
 

 

KONFERENCE PRO PEDAGOGY MŠ  

3. 6. 2019 

 

Anotace seminářů: 

 

9:30 – 11:00  

1. seminář 

Téma:  Umění relaxace, zvládnutí stresu 

Lektorka: Ph.Dr. Lucia Lacková, Ph.D. 

Umění relaxovat, uvolnit se, zbavit se napětí, odpočinout si a nabrat sil, je jedním 

z nejvýznamnějších způsobů zvládání stresu. Existuje celá řada způsobů nácviku relaxace. Ať 

již zvolíme kteroukoli metodu, je nutné zdůraznit, že se jedná o dovednost, kterou je možno 

získat pouze opakovaným cvičením. Cílem není být schopen relaxovat doma v křesle, ale umět 

to i při běžných denních činnostech a dokonce i v situacích, kde se dostáváme do velkého 

napětí a úzkosti.  

 

2. seminář 

Téma: Montessori – praktický život 
Lektorka: Mgr. Petra Nováková 
 
Představíme Vám stručný úvod do Montessori pedagogiky. Ukážeme Vám, jak připravit 

bezpečné prostředí s jasnými hranicemi orientované na dítě, ale hlavně ukázky Montessori 

pomůcek z "praktického života". Přijďte si pohrát trochu jinak.  

 

3. seminář  

Téma: Nové metody ve výuce angličtiny, ukázková hodina s rodilou mluvčí 

Lektorky: Mgr. Michaela Vařeková,  Sharlene Edwards  
 
Seznamte se s novými metodami ve výuce angličtiny u nejmenších dětí, jak děti namotivovat 

a neodradit. Kurz Vás mimo jiné vybaví potřebnou metodikou i praktickými aktivitami                     

a činnostmi do výuky, klíčovými postupy pro rozvoj poslechu a mluvení dětí. Budete mít 

možnost vidět ukázku hodiny s rodilou mluvčí Sharlene Edwards. 

 
 



 

 

 
 
 

11:30 – 13:00 

1. seminář 

Téma:  Ty největší „pecky“ z technického vzdělávání 

Lektorka: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová 

 

 

Účastníkům bude představena ucelená koncepce technického vzdělávání a ke každé z oblastí 
budou nabídnuty konkrétní aktivity, které se při přímé práci s dětmi osvědčily jako nej, nej, nej 
top činnosti. Nebude chybět ani praktická práce se skvělými „Sami lištami“, takže každý 
z účastníků bude odcházet obohacen nejen teoreticky, ale také o vlastnoručně vyrobenou 
dřevěnou hračku. Cílem workshopu je ukázat technické vzdělávání v celé jeho kráse                         
a přínosnosti těm pedagogům, kteří to ještě neobjevili a rozšířit záběr u těch, kteří již plápolají 
nebo dokonce hoří. 
 
 
2. seminář 

Téma:  Školní zralost a jak na to? 
Lektor: Mgr. Alena Vlková  
 
Zvládneme definovat pojmy školní zralost, odklad školní docházky, školsky nezralé dítě, 
parciální nezralost a další klíčové pojmy daného tématu. Dotkneme se jednotlivých složek 
školní zralosti a jak je interpretovat různým způsobem rodičům budoucích prvňáčků. Ukážeme 
si jak orientačně navrhnout v rámci práce v MŠ individuální edukačně-stimulační plán pro dítě, 
ale i praktické ukázky z praxe a práci s konkrétními pomůckami. 
 
 

3. seminář  

Téma: Novinky v podpoře vzdělávání dětí s problémy v chování 
Lektorka: Jarmila Karnovská 

Účastnici kurzu budou seznámeni s novinkami v problematice vzdělávání dětí s problémy 
v chování, včetně legislativní pomoci a podpory pedagogů při péči o duševní zdraví dětí a žáků, 
meziresortní spolupráci atd. Hlavní důraz je kladen na praktické rady, jak s touto oblastí 
pracovat! 

 
 

 



 

 

 

 

14:00 – 15:30 

1. seminář 

Téma: Montessori smyslová výchova 

Lektorka: Mgr. Petra Nováková  

 

Pojďte s námi nahlédnout do světa dětských smyslů. Cílem smyslové výchovy je dát dítěti 

možnost získat jasné a vědomé informace z prostředí díky jeho smyslům a tím mu umožnit 

poznávat okolí a svět hlouběji a přesněji.  Sami si vyzkoušíte pomůcky a hry, které přesně toto 

rozvíjí. Budeme si také hrát. 

 

2. seminář 

Téma: ICT v MŠ, jak na to? 
Lektor: Michal Laštovica   
 
Nevíte, jestli do Vaší mateřské školy koupit notebook nebo tablet? Chcete se umět zorientovat 
v nabídce produktů? Poradíme Vám, jak efektivně a nenásilně rozvíjet digitální kompetence u 
dětí. Informační technologie by neměly být jen hračkou, ale dají se využít k tvorbě a vlastnímu 
rozvoji. 
 

3. seminář 

Téma: Jak relaxovat nejen s muzikoterapií 
Lektor: Mgr. Alena Vlková 
 

Rozcvičíme si nejen mozkové polokoule, ale zahrajeme si i hry na rozvoj koncentrace                       

a pozornosti. Budeme relaxovat pomocí muzikoterapie, ukážeme si praktické ukázky různých 

relaxačních postupů. 

 

 

 

 

 

 


