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1. Pedagogická práce, plánování výuky, reflexe

Plánování a hodnocení výuky
seminář

Anotace:

Seznamte se se základními principy plánování a hodnocení výuky, které jsou klíčovými oblastmi dennodenní práce 
učitele jakéhokoliv stupně školy. Seminář rozvede téma plánování, realizace i hodnocení výuky v kontextu individuálních 
potřeb žáků a studentů. Důraz přitom bude kladený ma návaznost pedagogické přípravy na ŠVP a přípravu tem-
atického plánu. Budete se věnovat i využití map učebního pokroku jako nástroje na sledování pokroku a hodnocení 
žáka ve vyučovacím procesu. Představíme i různé typy hodnocení, jejich výhody a rizika, využívání slovního hodnocení, 
prezentace kriteriálního hodnocení stejně jako metod sebereflexe a reflexe, zpětné vazby i vrstevnického učení.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Individuální přístup ve výuce a učební styly žáků
seminář

Anotace:

Seminář, který vám přiblíží základní individuální potřeby žáků a projevy jejich frustrace. Zanalyzujete při něm druhy 
potřeb, typy frustračních reakcí a souvislosti mezi potřebami učitele a žáků. V praktické části semináře si vyzkoušíte 
různé konkrétní možnosti toho, jak uplatňovat ve výuce individuální přístup včetně jejich aktuálních výhod a nevýhod. 
V závěru se seznámíte s učebními styly žáků, nastíníme témata smyslové percepce i sociálního kontextu a představíme 
vám i diagnostické metody, didaktické zásady a metody práce s dětmi na základě zjištěných učebních stylů. 

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Metody efektivního učení
seminář

Anotace:

Díky tomuto semináři dokážete uplatnit efektivní strategie učení s ohledem na individuální sociální a emocionální 
odlišnosti žáků. Budete tak mimo jiné moci u žáků rozvíjet kompetenci k učení kvalifikovaně a v souladu s moderními 
poznatky o učebních procesech.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.
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Využití diagnostiky profesních kompetencí pedagogických pracovníků pro profesní rozvoj = Mapa 
profesního rozvoje jako nástroj každého pedagoga
seminář

Anotace:

Seznamte pedagogické pracovníky vaší školy s ověřeným nástrojem, který jim umožní zhodnotit jejich pedagogické 
dovednosti a rozvíjet se v nich dál, aby byli ještě lepšími učiteli. Jde o takzvanou Mapu profesního rozvoje pedagog-
ických pracovníků. V tomto semináři účastníci nejprve zreflektují své dosavadní pedagogické působení, seznámí se se 
související pedagogickou teorií a poté podrobně poznají zmíněnou mapu. Ta jim umožní provést své sebehodnocení 
v šesti oblastech a dvaceti dílčích kompetencích učitele a určit si cíle pro nejbližší období. S Mapou mohou pracovat 
jednotliví pedagogové nebo i početnější skupina v rámci školy.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Mapa profesního rozvoje pedagogických pracovníků je licencovaný produkt. Cena licence za jeho zpřístupnění pro Vaši 
školu na neomezeně dlouhou dobu je 21 000 Kč.

Systematická podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve škole = Mapa profesního 
rozvoje jako nástroj řízení pedagogického týmu
seminář

Anotace:

Kratší verze semináře představujícího Mapu profesního rozvoje pedagogických pracovníků jako ověřeného nástroje pro 
sebehodnocení a plánování rozvoje pedagogických dovedností. Tento seminář je vhodnější pro zástupce vedení školy. 
Ti se seznámí se samotnou mapou a v druhé části semináře budou plánovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků 
školy s ohledem na plánovaný rozvoj školy.

Rozsah semináře: 4 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 10 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Mapa profesního rozvoje pedagogických pracovníků je licencovaný produkt. Cena licence za jeho zpřístupnění pro Vaši 
školu na neomezeně dlouhou dobu je 21 000 Kč.

