
Město Bystřice nad Pernštejnem 
  Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání 

 

 
           MAP  II  rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577                

1 
 

 

Pátek 7. 10. 2018 

15:00  
- 

 20:00  

Komunikační 
dovednosti 

Mgr. Monika 
Nevolová, 
lektorka, 

psycholožka 

Umění v práci je netradiční cesta, jak dosáhnout lépe tradičních 
pracovních i životních cílů. Umění totiž mění váš život a práci v něco, 
co má smysl, co obsahuje vášeň a prožitek. Umění mění práci v 
život, jehož  Vy jste autory! Umění v práci založila Monika Nevolová, 
která dlouhá léta působila na kreativních a současně rozvojových a 
manažerských pozicích. Na základě všech těchto zkušeností vznikla 
kombinace informací a nástrojů pro firmy a jednotlivce, které 
vzděláváme formou workshopů, tréninků a eventů založených na 
praxi, interaktivitě a efektivní kombinaci nástrojů  
UMĚNÍ, KOUČINKU A BYZNYSU. 

Vzdělávací akce je určena učitelům mateřských škol a základních škol. Obsahem je komplexní „výbava“ pro učitele 
z hlediska komunikace, spolupráce, sebepoznání a práce s osobními filtry a předsudky, stejně tak prevence vůči 
stresovým vlivům. Seminář bude veden zážitkovou formou učení, s řadou cvičení, na která navazují teoretické 
poznatky, přesah a plné uplatnění v reálném životě. V tomto kurzu si jednoduše pedagogičtí pracovníci osvojí 
nástroje, metody a formy komunikace. Osobní filtry a předsudky (osobní rozvoj) – osobní agenda, ego a jak s ním 
pracovat, spolupráce, bourání stereotypů, neuroplasticita mozku – nové pozitivní postoje Komunikační dovednosti 
(Sociální rozvoj) – domluvte se s každým, komunikační modely podle osobnostní typologie, koučovací komunikační 
modely Zážitková výuka a komunikační techniky pro práci s dětmi. 

 

Sobota 6. 10. 2018 dopoledne 

8:00  
- 

12:00 
 

Práce s 
informacemi  

v postfaktické 
době 

Mgr. Bedřich 
Musil, PhDr., 

ředitel Hitradia 
Vysočina, 

lektor SVOŠS 
 

Většinu svého profesního života jsem zasvětil médiím a marketingu. 
Stál jsem u zrodu regionální stanice Rádio Vysočina, kterou jsem 
programově vedl v jejích začátcích a do níž se po několikaleté 
mezietapě v reklamních a produkčních agenturách zase vrátil. S 

postupem času se stále intenzivněji věnuji vzdělávání a 
mediální gramotnosti. Vybudoval jsem metodický web pro 

učitele středních škol, který jim pomáhá s přípravou na výuku 
průřezového tématu „mediální výchova”. Doplněním jsou 
doprovodné semináře a to jak pro učitele, tak i studenty. Jsem 
přesvědčen, že mediální gramotnost je v dnešní době jednou ze 
stěžejních kompetencí každého člověka, proto pořádám i další 
semináře zaměřené na role komerčních médií nebo kritické čtení 
mediálních obsahů. 
Věnuji se i moderaci jako takové, tvorbě scénářů pořadů či debat. 
Píši texty, fotím, komponuji a nahrávám ve vlastním studiu.  
No a čím jsem starší, tím raději vzdělávám sám sebe. Podstatné pro 
mě je dávat věcem smysl. 

 Kritické myšlení, funkce médií, tvorba a ovlivňování mediálního obsahu 

 Mediální a zprostředkovná realita, doba postfaktická 

 Masová komunikace jako součást společenské komunikace 

 Účinky mediální produkce na příjemce Médii zasycená společnost 

 Nova média a staré návyky 

 Propaganda, manipulace, Jak se vyznat ve světě internetu, hoaxy, lži a konspirace 

 Jak ověřovat informace na internetu 
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Sobota 6. 10. 2018, odpoledne 

 

13:00 
– 

14:30 

Workshop: 
podzimní aranžmá, 

zápichy 
Mgr. Jitka Hošková 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, 
garantka oboru Interiérová a aranžérská tvorba, výchovný 
poradce školy 

Inspirace, chvilka odpočinku a relaxace. Kreativní tvorba podzimních vazeb a aranžmá pod vedením zkušené lektorky. 
Náměty na suchou i živou vazbu květin, materiály si s sebou účastníci donesou, něco pořídíme z projektu, doplňující 
informace zašleme těsně před konáním kurzu přihlášeným účastníkům. 

