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Pedagog 21. století 
METODICKÁ SETKÁVÁNÍ 
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 Pozvánka na metodické setkání vyučujících 1. stupně ZŠ 
Termín: 18. 5. – 19. 5. 2018 Prezence + ubytování od 9:00, zahájení v 9:30 hodin. 

Předpokládané ukončení druhý den obědem. 

Celková časová dotace:  
Místo konání:  
Elektronická přihláška: 

16 hodin 
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma 

http://www.zvas.cz/katalog 
 

 

 PŘEHLED TÉMAT  

 
 

Písmo Comenia Script® v praxi / Certifikovaný metodický seminář 

 Lektor: Mgr. Lenka Korčáková Časový rozsah: 6 hodin + 2 hodiny e-learningu 
  Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, Ph.D. držitelka autorských práv Comenia Script®.  

V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků 
(problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je 
zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem 
Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny 
písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a 
mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní 
tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož 
dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®. 

 Ucelený systém hodnocení aneb Nejde jen o známky 
 Lektor: Mgr. Iveta Marušáková Časový rozsah: 4 hodiny 
  Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole  

s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, 
celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co 
určitě ne. 

 Tematické dny na 1. stupni ZŠ / Jak propojit jednotlivé vzdělávací obsahy 
 Lektor: Mgr. Jitka Vodáčková Časový rozsah: 6 hodin 
  Účastníci poznají rozdíly mezi tematickým dnem a projektem. Nahlédnou do způsobu plánování a přípravy 

tematického dnu. Seznámí se s tím, jakým způsobem je možné integrovat, smysluplně propojit různé 
vzdělávací obsahy (předměty). Prakticky si vyzkouší přípravu tematického dnu a získají materiály se 
zpracovanými tématy.  
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Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace Krajského akčního plánu 
Jihočeského kraje I“, tj. nehradí se žádný účastnický poplatek. 
 

Pro účast v projektu je zapotřebí dodržet následující podmínky: 

 naplnit bagatelní podporu 20 hodin; vedle dvoudenního metodického 
setkání je účastník povinen absolvovat jedno 4 hodinové metodické setkání 
na škole, které bude organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem 
nejpozději 2 měsíců (tematicky bude doplňovat absolvovaná témata) 

 splňovat požadavky na cílovou skupinu: 
střední management základních a středních škol Jihočeského kraje 
o učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, 

můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na metodickém setkání 
o výchovní poradci a metodici prevence rizikového chování 
o koordinátoři ŠVP / IT / EVVO 

 

http://www.zvas.cz/katalog/detaily.php?id=503118

