
 

 

www.clu3v.cz 
 Pokud Vás nějaký kurz zaujal, neváhejte nás kontaktovat na emailovou adresu: milena@clu3v.cz  

 s dotazy se obraťte na Ing. Milenu Novákovou na tel. čísle: 775 095 751. 
 

 

Spolek CLU3V z.s. nabízí kurzy akreditované  

v systému DVPP 

 

Práce s žáky s SPU 

1. Lateralita v životě dítěte - jaký má vliv na školní úspěšnost 
Anotace: Seznámení s problematikou laterality z hlediska biologických a fyziologických  

     východisek, rozpoznání projevů a způsobů překovávání potíží. 
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci všech typů předškolních zařízení a základních škol 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT-27767/2019-2-763 

2. Dítě s narušenou komunikační schopností v MŠ  
Anotace: Seminář je zaměřen prakticky, je určen pedagogům MŠ, kteří mají zájem si rozšířit nebo prohloubit své 

 znalosti v oblasti práce s dětmi s vývojovou dysfázií. 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci mateřských škol. 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 

3. Dítě s poruchou autistického spektra v MŠ 
Anotace: Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dítěti s PAS, účastníci se seznámí  

    s výchovně vzdělávacími metodami, podle nichž jsou efektivně vzdělávány děti s poruchou  

    autistického spektra. 

Cílová skupina: Pedagogové mateřských škol, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra. 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 

4. Inkluze v ZŠ - nadaný žák v prostředí základní školy, dvojí výjimečnost,  

specifické poruchy učení 
Anotace: Výuka bude orientována na teoretická východiska, ale i na praktickou úpravou systému 

    prostřednictvím nově získaných strategií. Jedná se o propojení teorie a praxe. 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci všech typů základních škol, popř. pro ucelené pedagogické sbory. 

Doba trvání: 16 hodin 

Číslo akreditace: MSMT-27767/2019-2-763 

5. Žák s narušenou komunikační schopností v ZŠ 
Anotace: Seminář je zaměřen na vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií na prvním stupni běžné základní školy. 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci I. Stupně ZŠ. 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 

6. Žák s poruchou autistického spektra v ZŠ 
Anotace: Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dítěti s PAS, účastníci se seznámí  

     s výchovně vzdělávacími metodami, podle nichž jsou efektivně vzdělávány děti s poruchou 

     autistického spektra. 

Cílová skupina: Pedagogové všech typů základních škol, kteří pracují s dětmi s PAS 

Doba trvání: 8 hodin 
Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 
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7. Inkluze v SŠ - nadaný žák v prostředí střední školy, dvojí výjimečnost,  

specifické poruchy učení 
Anotace: Výuka bude orientována na teoretická východiska, ale i na praktickou úpravou systému 

    prostřednictvím nově získaných strategií. Jedná se o propojení teorie a praxe. 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci všech typů středních škol (gymnázia, odborné školy, odborná 

  učiliště, učiliště, praktické školy), popř. pro ucelené pedagogické sbory. 
Doba trvání: 16 hodin 

Číslo akreditace: MSMT-27767/2019-2-763 

 

Odborná témata 

1. Předčtenářské dovednosti v prostředí mateřské školy 

Anotace: Výuka bude orientována nejen na teoretická východiska, ale i na a praktické metody, jak jednotlivé  

    dílčí funkce rozvíjet. 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci v preprimárním vzdělávání. 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 

2. Rozvoj předmatematických představ dětí v předškolním věku 
Anotace: Cílem kurzu je upozornit předškolní pedagogy na význam předmatematických představ, s akcentem  

     na předškolní věk a nabídnout činnosti, kterými lze tento rozvoj podpořit. 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení. 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 

3. Kariérové poradenství pro ZŠ I. 
Anotace: Poskytneme kariérovým poradcům a pedagogům náhled a informace do problematiky hledání 

 správné volby práce a několik metod, jak zjistit či rozlišit osobnostní schopnosti.  

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci II. stupně ZŠ, speciální pedagogové 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT-8801/2019-1-241 

4. Kariérové poradenství pro ZŠ II. 
Anotace: Poskytneme kariérovým poradcům a pedagogům náhled a informace do problematiky hledání 

 správné volby práce a několik metod, jak zjistit či rozlišit osobnostní schopnosti.  

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci, školní  

  psychologové. 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT-27767/2019-2-763 

5. 3 D CAD systémy 
Anotace: Cílem studijního programu je získat prakticky orientované vzdělání, které poskytuje znalosti práce  

    se 3 D parametrickým modelovacím CAD systémem 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, VOŠ 

Doba trvání: 24 hodin 

Číslo akreditace: MSMT-8801/2019-1-241 
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Práce na PC 

1. Základy práce na PC - tabulkové editory 
Anotace: Zaměřujeme se na práci s tabulkovými editory jako je Microsoft Excel, případně OpenOffice či  

    Libre Office. 

