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AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE 2019/2020

NÁZEV NÁPLŇ SEMINÁŘE Počet 
hodin MŠMT č.j.: 

Čeština hravá a dravá - rozvoj 
čtenářské pregramotnosti formou 
her

Seminář je zaměřen na využití moderních deskových i jiných her při rozvoji pregramotností
u dětí z MŠ. Základem je praktické představení vybraných deskových her vhodných při práci 
s dětmi z různých věkových skupin MŠ. Součástí je plnohodnotný workshop.

4, 8, 16 15939/
2019-2-675 

Hravá matematika pro předškoláky 
- rozvoj matematické 
pregramotnosti formou her

Seminář je zaměřen na využití moderních deskových i jiných her při rozvoji pregramotností
u dětí z MŠ. Základem je praktické představení vybraných deskových her vhodných při práci 
s dětmi z různých věkových skupin MŠ. Součástí je plnohodnotný workshop.

4, 8, 16 15939/
2019-2-675  

Deskové hry a matematická 
gramotnost u žáků ZŠ - rozvoj 
matematické gramotnosti formou 
her

Seminář je zaměřen na využití moderních deskových i jiných her při rozvoji matematické 
gramotnosti u dětí ze ZŠ. Základem je praktické představení vybraných deskových her 
vhodných při práci s dětmi z různých věkových skupin ZŠ. Součástí je plnohodnotný 
workshop.

8, 16 15939/
2019-2-675 

Deskové hry a klíčové kompetence Seminář je určen učitelům a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a chtějí účinně rozvíjet 
jejich schopnosti a dovednosti. Účastníci se aktivně seznámí s kreativními hrami, které 
rozvíjí a podporují výuku. 
Příklad anotace semináře orientovaného na jazykové předměty:
Účastníci se seznámí se zajímavými způsoby, jak inspirovat děti ke hrám se slovíčky, jak je 
přimět k mluvení, dialogu a třeba i pochopení slohových útvarů. Pomocí her se seznámí s 
možností, jak u dětí snadněji docílit znalosti slovíček i gramatiky nejen v českém jazyce, ale i 
při výuce cizích jazyků. Seminář je koncipován jako workshop, ve kterém se účastníci 
jednotlivé hry naučí používat, zahrají si je, budou schopni je využít v maximální šíři klíčových 
kompetencí při vzdělávání.
Program semináře je variabilní. Při výběru prosím vyberte předmětovou specializaci:
- jazyky, matematika, prvouka, zeměpis, biologie, fyzika a chemie, technické předměty

8 15939/
2019-2-675 



AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE 2019/2020

NÁZEV NÁPLŇ SEMINÁŘE Počet 
hodin MŠMT č.j.: 

Rozvoj klíčových kompetencí 
prostřednictvím deskových a 
karetních her

Seminář je určen učitelům a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a chtějí účinně rozvíjet 
jejich schopnosti a dovednosti. Účastníci se aktivně seznámí s kreativními hrami, které rozvíjí 
a podporují výuku. 
Příklad anotace semináře orientovaného na jazykové předměty:
Účastníci se seznámí se zajímavými způsoby, jak inspirovat děti ke hrám se slovíčky, jak je 
přimět k mluvení, dialogu a třeba i pochopení slohových útvarů. Pomocí her se seznámí s 
možností, jak u dětí snadněji docílit znalosti slovíček i gramatiky nejen v českém jazyce, ale i 
při výuce cizích jazyků. Seminář je koncipován jako workshop, ve kterém se účastníci 
jednotlivé hry naučí používat, zahrají si je budou schopni je využít v maximální šíři klíčových 
kompetencí při vzdělávání.
Program semináře je variabilní. Při výběru prosím vyberte předmětovou specializaci:
- jazyky, matematika, prvouka, zeměpis, biologie, fyzika a chemie, technické předměty

16 43367/
2013-1-1004 

Polytechnické vzdělávání Seminář je zaměřen na využití moderních deskových her, stavebnic a dalších pomůcek při 
integraci polytechnické výchovy do RVP a PV. Seminář obsahuje aktivity vhodné v oblasti 
přírodovědné, technické a environmentální. Seminář je koncipován jako workshop, ve 
kterém si účastníci jednotlivé pomůcky vyzkouší a naučí se je používat, a následně budou 
schopni je využít v maximální šíři ve své praxi.
Program semináře je variabilní. 
Při výběru prosím vyberte věkovou kategorii kterou při vaší práci řešíte:
- mateřská škola, základní škola 1. nebo 2. stupeň

8 15939/
2019-2-675   

Informace o dalších seminářích, vypsané termíny již vyhlášených seminářů včetně místa konání apod. naleznete na našich webových stránkách.



Pro koho jsou semináře určené:

Semináře jsou určené pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatele školských zařízení, 
pedagogy volného času, učitele a vedoucí školních zájmových kroužků a klubů. 

Kde se semináře pořádají:

Semináře jsou realizovány ve třech různých podobách v:
- školící centrum SVČ Ivančice na Jižní Moravě
- vaše organizaci (škola)
- externí prostředí (hotel, jiná škola apod.)

Standardní místa školení jsou krajská a okresní města. 
Na přání zajišťujeme semináře zcela individuální, pro uzavřené skupiny či jako 
Teambuilding.

Co semináře obsahují:

Semináře obsahují výuku dle zvoleného hodinového rozsahu, certifikát, coffee
break po celou dobu semináře. U seminářů v rozsahu 8 hodin i oběd. U seminářů 
v rozsahu 16 hodin oběd i druhý den. V případě zájmu je možné zajistit ubytování 
v místě konání včetně stravování.

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE / KONTAKT

VOJTĚCH CETL
tel.: 724 127 545

e-mail: cetl@sofbu.cz

Ing. MARIE CETLOVÁ 
tel.: 724 858 437

e-mail: cetlova@sofbu.cz

www.delametoprodeti.cz
https://eshop.delametoprodeti.cz

https://www.facebook.com/delametoprodeti