Pedagogická diagnostika a učební styl
seminář

Anotace:

Seznamte se s tím jak můžete ve výuce využít znalost učebních stylů žáků, se kterými se seznámíte na tomto semináři. 
Získáte zde i diagnostické nástroje, které vám pomohou určit učební styl konkrétního žáka. Vaše výuka tak bude mno-
hem kvalitnější a budete moci lépe reagovat na individuální potřeby žáků.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.
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Metody efektivní komunikace (8 hodin)
seminář

Anotace:

Seminář umožňuje uvědomit si a osvojit si různé způsoby komunikace ať už v rámci školní třídy, sborovny a především 
s rodiči žáků. Vyzkoušíte si na něm základní komunikační techniky i to, jak předcházet konfliktním situacím (nejen) ve 
školním prostředí a jak je případně řešit.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Metody efektivní komunikace - přístupy a praktické techniky
seminář

Anotace:

Seminář umožňuje uvědomit si a osvojit si různé způsoby komunikace ať už v rámci školní třídy, sborovny a především 
s rodiči žáků. Z osmihodinového semináře jsou jen tři hodiny věnovány teorii, zbytek je veden formou praktických 
komunikačních cvičení s tématy aktivního naslouchání, principů profesionálního rozhovoru, respektující a motivující 
komunikace i typy otázek dle zaměření komunikace.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Reflexe ve výuce
seminář/workshop

Anotace:

Jeden z našich nejžádanějších seminářů - dvoudenní seminář, na kterém si osvojíte řadu různých způsobů vedení 
reflexe ve výuce – reflektování individuální práce žáka, pracovních skupin i celé třídy. Reflexe je podle nás jedinečným 
nástrojem, který ve školství stále mnohdy není využíván v takové míře, v jaké by mohl být. Umožňuje přitom získat 
z výukové situace maximum a posunout žáky o krok vpřed.

Rozsah semináře: 16 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 38 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.
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Reflexe ve výuce - jak poskytnout zpětnou vazbu
seminář/workshop

Anotace:

Seminář o vedení reflexe a poskytování zpětné vazby můžeme pro Vaši školu připravit i v jednodenní osmihodinové 
podobě. Odnesete si z něj získají základní komunikační dovednosti, znalosti didaktických postupů pro aktivní vedení 
reflexe i osvojování reflektujících kompetencí u žáků.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Rozvoj školy - společná tvorba vize školy
seminář

Anotace:

Seminář je určen vždy pro jeden pedagogický sbor základní školy. Jeho cílem je zkvalitnit školní vzdělávací program 
vaší školy. Díky společnému absolvování tohoto semináře se můžete společně sjednotit na tom, na jakých hlavních 
cílech má stát výchovně vzdělávací proces ve vaší škole i kam přitom chcete jako škola společně směřovat. Na základě 
semináře si můžete velmi dobře zpracovat plán dalšího vzdělávání pedagogů vaší školy.

Rozsah semináře: 16 hodin (dvoudenní)
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 38 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Role pedagoga v inovující se škole - od teorie k praxi cyklus přednášek a seminářů
cyklus seminářů

Anotace:

Čtyřdenní cyklus volně na sebe navazujících témat, který vás provede základními tématy a informacemi souvisejícími 
s postavením pedagoga v inovující se škole. Cyklus má i svou praktickou část – nácvik některých pedagogických dov-
edností, které využije začínající učitel v inovativní škole při práci se školní třídou. Úvodní seminář čtyřdílného kurzu vás 
seznámí s koncepcí inovativní školy Škola Můj Projekt, představí znaky inovativní školy, popíše hlavní pilíře a otázky; 
nastíní pedagogické přístupy jako odpověď na současné potřeby dětí i společnosti. Dále se bude věnovat kompetencím 
učitele v inovativní škole. Druhý den cyklu naváže problematikou výukových stylů učitele, představí soulad specifik školy 
s denní praxí pedagoga. Třetí den cyklu se bude věnovat individualizaci výuky a problematice učebních stylů žáků. 
Závěrečný den bude zaměřen na představení Výuky v projektech, která je jedním z hlavních nástrojů koncepce Školy 
Můj Projekt.

