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Ing. Jana Brathová
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MgA. Lucie Ulíková:

Výtvarné techniky (lití betonu)

 Vrátkov, 1. část

Barbora Vítová, BBA

Malá technická univerzita 

Český Brod 

MgA. Lucie Ulíková:

Výtvarné techniky (lití betonu)

 Vrátkov, 2. část



 

 

Lenka Krutská 

Ranní skupinové zdravotní 
cvičení na uvolnění nejčastěji 
přetížených svalů. V pondělí, 
spolu rozcvičíme chodidla pro 
aktivaci klenby nohy, následně 
uvolníme kyčelní klouby. 
Ve čtvrtek, rozcvičíme pánev, 
hrudník a celou páteř pro 
uvolnění přetížených zádových 
svalů. 
Pondělí, středa 7:00 - 8:00 

Ranní cvičení v Oranžové zahradě  

  

 

Miroslava Bedrníčková  

Ranní Hatha jóga začíná 
pozdravy slunce A + B, které 
rozehřejí naše svaly. Následují 
ásany na protažení svalů 
celého těla. Jedná se o ásany, 
ve kterých zapojujeme zádové 
svaly, svaly nohou 
a zpevňujeme střed těla. Vše 
končí závěrečnou relaxací 
spojenou s aromaterapií pro 
navození celkového uvolnění. 
 

Úterý, Čtvrtek 7:00 – 8:00 

 

Mgr. Jaroslava Budíková 

Absolventka univerzity v Hradci Králové 
(pedagogika). Praxe učitelky na 
základní i praktické škole. V současnosti 
působí v PPP v Praze jako speciální 
pedagog. Absolvovala četné výcviky 
v oblasti pedagogiky i psychoterapie 
Jako lektorka se věnuje RWCT a  DVPP, 
např. ve společnostech Člověk v tísni, 
DYS – centrum Praha, kde dlouhá léta 
působila jako místopředsedkyně. Je 
spoluautorkou knihy Je vaše dítě 
připraveno do první třídy? Dlouhodobě 
se též zabývá problematikou 
volnočasových aktivit pro děti s ADHD 
a jinými SPU. 

Jak se s dětmi lépe domluvit 
praktický workshop nejen pro asistenty 

 
Práce asistenta klade nároky na empatickou komunikaci, 
porozumění potřebám dětí se speciálně vzdělávacími 
potřebami.  Účastníci workshopu se seznámí se základními 
komunikačními typy, dozví se jak porozumět, domluvit se 
a jak se učit s pocitovým, rozumovým, obrazovým typem 
dítěte. Seznámíme se s pomůckami a materiály vhodnými 
pro výuku.      
 
 

Čtvrtek 22. 8. 2019  9:00 – 12:00 - 13:00 – 16:00 

 



 

Ing. Jana Brathová, PhD. 

Absolventka VŠE Praha s bohatými 

zkušenostmi z různých manažerských 

pozic v podnikatelském sektoru. 

Dlouhodobě se zabývá projekty štíhlé 

výroby, audity řízení, týmová 

spolupráce, semináři osobního rozvoje, 

školení, workshopy. Nabízí manažerské 

konzultace, koučink. Certifikovaný  

průvodce (tzv. tekajen) Principů života.  

Martin Brath 

Certifikovaný průvodce (tzv. tekajen) 
Principů života). 

Principy života®– Být pánem vlastního života 
třídenní seminář 
 
Interaktivní seminář je zaměřený na odhalování 
individuálního potenciálu člověka a jeho praktické využití 
v pracovním i osobním životě. Cílem je lepší fungování ve 
vztazích s dětmi i rodiči, nadřízenými i kolegy, s partnerkou 
či partnerem, nový pohled na řešení konfliktních situací, 
ale především na sebe sama. 

Naučíte se lépe porozumět svým pocitům i svým různým 
protichůdným představám, uvědomit si své motivace 
a objevovat svůj jedinečný potenciál. Tak se stáváte 
vyrovnanějšími, lépe se v sobě i ve svém životě orientujete 
a snáze a správněji se rozhodujete. 
Středa    21. 8. 2019 8:00 – 12:00 – 13:00 – 18:00 
Čtvrtek   22. 8. 2019 8:00 – 12:00 – 13:00 – 18:00 
Pátek      22. 8. 2019 8:00 – 12:00 

 

Mgr. Roman Musil 

 

Absolvent FFUK, oboru pedagogika. Od 
roku 1992 působí v SPgŠ Beroun. 
Vyučuje předměty pedagogika, sociální 
komunikace, dramatická výchova, 
dramatická výchova specializace. Od 
roku 2001 externě vyučuje v PedFUK v 
Praze předměty dramatická výchova 
a sociální komunikace. Lektor 
s celostátní působností. Jeden z nejlépe 
hodnocených lektorů loňské letní školy. 
Více http://seminaremusil.cz/ 

