Krajské pracoviště České Budějovice
Ročník XI

Březen 2018

Informace z MŠMT
Informace z MŠMT za měsíc únor 2018 jsou v příloze tohoto mailu.
UPOZORNĚNÍ
Od 20. 2. 2018 byl spuštěn nový web NIDV. Pokud se objeví nějaké nedostatky či problémy
s přihlašováním, kontaktujte prosím naše krajské pracoviště. V pravé dolní části můžete
také web ohodnotit na základě Vašich poznatků a zkušeností.
Děkujeme.
Vzdělávací akce krajského pracoviště NIDV v měsíci březnu 2018:
Název programu
číslo programu
Experimentální výtvarné techniky – Jutové věnce
J40-02-13-181
a jarní jutové dekorace
Lidská práva ve výuce základních a středních
D25-01-13-181
škol
Vyučujeme závěry 1. sv. války a vznik ČSR
prostřednictvím netradičních didaktických
M58-03-13-181
pomůcek – rezortní úkol

určeno pro datum konání
5. 3.
MŠ, ZŠ, SŠ
9.00 – 14.00
MNG, ZŠ, 21.3.
8.30 - 15.00
SŠ
ZŠ, SŠ

23. 3.
9.00 – 14.00

garant
L. Václavovská
H. Císařová
E. Vintrová

27. 3.
E. Kopúnová
8.30 – 13.00
Základní umělecké vzdělávání – zkušený učitel E03-07-13-181
27.3.
H. Císařová
ZUŠ
28.3.
Konzultační seminář k písemné práci z NJ
18-33-13
H. Císařová
SŠ
9.00 – 13.30
Vzdělávací akce zájmového a neformálního vzdělávání najdete na www.nidv.cz, vzdělávací oblast 09.
Řízení školního stravování

P41-01-13-181

MNG

Na měsíc duben 2018 krajské pracoviště NIDV připravuje:
Název programu
Matematika pro život III - SŠ
Matematika pro život III - ZŠ
Využití nových metod a forem ve výuce
dechových nástrojů na ZUŠ – 2. díl

číslo programu
určeno pro
18-36-13-MA-SŠSŠ
01
18-36-13-MA-ZŠZŠ
01

datum konání
10.4.
9.00 – 15.30
11.4.
9.00 – 15.30

garant

O02-07-13-081

17.4.

H. Císařová

ZUŠ

H. Císařová
H. Císařová

24.4.
L. Václavovská
9.00 – 14.30
Vzdělávací akce zájmového a neformálního vzdělávání najdete na www.nidv.cz, vzdělávací oblast 09.
Výtvarné a pracovní činnosti s dvouletými dětmi V78-02-13-181

MŠ

Do výše uvedených tabulek jsou zařazeny pouze vzdělávací programy v rámci DVVP a rezortní
úkoly MŠMT.
Vzdělávací programy na šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a zájmové vzděláváni budou zasílány ve
zvláštní příloze.
Konzultace k výzvám Šablony II
Krajské pracoviště NIDV v Č. Budějovicích pořádá konzultace (semináře) pro žadatele k výzvám
02_18_063 a 02_18_064 Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů z OP
VVV. Na semináře je možno se hlásit:

Název programu

číslo programu

určeno pro

Konzultace pro žadatele k výzvě Šablony II

G01-11-13-181

ZUŠ

Konzultace pro žadatele k výzvě Šablony II

G02-11-13-181

SVČ

datum konání
8.3.
9.00 – 12.00
9.3.
9.00 – 12.00

garant
Švehlová
Švehlová

Další termíny pro další žadatele budou postupně přidávány.
Konference 100. výročí ČSR
Národní institut pro další vzdělávání zve všechny pedagogické pracovníky na celostátní konferenci se
zahraniční účastí „100. výročí ČSR“, která je určena především učitelům společenskovědních
předmětů. Konference se bude konat dne 4. dubna 2018 od 9.00 hodin ve Velkém sále MŠMT,
Karmelitská 7, Praha 1.
Více informací naleznete v přiloženém letáčku nebo na odkazu:
http://www.nidv.cz/vzdelavaciprogramy?view=detail&id=60354&filtr=s_100.%20vý&filtr=s_100.%20v%C3%BD
Studium pedagogiky - SŠ
Krajské pracoviště NIDV v Českých Budějovicích opět připravuje od 1. září 2018 další ročník
Studia pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a
změně některých zákonů a § 3 vyhlášky 317/2005 Sb.
Studium je určeno pro tyto cílové skupiny: učitele odborných předmětů středních škol, učitele
praktického vyučování středních škol, učitele odborného výcviku středních škol, učitele
uměleckých oborů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích, učitele jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky.
Studium je organizováno v termínu září 2018 – květen 2019, je rozděleno do 2 semestrů a jeho cena
je 10 000,- Kč. V příloze mailu nejdete anotaci studia a přihlášku.
Bližší informace získáte i u garanta studia na kontaktu: Mgr. Miloslav Poes (poes@nidv.cz,
775 571 613).
Studium pro asistenty pedagoga
Krajské pracoviště NIDV v Českých Budějovicích připravuje od 1. září 2018 další ročník Studia
pedagogiky b) – Asistent pedagoga. Program je určen pro pracovníky, kteří chtějí vykonávat funkci
asistenta pedagoga (školního asistenta) a mají minimálně střední vzdělání ukončené maturitní
zkouškou.
Studium bude organizováno v období září 2018 – duben 2019, je rozděleno do 2 semestrů s celkovou
dotací 88 hodin. Jeho cena je 8 800,- Kč.
V případě zájmu je možno se hlásit na: www.nidv.cz, pracoviště Č. Budějovice, 1. pololetí 2018,
oblast studia, číslo programu K03-05-13-181.
Bližší informace lze získat i na kontaktu: Mgr. Miloslav Poes (poes@nidv.cz, 775 571 613).
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