Cílová skupina: Účastníci ze všech typů škol a školských zařízení se základní uživatelskou znalostí 

   MS Windows 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT-27767/2019-2-763 

2. Základy práce na PC – internet, bezpečnost, sdílení, komunikace  
Anotace: Prohlubuje základní dovednosti s internetem a komunikaci prostřednictvím sociálních sítí.  

Cílová skupina: Účastníci ze všech typů škol a školských zařízení se základní uživatelskou znalostí 

   MS Windows 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT-27767/2019-2-763 

3. Základy práce na PC - textové editory 
Anotace: Zaměřujeme se na práci s tabulkovými editory jako je Microsoft Excel, případně OpenOffice či  

    Libre Office. 

Cílová skupina: Účastníci ze všech typů škol a školských zařízení se základní uživatelskou znalostí 

    MS Windows 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT-8801/2019-1-241 

 

Komunikace 

1. Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga v prostředí MŠ 
Anotace: Kurz je koncipován na zlepšení komunikačních schopností mezi pedagogem MŠ a asistentem 

   pedagoga, případně mezi nimi a rodiči daného dítěte. 

Cílová skupina: Asistenti pedagoga, pedagogové mateřských škol. 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů 

Anotace: Program je zaměřen na rozvoj osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních  

    a kooperativních dovedností a rozvoj profesionální činnosti pedagogů. 

Cílová skupina: Pro pedagogy mateřských škol všech typů. 

Doba trvání: 16 hodin 
Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 

3. Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve vzdělávacím procesu na ZŠ 
Anotace: Kurz je koncipován na zlepšení komunikačních schopností mezi pedagogem ZŠ a asistentem 

   pedagoga, případně mezi nimi a rodiči daného žáka. 

Cílová skupina: Asistenti pedagoga, pedagogičtí pracovníci všech typů základních škol. 

Doba trvání: 8 hodin 

Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 
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4. Základy koučinku pro pedagogy 

Anotace: Zaměříme se na seznámení účastníků zajímavým a efektivním způsobem s koučinkem, 

     jeho modely a postupy. Dozvědí se základní principy koučinku a pochopí jejich  

    využití v různých situacích. 

Cílová skupina: Kurz je určen pedagogickým pracovníkům na 2. stupni ZŠ, ZUŠ, DDM/SVČ, 

       SOŠ a SOU, VOŠ, asistentům pedagoga, trenérům sportovních škol a učitelům 

       praktického vyučování.  

Doba trvání: 16 hodin 
Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 

5. Komunikace pedagogů s rodiči a žáky 

Anotace: V předloženém vzdělávacím programu se zaměřujeme na rozvoj osobnostních 

     dovedností každého pedagoga, zjm. na jeho schopnost komunikace s kýmkoliv,  

     v jakékoliv, a to nejen v zátěžové situaci. 
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci škol všech typů a školských zařízení, od mateřských 

    škol po VOŠ, školská zařízení DD, DDM/SVČ, DM/internáty, ZUŠ. 

Doba trvání: 8 hodin 
Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 

6. Současná vrstevnická skupina 

Anotace: Cílem tohoto semináře je připravit pedagogy na specifika práce se současnou dětskou 

     skupinou. 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci škol všech typů a školských zařízení, od mateřských 

    škol po VOŠ, školská zařízení DD, DDM/SVČ, DM/internáty, ZUŠ. 

Doba trvání: 8 hodin 
Číslo akreditace: MSMT – 979/2020-3-27 

 

 

 

 

 

 

 

Právě v akreditačním řízení: 

 

Kariérové poradenství pro SŠ a VOŠ I.  

Kariérové poradenství pro SŠ a VOŠ II.  

Anotace: Poskytnout kariérovým poradcům a pedagogům středních a vyšších odborných škol základní 

informace o metodách, formách, způsobech a možnostech vedení cíleného a motivujícího poradenství 

směrem k jejich klientům.  

Naučit poradce cíleně získávat validní informace o osobnosti klienta, jeho motivaci, hodnotách, o vlast-

ním pohledu na sebe sama, naučit je tyto informace zpracovat, vyhodnotit a cíleně využít v práci poradce. 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé praktického vyučování, učitelé gymnázií, 

SOŠ, SOU, speciálních škol, VOŠ, vychovatelé= školských zařízení, výchovní poradci, psychologové, 

speciální pedagogové 

Doba trvání: 8 hodin 
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