Rozsah semináře: 36 hodin (čtyřdenní)
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 89 000 Kč + doprava a ubytování lektorů, pokud bude seminář mimo Prahu

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.
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2. Rozvoj klíčových kompetencí ve výuce

Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí I. – úvod do práce s MUPy
seminář

Anotace:

Seminář, který vám otevře důležitou a přitom leckdy opomíjenou oblast klíčových kompetencí, jejich významu v životě 
i možností jejich rozvoje u žáků při školním vzdělávání. Naučíte se systematicky plánovat jejich rozvoj v různých oblas-
tech výuky, vyhodnocovat jej. Seznámíte se s Mapami učebního pokroku KK, jejich strukturou, a získáte informace 
o tom, jak lze tyto Mapy účinně využít pro systematický a dlouhodobý rozvoj klíčových kompetencí ve výuce.

Rozsah semináře: 4 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 10 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí (MUP KK)/MUPy online jsou licencované produkty. Pokud s nimi 
budete chtít ve škole pracovat, cena licence závisí na počtu žáků, kteří s nimi pracují, době trvání licence a počtu kom-
petencí, se kterými chcete pracovat.

/ Pro ilustraci:
Licence na 1 rok pro 1 kompetenci pro skupinu do 35 žáků = 7 718 Kč (221 Kč na žáka na rok)
Licence na 1 rok pro 1 kompetenci pro skupinu do 100 žáků = 21 070 Kč (211 Kč na žáka za rok)
Licence na 3 roky pro 3 kompetence pro skupinu do 100 žáků = 62 307 Kč (208 Kč na žáka na rok)

Modelaci ceny licencí přesně dle vašich potřeb si můžete vytvořit na stránce 
https://skolamujprojekt.cz/nastroje/mupy-online/

Při objednávce licencí v rámci semináře můžete využít dodatečnou 10% seminářovou slevu.

Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí II - práce s MUPy v praxi
seminář

Anotace:

Seminář se věnuje obsahu konkrétních vybraných klíčových kompetencí. Představí vám konkrétní možnosti system-
atického rozvoje vybraných kompetencí u žáků. Konkrétně si na semináři vyzkoušíte přímou práci s Mapou učeb-
ního pokroku klíčových kompetencí. Hlouběji tak poznáte, co konkrétně obsahují jednotlivé klíčové kompetence 
(k učení, interpersonální, intrapersonální, k řešení problémů, občanská a pracovní), a osvojíte si i praktické tipy k je-
jich dlouhodobému rozvoji. V rámci semináře si připravíte i harmonogram pro postupné zavádění i vyhodnocování 
klíčových kompetencí ve vaší škole.

Rozsah semináře: 6 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 14 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí (MUP KK)/MUPy online jsou licencované produkty. Pokud s nimi 
budete chtít ve škole pracovat, cena licence závisí na počtu žáků, kteří s nimi pracují, dobu licence a počtu oblastí KK, 
se kterými chcete pracovat (viz výše).
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MUPY KK III. – práce s MUPy a jejich plné začlenění do programu školy
seminář

Anotace:

Na tomto semináři se podrobně seznámíte s jednou z možných forem rozvoje klíčových kompetencí u žáků vaší školy. 
Tou je Tematický den věnovaný vybrané klíčové kompetenci. Ze semináře si odnesete vše potřebné pro to, abyste ta-
kový den mohli sami uspořádat ve vaší škole.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí (MUP KK)/MUPy online jsou licencované produkty. Pokud s nimi 
budete chtít ve škole pracovat, cena licence závisí na počtu žáků, kteří s nimi pracují, dobu licence a počtu oblastí KK, 
se kterými chcete pracovat (viz výše).
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3. Výuka v projektech

Výuka v projektech
seminář

Anotace:

Seznamte se se základními principy vyučování v projektech ve všech jeho fázích. Pochopíte základní pojmy, procesy 
a techniky úspěšného projektového řízení a možnosti jejich efektivního využití ve výuce cílových předmětů na různých 
stupních škol. Praktická část semináře se zaměří na to, jak využít získané poznatky ve výuce různých předmětů.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Pro následnou práci na projektech jsou určeny Moje projektové desky, které jsou pro žáky i pedagogy podrobným 
průvodcem při tvorbě samostatných projektů. Desky nabízíme ve třech verzích:
STANDARD 790 Kč
PREMIUM 1790 Kč
PREMIUM+ 2290 Kč

TIP: Využijte 20% slevu projektových desek při objednávce spolu se seminářem nebo v jeho průběhu.

