Krajské pracoviště České Budějovice
Ročník XII

Září 2018

Zaměstnanci krajského pracoviště NIDV v Českých Budějovicích přejí všem
pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v Jihočeském
kraji hodně pracovních i osobních úspěchů v novém školním roce 2018/19.
Obracíme se na všechny školy, u kterých došlo ke změně mailové adresy, popř. ředitele
školy a dalších kontaktů, aby nám tuto skutečnost nahlásily z důvodu zasílání informací.
Děkujeme.
Nová programová nabídka na 1. pololetí školního roku 2018/19
Nová programová nabídka NIDV a krajského pracoviště NIDV v Č. Budějovicích v podobě
elektronického interaktivního katalogu je dostupná na www.nidv.cz/budejovice.
Informace z MŠMT
Informace z MŠMT za měsíc červenec a srpen jsou v příloze tohoto mailu.
V příloze mailu je přidána i samostatná tabulka se vzdělávacími programy, které jsou
vhodné do šablon.
Přehled garantů za jednotlivé oblasti vzdělávání a projekty na KP NIDV
Mgr. Lucie Václavovská – metodik pro předškolní vzdělávání a pracovník projektu APIV B
Kontakt: vaclavovska@nidv.cz
Mgr. Eva Kopúnová – metodik pro další vzdělávání, kvalifikační studium pro ředitele škol a
školních zařízení a pracovník projektu APIV B
Kontakt: kopunova@nidv.cz
Bc Eva Vintrová- metodik pro základní vzdělávání, systém podpory nadání a děti/žáci cizinců
Kontakt: vintrova@nidv.cz
Mgr. Dana Gálová - metodik pro střední vzdělávání, odborné jazykové vzdělávání, IT, ZUŠ, Ciskom.
Kontakt: galova@nidv.cz
Bc. Gabriela Švehlová – Odborný poradce Centra podpory projektu Strategické řízení a plánování ve
školách a územích (šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ).
Kontakt: svehlova@nidv.cz
Ing. Ivana Kozáková – Konzultant MAP II.
Kontakt: kozakova@nidv.cz

Vzdělávací akce krajského pracoviště NIDV v měsíci září:
datum
konání

Název programu

číslo programu určeno pro

Mají nadaní a mimořádně nadaní žáci nárok na
podporu v systému podpůrných opatření?

F05-12-13-182

ZŠ

Jak pracovat s dětmi od dvou let v MŠ

Z92-02-13-182

MŠ

Cizinec – dítě se sociokulturní odlišností
v naší škole

S86-14-13-182

ZŠ,

21.9.
9.00-15.30

GDPR srozumitelně a prakticky

E46-01-13-182

MNG

24.9.
E. Kopúnová
9.00 – 16.00

garant

14.9.
E. Kopúnová
13.00 – 15.00
18. a 25. 9.
L. Václavovská
8.30 – 15.00
E. Vintrová

25.9.
E. Vintrová
8.30-15.00
25.9.
Novinky v právních předpisech škol a ŠZ
P65-01-13-182 MNG
E. Kopúnová
8.30 – 15.30
Vzdělávací akce zájmového a neformálního vzdělávání najdete na www.nidv.cz, vzdělávací oblast 09.
Tvořivá geometrie pro učitele II. stupně ZŠ

