2022 DOPOLEDNE
Velký přednáškový sál
2. podlaží

01.08.2022 ODPOLEDNE
Velký přednáškový sál
2. podlaží

https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18246