Podrobnosti o deskách najdete na: skolamujprojekt.cz/nastroje/moje-projektove-desky

Pro účinnější práci na projektech můžete využít i moderní online nástroj MUPy online s Mapou učebního pokroku 
k řízení projektů. Jde o licencovaný produkt, cena licence závisí na počtu žáků, kteří s mapami pracují a zvoleném 
období licence.

/Pro ilustraci:
Licence na 1 rok pro skupinu do 35 žáků = 7 718 Kč (221 Kč na žáka na rok)
Licence na 1 rok pro skupinu do 100 žáků = 21 070 Kč (211 Kč na žáka za rok)
Licence na 3 roky pro skupinu do 100 žáků = 44 247 Kč (147 Kč na žáka na rok)
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Úvod do problematiky výuky v projektech na SŠ
seminář

Anotace:

Seminář s obdobným obsahem jako předchozí uvedený. Vyučování v projektech je v něm však představeno specificky 
pro prostředí středních škol a jejich předmětů. I zde je součástí praktická část zaměřená na to, jak vyučování v projek-
tech zapojit do jednotlivých předmětů středních škol.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.
 
Pro následnou práci na projektech jsou určeny Moje projektové desky, které jsou pro žáky i pedagogy podrobným 
průvodcem při tvorbě samostatných projektů. Desky nabízíme ve třech verzích:
STANDARD 790 Kč
PREMIUM 1790 Kč
PREMIUM+ 2290 Kč

TIP: Využijte 20% slevu projektových desek při objednávce spolu se seminářem nebo v jeho průběhu.

Podrobnosti o deskách najdete na: skolamujprojekt.cz/nastroje/moje-projektove-desky

Pro účinnější práci na projektech můžete využít i moderní online nástroj MUPy online s Mapou učebního pokroku 
k řízení projektů. Jde o licencovaný produkt, cena licence závisí na počtu žáků, kteří s mapami pracují a zvoleném 
období licence.

/Pro ilustraci:
Licence na 1 rok pro skupinu do 35 žáků = 7 718 Kč (221 Kč na žáka na rok)
Licence na 1 rok pro skupinu do 100 žáků = 21 070 Kč (211 Kč na žáka za rok)
Licence na 3 roky pro skupinu do 100 žáků = 44 247 Kč (147 Kč na žáka na rok)
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Výuka v projektech na SŠ II - projekty v praxi a tvorba žákovského portfolia
seminář

Anotace:

Seznamte se se základními principy tvorby žákovského portfolia a vyučování v projektech ve všech jeho fázích (plá-
nování a příprava projektu, jeho realizace i hodnocení). Pochopíte tak základní pojmy, procesy a techniky úspěšného 
projektového řízení a možnosti jejich efektivního využití při výuce.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Pro následnou práci na projektech jsou určeny Moje projektové desky, které jsou pro žáky i pedagogy podrobným 
průvodcem při tvorbě samostatných projektů. Desky nabízíme ve třech verzích:
STANDARD 790 Kč
PREMIUM 1790 Kč
PREMIUM+ 2290 Kč

TIP: Využijte 20% slevu projektových desek při objednávce spolu se seminářem nebo v jeho průběhu.

Podrobnosti o deskách najdete na: skolamujprojekt.cz/nastroje/moje-projektove-desky

Pro účinnější práci na projektech můžete využít i moderní online nástroj MUPy online s Mapou učebního pokroku 
k řízení projektů. Jde o licencovaný produkt, cena licence závisí na počtu žáků, kteří s mapami pracují a zvoleném 
období licence.