 
 

Sobota 6. 10. 2018, odpoledne 

 

14:30 
– 

17:00 

Workshop: mobilní 
zařízení ve školách 

Mgr. Pavel Špaček 

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka, zástupce ředitele, kantor, 
kterého baví moderní technologie, nemá strach s 
nimi „bojovat“ a hledá cesty jak díky nim udělat školu 
zábavnější (pro všechny); člen Google EDU Group 
Česká republika, zakladatel neformální otevřené 
skupiny učitelů GEG URANIUM 

Ukážeme si, jak lze ve všech předmětech „zábavně“ ☺ a přitom efektivně zjišťovat zpětnou vazbu od žáků. Co si pod tím 
představit? Tak například jak tvořit „líbivé“ testy, písemky, skupinové soutěže ve třídě, jak zpestřit hlasování o výletě atp. 
- a mít přitom rychlou odezvu v podobě okamžitých výsledků. K tomu všemu využijeme ICT (notebooky, tablety, mobilní 
telefony – pro praktické vyzkoušení by bylo vhodné mít zařízení s sebou) a nějaké ty aplikace, zejména Plickers, Kahoot a 
Socrative. 

 

 

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ (akreditovaný kurz MŠMT) 

Délka trvání kurzu: 21 hodin teorie a 20 hodin praktického výcviku, rozdělených do tematických celků. 
5.10./PÁTEK 15.00-20.00 + 6.10./SOBOTA 8.00-18.00 + 7.10/NEDĚLE 8.00-12.00  
(ubytování, stravování a kurzovné hrazeno z projektu MAP II) 
22.11./ČTVRTEK 13.00-20.00 EDEN + 23.11/PÁTEK 8.00-18.00 EDEN  
(kurz docházkově, bez ubytování, strava bude zajištěna) 
Rekvalifikační kurz ZZA 
opravňuje k funkci: 

Zdravotníka zotavovacích akcí! A Zdravotníka na školách v přírodě a jiných školních akcích! 
Zdravotníka na společensko-kulturních akcích! A Zdravotníka na sportovních akcích! 

Stručný popis kurzu: 
 

Rekvalifikační kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. Kurz připravuje absolventa na funkci zdravotníka ve výše zmiňovaných akcích. Posluchači se 
naučí a prakticky procvičí první pomoc. Další přednášky jsou zaměřeny na tématiku akutních stavů, péči o 
nemocné dítě, základy záchrany tonoucích apod. Trváme na dokonalém a realistickém nácviku, všech 
témat osnovy kurzu 

Profil absolventa: 
 

Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních. Ovládá a poskytuje první 
pomoc. Uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí. Dále může působit jako zdravotní dozor na 
sportovních, kulturních a společenských akcích. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Orientuje se v 
základech hygieny a epidemiologie. Kurz doporučujeme zájemcům o práci zdravotníka na táborech, školách 
v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcích pro děti a mládež. Navštěvují ho zejména učitelé 
(MŠ-ZŠ-SŠ), táboroví vedoucí, vedoucí zájmových kroužků, volnočasoví pedagogové, instruktoři i VŠ-VOŠ 
studenti. 

Výuka a témata: 
 

Výuka kurzu se skládá z odborných přednášek, praktických nácviků, praktických cvičení a simulací. 
Frekventanti získávají znalosti a dovednosti z medicínsko-zdravotnických oborů. Vyučují se např. témata 
BOZP, somatologie (tělověda), kompletní první pomoc, první pomoc s AED, první pomoc u dětí, péče o 
nemocné, hygieno-epidemiologický základ, zdravotnická legislativa a dokumentace, základy záchrany 
tonoucích atd. 

Ukončení kurzu: 
 

Kurz je zakončen závěrečným přezkoušením, písemným, ústním a přezkoušením z praktických dovedností. 
Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu je účastníkovi, podle vyhl. MŠMT 
č.176/2009 Sb., uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí. 

 


