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Doplnění kvalifikace pedagogických pracovníků dle
novely zákona o pedagoggických pracovnících
Dle novely zákona o pedagogických pracovnících s platností
od 1. ledna 2015 mají pedagogičtí pracovníci povinnost
doplnit si potřebnou kvalifikaci k výkonu svého povolání.
Centrum celoživotního vzdělávání při VŠERS o.p.s. nabízí
vzdělávací programy určené pro pedagogické pracovníky,
doplňující kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb.,
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Jedná se o následující vzdělávací programy v oblasti
pedagogických věd:
x Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2.
stupně ZŠ a SŠ
x Učitelství odborných předmětů
x Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku
x Studium speciální pedagogiky
Všechny
vzdělávací
programy
jsou
realizovány
v kombinované formě studia. Výuka probíhá prezenčně,
formou přednášek a seminářů s doplněním o e-learningovou
část studia. Vzdělávací programy jsou zakončené závěrečnou
zkouškou a obhajobou závěrečné práce před zkušební
komisí. Absolventi po obhájení závěrečné práce a úspěšném
složení závěrečné zkoušky získají osvědčení o absolvování
vzdělávacího programu. Všechny vzdělávací programy jsou
akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR a budou otevřeny od března 2015.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vzdělávání strážníků obecních
(městských) policií Jihočeského
kraje
V období od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2014 realizovala Vysoká
škola evropských a regionálních studií, o.p.s. projekt
„Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních
složek v Jihočeském kraji“. Hlavním cílem projektu byl
profesní rozvoj cílové skupiny, tj. strážníků obecní (městské)
policie z jihočeských měst a obcí a rozvoj týmové
spolupráce cílové skupiny. V rámci projektu bylo
realizováno celkem 19. vzdělávacích programů pro strážníky
MP a ke 12 z nich byly vytvořeny pro cílovou skupinu také
studijní opory.
V době udržitelnosti projektu bude nadále Centrum
celoživotního vzdělávání tyto ověřené vzdělávací programy
cílové skupině nabízet. Zachovány zůstaly také webové
stránky projektu http://granty.vsers.cz/vpbs/, na kterých se
zájemci dozví aktuální informace k právě nabízeným
kurzům.

KONFERENCE
UDRŽITELNÝ ROZVOJ VI.
30 LET OD SCHENGENSKÉ ÚMLUVY ANEB
EVROPA BEZ HRANIC
České Budějovice 26. 3. - 27. 3. 2015

MICHAL TOŠOVSKÝ, 25 – LETÝ
SPORTOVEC A MILOVNÍK
VŠEHO FRESH Michal Tošovský je aktivní hráč
florbalového týmu FBC Mobydicks
Příbram, vystudoval Vysokou školu
evropských a regionálních studií v oboru
Regionální studia, založil DAMI fresh první „freshbar“ v Příbrami, nyní má ve
společnosti Inter Cars ČR na starosti
finance, realizuje další aktivity a pořád
se učí novým věcem. A snaží se
posouvat své hranice.
Z mé zkušenosti je to velmi podnikavý mladý muž, kterému
nechybí nadšení. Z tohoto důvodu je inspirující s ním strávit čas a
zeptat se ho na jeho radosti, životní výzvy a profesní zkušenosti.
,,Ekonomické pojmy lidsky“ Takový název nese nová kniha. Co
je EPL? EPL je slovník ekonomických pojmů a zkratek. EPL jsou
počáteční písmena knížky a mají (téměř) stejnou výslovnost, jako
velmi známá značka „Apple“. A právě marketingové smýšlení pana
Steva Jobse, důraz na originalitu, moderní a líbivý design,
praktičnost, ale zároveň jednoduchost produktu je pro mne
inspirací. A to výslovně zdůrazňuji – nejsem posedlý Apple
maniak! Lidé totiž opravdu posuzují knihu podle obalu a
praktického využití - posuďte sami.
Jak průvodce světem ekonomie vznikl? Manažeři, podnikatelé,
obchodní zástupci a moji přátelé často používají slova, jejichž
význam bohužel často neznají. Tak jsem dostal nápad vytvořit
něco, co obyčejným lidem pomůže, protože pochopí správný
význam vybraných pojmů. A to díky „lidskému vysvětlení
s lidskými slovy“ v barevné a grafické podobě.
Michale, co pro Vás tato
kniha znamená? Hodně - byla
to výzva, která mi do života
přišla!
Nejsem
žádný
spisovatel, můj počin nebyl jen
o napsání knížky. Po projektu
DAMI fresh byla tato kniha
zajímavou zkušeností. Dnes
mě těší příjemná slova od
čtenářů, posluchačů a fanoušků
osobně, či na Facebooku. Baví
mě dělat užitečné věci,
z kterých mám dobrý pocit.
V jedné Vaší prezentaci jsem si přečetla a velmi mě zaujal
následující slogan – Makej, mladej! Jak moc se tím v životě
řídíte? Je mi 25 let a právě v tomto věku mají lidé nejvíc energie a
nápadů ve svém životě. To si uvědomuji, hlavně to cítím na sobě a
chci toho využít. Víc aktivit rozhodně sladit lze – práce / studium
vysoké školy / rodinný život / sport. Snažím se budovat si lepší
budoucnost. Jak říká můj kamarád: „Čím víc toho máš, tím víc toho
zvládáš.“ Další a nedávnou novinkou je můj blog
(ekonomickepojmylidsky.cz/blog/), kde snadno a online můžu
publikovat své názory, postřehy či dosavadní zkušenosti. Bohužel
musím přiznat, že v poslední době mám méně času na sport.
Jste aktivní sportovec – co Vám sport do života a Vaší kariéry
přinesl? Sport je velmi důležitý pro moje odreagování a zábavu.
Sport je nejlepší škola komunikace - hodně mi dal a dává.
V roce 2013 jste úspěšně absolvoval studium na Vysoké škole
evropských a regionálních studií – co Vám studium na vysoké
škole do života a Vaší kariéry přineslo? Studium mi přineslo
zajímavé znalosti, ale i spoustu nových přátel! Jsem ale toho
názoru, že i po dokončení vysoké školy se člověk musí neustále učit
novým věcem a rozvíjet své dosavadní vědomosti a dovednosti.
Děkuji za postřehy, rady, příjemný rozhovor a přeji Michalovi hodně
úspěchů!
Petra Jílková