/Pro ilustraci:
Licence na 1 rok pro skupinu do 35 žáků = 7 718 Kč (221 Kč na žáka na rok)
Licence na 1 rok pro skupinu do 100 žáků = 21 070 Kč (211 Kč na žáka za rok)
Licence na 3 roky pro skupinu do 100 žáků = 44 247 Kč (147 Kč na žáka na rok)
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Výuka v projektech na SŠ III. – projekty a kooperativní učení
seminář

Anotace:

Seminář vás seznámí se základními principy kooperativního učení a vyučování v projektech ve všech jeho fázích. Pocho-
píte díky němu základní pojmy, procesy a techniky úspěšného projektového řízení a možnosti jejich efektivního využití 
při kooperativním učení polytechnických předmětů na 2. stupni základní školy. Důraz bude kladen na řízení projektů 
pro malou i větší skupinu a využití vrstevnického učení.

Rozsah semináře: 8 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 18 000 Kč + doprava lektora mimo Prahu 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Pro následnou práci na projektech jsou určeny Moje projektové desky, které jsou pro žáky i pedagogy podrobným 
průvodcem při tvorbě samostatných projektů. Desky nabízíme ve třech verzích:
STANDARD 790 Kč
PREMIUM 1790 Kč
PREMIUM+ 2290 Kč

TIP: Využijte 20% slevu projektových desek při objednávce spolu se seminářem nebo v jeho průběhu.

Podrobnosti o deskách najdete na: skolamujprojekt.cz/nastroje/moje-projektove-desky

Pro účinnější práci na projektech můžete využít i moderní online nástroj MUPy online s Mapou učebního pokroku 
k řízení projektů. Jde o licencovaný produkt, cena licence závisí na počtu žáků, kteří s mapami pracují a zvoleném 
období licence.

/Pro ilustraci:
Licence na 1 rok pro skupinu do 35 žáků = 7 718 Kč (221 Kč na žáka na rok)
Licence na 1 rok pro skupinu do 100 žáků = 21 070 Kč (211 Kč na žáka za rok)
Licence na 3 roky pro skupinu do 100 žáků = 44 247 Kč (147 Kč na žáka na rok)
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4. Webináře

Webinář Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí I. – úvod do práce s MUPy
webinář

Anotace:

Webinář vám otevře důležitou a přitom leckdy opomíjenou oblast klíčových kompetencí, jejich významu v životě 
i možností jejich rozvoje u žáků při školním vzdělávání. Naučíte se systematicky plánovat jejich rozvoj v různých oblas-
tech výuky, vyhodnocovat jej. Seznámíte se s Mapami učebního pokroku KK, jejich strukturou, a získáte informace 
o tom, jak lze tyto Mapy účinně využít pro systematický a dlouhodobý rozvoj klíčových kompetencí ve výuce.

Rozsah webináře: 4 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 10 000 Kč 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí (MUP KK)/MUPy online jsou licencované produkty. Pokud s nimi 
budete chtít ve škole pracovat, cena licence závisí na počtu žáků, kteří s nimi pracují, době trvání licence a počtu kom-
petencí, se kterými chcete pracovat.

/ Pro ilustraci:
Licence na 1 rok pro 1 kompetenci pro skupinu do 35 žáků = 7 718 Kč (221 Kč na žáka na rok)
Licence na 1 rok pro 1 kompetenci pro skupinu do 100 žáků = 21 070 Kč (211 Kč na žáka za rok)
Licence na 3 roky pro 3 kompetence pro skupinu do 100 žáků = 62 307 Kč (208 Kč na žáka na rok)

Modelaci ceny licencí přesně dle vašich potřeb si můžete vytvořit na stránce 
https://skolamujprojekt.cz/nastroje/mupy-online/

Při objednávce licencí v rámci semináře můžete využít dodatečnou 10% seminářovou slevu.
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Webinář Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí II. – práce s MUPy v praxi
webinář

Anotace:

