Krajské pracoviště České Budějovice
Červen 2018

Ročník XI
Informace z MŠMT
Informace z MŠMT za měsíc květen 2018 jsou v příloze tohoto mailu.
Vzdělávací akce krajského pracoviště NIDV v měsíci červnu 2018:
Název programu

číslo programu

určeno pro

Rizikové chování dětí a mládeže

O46-03-13-181-01 ZŠ, SŠ

Diskuzní setkání na podporu pedagogů
T48-14-13-181
ZŠ
vzdělávajících děti/žáky - cizince
Informační seminář ke společnému vzdělávání Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského
F05-12-13-181-03 MŠ, ZŠ
zákona v praxi - a jak na ně

datum konání
5.6.
9.00 – 15.00
5.6.
9.00 – 13.00
5.6.
13.00 – 15.00

garant
L. Václavovská
E. Vintrová

E. Kopúnová

7.6.
M. Poes
9.00 – 15.30
Rozvoj jazykových dovedností pomocí
8.6.
D80-03-13-181
H. Císařová
ZŠ, SŠ
digitálních technologií
8.30 – 15.30
Naučme děti myslet – využití šachové hry ve
11.6.
D53-51-13-181
E Vintrová
ZŠ
škole
8.30 – 15.30
Vzdělávací akce zájmového a neformálního vzdělávání najdete na www.nidv.cz, vzdělávací oblast 09.
Finanční gramotnost v příkladech

P66-04-13-181

ZŠ, SŠ

Vzdělávací programy na šablony
Střední školy:

Rozvoj čtenářské gramotnosti na
střední škole

D66-04-13-181

III/2.1a

Používáme metodu CLIL - aktivizační
metody vhodné do výuky

T23-03-13-181

III/2.1c

Kreativní techniky a nástroje pro
kariérové vzdělávání

A36-04-13-181

III/2.1g

Jak motivovat žáky středních škol při
výuce cizího jazyka

E17-04-13-181

III/2.2c

Vzdělávání
pedagogických
pracovníků SŠ DVPP v rozsahu 8
hodin - čtenářská
gramotnost
Vzdělávání
pedagogických
pracovníků SŠ DVPP v rozsahu 8
hodin - cizí jazyky
Vzdělávání
pedagogických
pracovníků SŠ DVPP v rozsahu 8
hodin - kariérové
vzdělávání
Vzdělávání
pedagogických
pracovníků SŠ DVPP v rozsahu 16
hodin - cizí jazyky

15. 6.
8.30 - 15.00

14. 6.
9.00 - 15.30

14. 6.
8.00 - 15.00

4. a 11.6.
8:00 - 15:00

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. Garantem konzultací je Bc. Gabriela Švehlová (svehlova@nidv.cz, 770 106 785)

Termíny:
Konzultace (seminář) - určeno ZUŠ

18. 06. 2018, 9.00 -13,00 hod.

Konzultace - hromadná - určeno pro MŠ a ZŠ

19. 06. 2018, 9.00 -13,00 hod.

Konzultace - hromadná - určeno pro MŠ a ZŠ

20. 06. 2018, 9.00 -13,00 hod.

Konzultace (seminář) - určeno SVČ

21. 06. 2018, 9.00 -13,00 hod.

Další termíny pro další žadatele budou postupně přidávány.
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Krajské pracoviště NIDV pořádá Informační seminář ke společnému vzdělávání - Nepochopení
tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi - a jak na ně
Datum konání: 5. června 2018, 13.00 - 15.00
Informační (motivační) semináře jsou společným místem pro diskusi aktérů implementace APIV - pedagogů,
zřizovatelů a zástupců odborné i široké veřejnosti. Seminář je zaměřen na nejčastější pochybení a nepochopení
při používání pravidel vzdělávání dětí a žáků se SVP, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Obsahem
bude vysvětlení vhodných postupů a dalších souvislostí, které se do praxe promítají. Součástí budou i odpovědi
na vaše dotazy k tomuto tématu.
Seminář je bez poplatku.

Přihlášení: Mgr. E. Kopúnová, kopunova@nidv.cz
Další informace webových stránkách www.inkluzevpraxi.cz
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. Na základě nové akreditace platné od 1. 9.
2018 je toto studium určeno i pro učitele 2. stupně ZŠ a učitele SŠ, kteří vyučují cizí jazyk.
Cílová skupina:
- Učitelé druhého stupně základní školy (§ 8, odst. 1, písm. i) jen pro výuku cizího jazyka
- Učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy (§ 9, odst. 1, písm. g) jen pro výuku cizího
jazyka
- Učitelé odborných předmětů střední školy (§ 9, odst. 21, písm. d), odst. 3)
- Učitelé praktického vyučování střední školy (§ 9, odst. 3, písm. a), b), c))
- Učitelé odborného výcviku střední školy (§ 9, odst. 5)
- Učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři (§ 10, odst. 1, písm. a), f), g),
h))
- Učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 12, písm. c)).

Studium bude organizováno v termínu září 2018 – květen 2019, je rozděleno do 2 semestrů a jeho
cena je 10 000,- Kč. Na studium se lze hlásit pouze na základě vyplněné a podepsané přihlášky, která
je v příloze tohoto mailu.
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, 2. 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).

krajské pracoviště, Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 699 011, fax: 387 699 027,
e-mail: cbudejovice@nidv.cz
www.nidv.cz/budejovice