Nově akreditovaný program
Studium pro asistenty pedagoga
Od 1. listopadu 2014 nabízí Centrum celoživotního
vzdělávání ve spolupráci s Centrem vzdělávání a výchovy,
z.s. nový akreditovaný vzdělávací program: Studium pro
asistenty pedagoga. Pilotní ověření tohoto nově nabízeného
studia bude zahájeno od března 2015 v Českých
Budějovicích. S ohledem na to, že Vysoká škola evropských
a regionálních studií, o.p.s. je schopna efektivně reagovat na
aktuální potřeby školství, nabízí tento studijní program nově
i ve Strakonicích, kde bude v případě naplnění kapacity
v roce 2015 také otevřen. Tento vzdělávací program je určen
všem, kteří chtějí pracovat s dětmi a podílet se na jejich
rozvoji a vzdělávání. Podmínkou pro přijetí ke studiu je
dokončené základní vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb. –
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, dovršení věku 18 let,
zdravotní způsobilost k výkonu tohoto povolání a trestní
bezúhonnost. Studium pro asistenty pedagoga je v rozsahu
výuky 140 hodin, z nichž 100 hodin je výuka přímá a 40
hodin je věnováno vykonání odborné praxe na školách.
Studium je zakončeno písemnou zkouškou a obhajobou
závěrečné písemné práce. Úspěšní absolventi obdrží
osvědčení s celostátní platností. Podrobné informace jsou
uvedeny na webových stránkách VŠERS o.p.s., oddělení
Centrum celoživotního vzdělávání.

Pokračování Univerzity třetího
věku v Příbrami
V zimním semestru akademického roku 2014/2015
pokračovala výuka v rámci Univerzity třetího věku na
Vzdělávacím a konzultačním středisku v Příbrami. Pro zimní
semestr byly připraveny zajímavé přednášky na téma:
Sociologie v denním životě“ a „Společenský a protokolární
styk“. Výuka probíhala v každém týdnu, vždy po třech
vyučovacích hodinách.
V letním semestru pak bude výuka věnována těmto tématům:
„Duševní hygiena a mezilidské vztahy“ a „Historie a kultura
Středočeského kraje“.
Základním posláním Univerzity třetího věku je přednášková
vzdělávací činnost na různá témata a je určena všem
zájemcům starším 50 let. Rovněž se mohou zapojit i osoby
zdravotně znevýhodněné.
Vzdělávání Univerzity třetího věku je součástí vzdělávacích
aktivit Centra celoživotního vzdělávání. Již druhým rokem je
finančně podporováno Městem Příbram.

Nápadník pro rozvoj dovedností dítěte předškolního
a mladšího školního věku
V rámci realizace projektu „Podpůrné aktivity pro budoucí
školáky se SVP“ CZ.1.07/1.2.15/02.0003 se nám naskytla
příležitost navázat spolupráci s rodiči dětí posledního
ročníku předškolní přípravy a pedagogickými pracovníky
mateřských škol, která spočívala v tvorbě a pilotním
ověřování učebních materiálů, jejichž obsahové zaměření
(rozvoj řečových a jazykových dovedností, myšlenkových a
číselných operací a grafomotorická cvičení) bylo dáno
grantovou
výzvou,
více
o
projektu
na:
https://sites.google.com/site/projektsvp/.
Publikace: „Nápadník pro rozvoj dovedností dítěte
předškolního a mladšího školního věku“, která byla vydána
jako jeden z výstupů projektu, obsahuje 12 námětů.
Prostřednictvím nich se může rodič, pedagogický pracovník,
ale i další zájemce o řešenou problematiku (osobnostního
rozvoje dítěte předškolního věku v rámci přípravy na
zahájení povinné školní docházky a mladšího školního věku
v rámci úspěšného zahájení povinné školní docházky)
seznámit s možnostmi, jak využít senzitivního období k
rozvoji kognitivních procesů dítěte, zejména pak:
smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat, chuť, čich),
představivosti a fantazie, paměti, myšlení, komunikace, ale i
pozornosti.