Webinář se věnuje obsahu konkrétních vybraných klíčových kompetencí. Představí vám konkrétní možnosti system-
atického rozvoje vybraných kompetencí u žáků. Konkrétně si na semináři vyzkoušíte přímou práci s Mapou učeb-
ního pokroku klíčových kompetencí. Hlouběji tak poznáte, co konkrétně obsahují jednotlivé klíčové kompetence 
(k učení, interpersonální, intrapersonální, k řešení problémů, občanská a pracovní), a osvojíte si i praktické tipy k je-
jich dlouhodobému rozvoji. V rámci semináře si připravíte i harmonogram pro postupné zavádění i vyhodnocování 
klíčových kompetencí ve vaší škole.

Rozsah webináře: 4 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 10 000 Kč 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí (MUP KK)/MUPy online jsou licencované produkty. Pokud s nimi 
budete chtít ve škole pracovat, cena licence závisí na počtu žáků, kteří s nimi pracují, dobu licence a počtu oblastí KK, 
se kterými chcete pracovat (viz výše).

Webinář Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí III. – aktivity pro rozvoj KK
webinář

Anotace:

Na tomto webináři se podrobně seznámíte s jednou z možných forem rozvoje klíčových kompetencí u žáků vaší školy. 
Tou je Tematický den věnovaný vybrané klíčové kompetenci. Z webináře si odnesete vše potřebné pro to, abyste takový 
den mohli sami uspořádat ve vaší škole.

Rozsah webináře: 4 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 10 000 Kč 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí (MUP KK)/MUPy online jsou licencované produkty. Pokud s nimi 
budete chtít ve škole pracovat, cena licence závisí na počtu žáků, kteří s nimi pracují, dobu licence a počtu oblastí KK, 
se kterými chcete pracovat (viz výše).

Webinář Reflexe ve výuce
webinář

Anotace:

Webinář, na kterém si osvojíte řadu různých konkrétních způsobů vedení reflexe ve výuce – reflektování individuální 
práce žáka, pracovních skupin i celé třídy. Reflexe je podle nás jedinečným nástrojem, který ve školství stále mnohdy 
není využíván v takové míře, v jaké by mohl být. Umožňuje přitom získat z výukové situace maximum a posunout žáky 
o krok vpřed.

Rozsah webináře: 4 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 10 000 Kč 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.
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Webinář Výuka v projektech
webinář

Anotace:

Ve webináři vám přiblížíme, jak pracovat se samostatnými projekty dětí, při kterých se děti mohou věnovat tématům 
a oblastem, které je zajímají a které je obklopují. Navrhují a poté uskutečňují vlastní projekty tak, aby se při nich něco 
nového naučily a projekty přinesly užitek někomu nebo něčemu v jejich okolí. Představíme vám i Moje projektové 
Desky, které vás i děti mohou provázet přípravou i realizací těchto projektů. Tuto metodu i desky můžete využít při 
distanční výuce i při domácím vzdělávání.

Rozsah webináře: 4 hodin
Pro koho je seminář: pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogičtí 

pracovníci VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ a gymnázií.
Akreditace MŠMT: ANO
Cena pro sborovnu: 10 000 Kč 

Uvedená cena je pro 8-25 účastníků, minimální počet účastníků je 8.

Pro následnou práci na projektech jsou určeny Moje projektové desky, které jsou pro žáky i pedagogy podrobným 
průvodcem při tvorbě samostatných projektů. Desky nabízíme ve třech verzích:
STANDARD 790 Kč
PREMIUM 1790 Kč
PREMIUM+ 2290 Kč

TIP: Využijte 20% slevu projektových desek při objednávce spolu se seminářem nebo v jeho průběhu.

Podrobnosti o deskách najdete na: skolamujprojekt.cz/nastroje/moje-projektove-desky

Pro účinnější práci na projektech můžete využít i moderní online nástroj MUPy online s Mapou učebního pokroku 
k řízení projektů. Jde o licencovaný produkt, cena licence závisí na počtu žáků, kteří s mapami pracují a zvoleném 
období licence.