 

Rétorika - dialog, dialogické formy  
 

Velmi často se učitelé dostávají do situací, ve kterých se 
musí postavit před rodiče, kolegy či veřejnost a přednést 
řečnický příspěvek. Nebo musí jednat se zástupci různých 
institucí či s hostem, který přišel do školy na besedu. 
V praktickém semináři si vyzkoušíte, jak si srovnat 
myšlenky a jak se s nimi postavit se před publikum, 
kterému je řeknete. Vyzkoušíte si také, jak je možné vést s 
druhými dialog, a zjistíte, jaké dialogické formy 
rozlišujeme. 
Pondělí 19. 8. 2019  9:00 – 12:00 - 13:00 – 18:00 

Dramatizace pohádky Perníková chaloupka 

Praktický a velmi hravý seminář vhodný zvláště pro MŠ. 
Úterý 20. 8. 2019  9:00 – 12:00 13:00-16:00 

 

http://seminaremusil.cz/


 

PaedDr. Květa Husová 

Absolventka UK Praha, praxe jako 
učitelka v MŠ, ve speciální škole, 
později ředitelka ve SZŠ Poděbrady. 
Zprostředkovatelka instrumentálního 
obohacování podle prof. Feuersteina, 
absolventka psychoterapeutického 
pětiletého výcviku Terapie pevným 
objetím, lektorka Školy lásky v rodině 
V současnosti pracuje v SPC Poděbrady 
a navštěvuje žáky s podpůrnými 
opatřeními na jednotlivých školách 
v regionu, věnuje se individuální i 
skupinové podpoře žáků se SVP.  

 

Inkluze v praxi 
Sdílení zkušeností  

Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 
a řadou různých podpůrných opatření klade zvýšené 
nároky na jejich učitele i asistenty v oblasti hledání nových 
metod pedagogické práce. Cílem setkání je sdílet příklady 
dobré praxe pedagogů a asistentů pedagoga s inkluzivním 
vzděláváním žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. 
Budeme se věnovat zkvalitnění spolupráce mezi 
vyučujícími a asistenty pedagoga, tvorbě individuálních 
vzdělávacích plánů, práci s  třídním kolektivem 
a předcházení šikaně,  motivaci žáků s přiznanými 
podpůrnými opatřeními. Během semináře budete mít 
možnost konzultovat s lektorkou své individuální dotazy. 

Pondělí 19. 8. 2019  8:30 – 12:00  

 

Mgr. Šárka Miková 

Poradenská psycholožka, která 20 let 
vytváří a realizuje rozvojové programy 
pro školy, firmy i neziskové organizace 
v oblasti výchovy, vzdělávání, motivace, 
komunikace, a spolupráce v týmu. 
Rodičům pomáhá rozumět jejich 
dětem, učitelům individualizovat 
výuku, manažerům vést své lidi – to vše 
s důrazem na rozdíly ve vrozeném 
nastavení našeho mozku. Autorka knih 
Nejsou stejné: Jak díky Teorie typů 
porozumět dětem i sami sobě (2018),  
Typologie osobnosti – využití ve 
výchově a vzdělávání (2010) a Školní 
hodnocení žáků a studentů (2007). 
Šéfredaktorka 
portálu www.teorietypu.cz. 

 

Teorie typů – praktické poznávání sebe i druhých 
dvoudenní seminář 

Po semináři budete: 
rozumět svým přirozeným potřebám a vlohám – co vás 
motivuje, jak komunikujete a jak to druzí vnímají; 
chápat, proč v náročných situacích a ve stresu reagujete 
jinak než obvykle a jaké dopady to má na okolí; 
znát faktory, které ovlivnily váš vývoj, a možnosti, jak se 
dále rozvíjet; 
rozumět jiný typům lidí (dospělým i dětem) – co potřebují, 
jak komunikují, co je motivuje a co stresuje. 
Rozdíly nás mohou spojovat, pokud jim budeme rozumět 
a naučíme se je oceňovat.  
Středa    21. 8. 2019 9:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00 
Čtvrtek   22. 8. 2019 9:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00 

 

 

http://www.teorietypu.cz/
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2019/04/Květa-Husová-Inkluze-v-praxi.jpg
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2019/04/Květa-Husová-Inkluze-v-praxi.jpg


 
 

 

Barbora Vítová, BBA 

Absolventka New York University in 
Prague, marketingový specialista, 
zkušenosti s výzkumem trhu. Svou 
přidanou hodnotu nalezla až ve 
vzdělávacích projektech pro děti, 
kterým se věnuje již od roku 2008. 
Autorka myšlenky Malé technické 
univerzity.  