E34-03-13-182

ZŠ

Na měsíc říjen krajské pracoviště NIDV připravuje:
Název programu + podtitul

číslo
programu

určeno pro

Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího
jazyka

E31-03-13-182

ZŠ, SŠ

datum
konání

garant

10. 10.
9.00 – 15.30 D. Gálová

2., 4., 11. 15.,
16. 10.
L. Václavovská
9.00 – 16.00
Hudební činnosti při osvojování češtiny jako
12. 10.
Z37-02-13-182 MŠ
E. Vintrová
druhého jazyka
8.30 – 14.00
17. 10.
Mikroprojekty ve výuce německého jazyka
H06-04-13-182 ZŠ, SŠ
D. Gálová
9.00 – 12.30
Z60-02-13-118219. – 20. 10.
Společné vzdělávání - inkluze v MŠ
L. Václavovská
MŠ
01
8.30 – 15.00
22. 10.
Jak pracovat s dětmi od 2 let v MŠ - pokračování Z97-02-13-182 MŠ
L. Václavovská
8.30 – 15.00
Polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve
24.10.
F02-04-13-182 ZŠ, SŠ
D. Gálová
výuce
8.30 – 16.00
24. 10.
Dokumentace v MŠ
Z63-01-13-182 MŠ
E. Kopúnová
9.00 – 16.00
Učíme se společně – společné vzdělávání
B43-04-13-18226. 10.
D. Gálová
ZŠ, SŠ
v pedagogické praxi I.
01
8.00 – 15.00
Experimentální výtvarné techniky - Velký
31.10.
J40-03-13-182 MŠ, ZŠ
L. Václavovská
drátovaný anděl
9.00 – 14.00
Vzdělávací akce zájmového a neformálního vzdělávání najdete na www.nidv.cz, vzdělávací oblast 09.
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů Z51-02-13-182

MŠ

Projekty NIDV
Strategické řízení a plánování ve školách a územích (SRP)
V rámci projektu SRP připravujeme v každém kraji vzdělávací prezenční program určený
širšímu vedení škol ředitelé, zástupci ředitele, vedoucí metodických kabinetů/metodici, vedoucí
odloučených pracovišť apod.). Účastníci se seznámí s postupy a metodami využitelnými při
tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a
pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si komplexní přístup k evaluaci.
Vzdělávací program je složen z 8 modulů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při
zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Moduly se konají 1x měsíčně v čase 9.00 –
14.30 na krajském pracovišti NIDV, Hlinsko 49, Č. Budějovice.
Přehled seminářů:
Seminář Název modulu
Termín 1.sk. Termín 2.sk.
1.
Kultura školy podporující maximální rozvoj
1.10.
9.10.
každého žáka
2.
Hodnocení práce pedagogů
6.11.
13.11.
3.
Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů
4.12.
12.12.
4.
Vedení a řízení změny
8.1.
15.1.
5.
Metody analýzy potřeb školy
12.2.
19.2.
6.
Tvorba strategického plánu rozvoje školy
5.3.
19.3.
7.
Implementace procesů strategického řízení a
9.4.
16.4.
plánování ve školách
8.
Evaluace pokroku školy
7.5.
14.5.

Na vzdělávací program, se lze již nyní hlásit na www.nidv.cz/ pracoviště Č. Budějovice, oblast
11, 2. pololetí 2017/. Číslo programu je E38-11-13-182-01 a E38-11-13-182-02.
Bližší informace může podat: Ing. Ivana Kozáková (kozakova@nidv.cz, mobil 773 790 775.

Individuální konzultace pro žadatele – Šablony II
V průběhu měsíce září probíhají na krajském pracovišti NIDV, Hlinsko 49, České Budějovice
individuální konzultace pro žadatele k výzvě 02_18_063 – Šablony II.
V případě zájmu je možné spojit se s kontaktní osobou: Bc. Gabriela Švehlová svehlova@nidv.cz, mobil 770 106 785.
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)
připravujeme seminář, který z pohledu právních předpisů objasní téma nadaných žáků ve
vzdělávacím systému. Název semináře je Mají nadaní a mimořádně nadaní žáci nárok na
podporu v systému podpůrných opatření?
Obsah:
Jak mají postupovat rodiče, školy i ŠPZ, aby i nadaní mohli využívat podpůrná opatření? Jak
pomoci nadaným žákům, aby mohli v běžném školním prostředí naplno rozvinout svůj
potenciál?
Na semináři bude vysvětlena nová právní úprava ve vztahu k nadaným žákům. Součástí budou
i odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.
Seminář je bez poplatku.
Datum konání: 14. září 2018, 13.00 - 15.00 hodin
Číslo semináře: F05-12-13-182
Místo konání: NIDV České Budějovice, Hlinsko 49
Přihlášení na kontaktu: Mgr. E. Kopúnová, kopunova@nidv.cz
On-line přihlášení:
http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=62285&operace=detail
Další informace webových stránkách www.inkluzevpraxi.cz

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