/Pro ilustraci:
Licence na 1 rok pro skupinu do 35 žáků = 7 718 Kč (221 Kč na žáka na rok)
Licence na 1 rok pro skupinu do 100 žáků = 21 070 Kč (211 Kč na žáka za rok)
Licence na 3 roky pro skupinu do 100 žáků = 44 247 Kč (147 Kč na žáka na rok)
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Mgr. Andrea Vedralová
Autorka vzdělávací koncepce, mentorka, koučka
Autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt a první ředitelka Školy Můj Projekt – 
Jižní Město. V oblasti vzdělávání působí již 20 let (učitelka, ředitelka ZŠ, gymnázia 
a MŠ, metodička, supervizorka, konzultantka). Má zkušenosti ze škol tradičních 
i alternativních, českých i zahraničních (Nizozemí, Německo, Švýcarsko). Působila jako 
manažerka, koordinátorka a konzultantka vzdělávacích projektů (spol. SCIO, Úřad 
vlády ČR, MŠMT ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Probační a mediační služba ČR, Mensa 
gymnázium, Pedagogické centrum K. Vary, Centrum nadání, Schola Servis, Collegium 
Bohemicum). Je autorkou řady metodických a didaktických materiálů (Nápadník pro 
výuku dle učebních stylů, Krok za krokem s nadaným žákem, Vyhledáváme rozumově 
nadané žáky, Nautilus – Ponořme se do učení aj.).

PhDr. Tereza Krčmářová, PhD.
Mentorka a metodička

Vystudovala PedF UK v Praze, od roku 2009 zde působí na Katedře primární peda-
gogiky jako odborná asistentka, od roku 2013 vyučuje externě pedagogiku také na 
Katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze. Odborně se zabývá především osobnos-
tním, sociálním a profesním rozvojem učitelů, obecnou didaktikou v pojetí na dítě ori-
entované pedagogiky a problematikou mimořádně nadaných dětí. Naplňuje ji propo-
jování teorii s praxí, proto své další pedagogické, psychologické a psychoterapeutické 
vzdělávání využívá také v praxi lektorky, mentorky, supervizorky nebo koučky v oblasti 
vzdělávání a školství při prosazování inovativních trendů ve vzdělávání podporou 
profesního růstu učitelů (spolupráce např. s organizacemi IPPP, NÚOV, Scio, Centrum 
nadání, Člověk v tísni, PAU, Aisis a řadou státních i nestátních škol).

Naši lektoři
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Mgr. Jarmila Čechová
Lektorka a mentorka
Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně a učitelství pro 
střední školy na Univerzitě Karlově v Praze. Během své pedagogické praxe pracovala 
na všech úrovních škol (od mateřských škol po vysoké), v běžném i speciálním školství, 
v klasických i inovativních školách. Na školách pracovala jako učitel, speciální peda-
gog i terapeut. Jejími hlavními tématy jsou podpora dětí se specifickými vzdělávacími 
potřebami, propojování oborů v rámci integrovaně-tematické výuky a psychohygie-
na pedagogů. Stále hledá nové a nové cesty pro práci s dětmi i dospělými, takže si 
neustále rozšiřuje své pedagogické i terapeutické vzdělání.

Mgr. Hana Velechovská Šmýdová
Lektorka a mentorka

Má na starost mentoring v oblasti anglického jazyka a projektů. Pro výuku v projektech 
vytvořila speciální učební nástroj pro školy. Během výuky na na gymnáziu se zapojila 
do vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni a byla ambasadorem 
Maratonu psaní dopisů od Amnesty International.

Poslední čtyři roky pracuje ve firmě, která navrhuje a vede projekty. Je mentorem 
mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy v programu Your 
Chance. Stejně tak působí ve společnosti Simple Link, zabývající se zlepšováním pra-
covního prostředí ve firmách. Vystudovala Školský management a Výchovu ke zdraví. 
Více než 25 let se věnuje divadelní improvizaci, jejíž principy využije jak v běžném, tak 
profesním životě.
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