Malá technická univerzita  
Úvod do polytechnického vzdělávání 

Program je určen pro pedagogy mateřských škol a 1. a 2. 
tříd ZŠ. Cílem semináře je seznámit pedagogy s vybranými 
technickými tématy a způsoby, jak je předávat dětem 
názorným a jednoduchým způsobem v jejich každodenní 
práci. Školení vychází z originálního vzdělávacího 
programu Malá technická univerzita. Nosná  témata: 
město, dům, věže, mosty, architekt, inženýr  
 
Středa    21. 8. 2019 8:30 – 12:30 

 

MgA. Lucie Ulíková 
Absolventka střední průmyslové školy 
grafické a DAMU, profesionální filmová 
i divadelní scénografka, lektorka 
výtvarných oborů na ZUŠ v Českém 
Brodě, autorka řady inspirujících 
publikací, nadšená propagátorka 
mezigeneračního společného tvoření 
a rozvoje komunitní společnosti, jedna 
z nejoblíbenějších lektorek našich 
seminářů.    

 

Tíha a lehkost  
Kreativní dílna  

TÍHA          

Experimentování s litím hmot jako je sádra a beton  do 
různých forem nás přesvědčí, že tyto materiály se dají 
použít s lehkostí a vtipem.      

LEHKOST        

Vytvořit objekty, které ožijí větrem a pohybem může být 
vtipné, hravé a pobaví nás, když máme těžkou hlavu.  
         
Pondělí    19. 8. 2019 14:00 – 18:00 
Úterý       20. 8. 2019 14:00 – 18:00  
 
Jedná se o jeden seminář, z důvodu schnutí materiálu je nutná 
technologická přestávka.     

 



 

Mgr. Justina Danišová 

Pracuje nyní ve Vzdělávacím centru 
TEREZA jako lektor a metodik 
v projektech Učíme se venku, Jdete 
ven, Les ve škole, Badatelé. 
Vystudovala Přírodovědnou fakultu 
(učitelství biologie – geologie), ale dnes 
pracuje především s učiteli MŠ, ZŠ, 
vychovateli, rodiči a dětskými průvodci. 
Autorka webů www.svobodnahra.cz 
a www.ucimesevenku.cz   

Hra venku jako základ učení 
Dílna pro MŠ 

Objevme katalog hraček a her, které nabízí příroda. 
Zdarma každý den. Stačí vyrazit ven nebo jen posbírat 
a hrát si s přírodninami pod střechou. Sdílejme nápady, jak 
proměnit okolí školky v laboratoř, ateliér, knihovnu i dílnu. 
Otestujme nápady pro předškoláky i nejmenší badatele.  
Pondělí    19. 8. 2019  9:00 – 13:00 

Učíme se venku  
Dílna pro ZŠ 

Otestujeme nápady do různých předmětů i ročníků. 
Zjistíte, jaké vybavení do terénu se nám osvědčilo. 
Odhalíme i principy učení venku, které je dobré 
respektovat.  
Úterý    20. 8. 2019  9:00 – 13:00 

 

  

Mgr. Pavel Zeman 

bývalý pedagog ZŠ a SŠ, působil na 
pozici ředitele školského úřadu 
a vedoucího odboru školství Krajského 
úřadu České Budějovice. Nyní je 
lektorem na Pedagogické fakultě UK 
Praha v oblasti vzdělávání dospělých. 
Věnuje se hlavně oblasti řízení 
a hospodaření škol a školských zařízení 

Ing. Radka Šlégrová 

Lektorka seminářů pro školy. 

Finanční řízení školy  
Praktický seminář 

Vzdělávací program je obsahově zaměřen na rámcový 
výklad finančního řízení organizace - školy, jako 
ekonomického subjektu. Škola jako příspěvková 
organizace, rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost, 
vícezdrojové financování. Vedení účetnictví, účtování o 
hlavní činnosti a doplňkové činnosti, účetní doklady, 
inventarizace. Základní ekonomické kategorie a pojmy - 
majetek školy, účetní závěrka, účetní výkazy, jejich 
vzájemné vazby, orientace v jejich struktuře, hospodářský 
výsledek, zdanění hospodářského výsledku, investování. 
Fondy příspěvkové organizace.  
Středa    21. 8. 2019 8:30 – 12:00  13:00 – 14:30 

 

http://www.svobodnahra.cz/
http://www.ucimesevenku.cz/