x

Procvičování
schopnosti
naslouchat,
sdělovat
a obhajovat svoje názory v prostředí rodiny nebo
známých.
x Posilování vzájemné spolupráce s dalšími členy rodiny
při domácích pracích a získávání dovedností, které
umožní hlubší poznání domova.
x Prohlubování vztahu dítěte k přírodě.
x Používání vhodných odpadních materiálů a získávání
informací podporujících environmentální výchovu
dítěte.
Hravé činnosti se v Nápadníku vzájemně prolínají dle
sledovaných cílů konkrétních námětů a s ohledem na různá
kritéria a hlediska, podle nichž lze hry členit, není účelem
tohoto příspěvku je blíže specifikovat.

Výběr a způsob zpracování 12 námětů jsme podřídili 5
základním kritériím, které jsme stanovili v souladu s
didaktickými zásadami při respektování specifických
požadavků dítěte předškolního a mladšího školního věku,
ekonomické dostupnosti a celoroční využitelnosti námětů.
1.
2.
3.
4.

5.

Hra jako prostředek pro splnění uvedených cílů.
Postupy vyhovující z hlediska bezpečnosti a hygieny.
Materiální prostředky, které jsou finančně nenáročné
a běžně dostupné.
Motivační prvky jako prostředek ke vzbuzení zájmu
dítěte a jeho následné setrvání v činnosti, kterou úspěšně
dokončí.
Nabídka námětů, které je možné zařazovat průběžně po
celý rok i námětů vhodných pro určité období nebo pro
určitý den (Vánoce, Den matek, oslava narozenin člena
rodiny aj.).

Aby bylo dosaženo požadavku na komplexní osobnostní
rozvoj dítěte předškolního a mladšího školního věku po
všech stránkách, stanovili jsme kromě konkrétních
vzdělávacích cílů, které jsou reprezentovány třemi vzájemně
provázanými okruhy (rozvoj řečových a jazykových
dovedností,
myšlenkových
a
číselných
operací
a grafomotorická cvičení) v přímé návaznosti na RVP PV
a RVP ZV, tzv. 5P vyšších cílů, které jsou více méně
prostoupeny každým námětem a posilují kladný vztah dítěte
k rodině a přírodnímu prostředí, což považujeme za
předpoklad pro jeho harmonický a tudíž komplexní rozvoj.
x

Posilování sounáležitosti k ostatním členům rodiny
a rozvíjení smyslu pro vytváření příjemného rodinného
prostředí, např. výrobou dárků, gratulací.

Křest nápadníku – autoři
Protože byla publikace zpracována v rámci uvedeného
projektu, lze ji v případě zájmu obdržet zdarma buď v tištěné
podobě anebo si ji stáhnout na: http://cevav.cz/. Díky tomu
byla publikace s nadšením přijata nejen rodiči, ale i
vedoucími pracovníky škol, pro které se stala vhodným
doplňkem školních vzdělávacích programů. Publikace
nachází své uplatnění i u pedagogických pracovníků, kteří si
v rámci vzdělávacích programů, které nabízí Centrum
celoživotního vzdělávání, doplňují nebo rozšiřují kvalifikaci
a to jako didaktická pomůcka. Vlastní křest Nápadníku
proběhl na Katedře informačních technologií a technické
výchovy Univerzity Karlovy 15. 12. 2014.
PhDr. Bartoň Aleš
doc. Ing.
g Vodáková Jitka, CSc.

NOVÉ KNIHY
Homo oeconomicus
evropského feudalismu
Jiří Bílý
Předtím, než se ekonomie emancipovala, žila šťastně jako
podmnožina mravní filozofie, vzdálená moderní představě
ekonomie jako matematicky-alokativní vědy, která si již
dávno mravní otázky neklade. Snahu o redukci člověka na
výrobní a konzumní jednotku model homo oeconomicus
běžně demonstroval ve varovných společenských utopiích.
Středověk se svým feudalismem v rozhodující části svého
vývoje byl jiný. Teologové tolik neusilovali teoreticky
pochopit hospodářskou praxi jako spíš ji ovlivňovat,
podřizovat ji nábožensko-etickým ideálům a řešit otázky
tvorby ceny ve světle metafyzického problému. Společnost
byla v jejich očích duchovním organismem, nikoliv
ekonomickým mechanismem.
Představa ekonomického člověka je jednou z mnoha stran
racionalizace politiky, založené na nutnosti zdůrazňovat
jednu tuto složku.
Snahou této historické studie je zdůvodnění a historické
schválení středověkých a poststředověkých historických škol
hospodářského myšlení jako interpretací doby i jako
příspěvku k trvale cennému souboru hospodářských
generalizací.

Prevence kriminality
Roman Svatoš
Monografie se zabývá problematikou prevence kriminality,
a to jak z pohledu vnitrostátního, tak z pohledu
celosvětového i evropského. Ukazuje se totiž, že v minulosti
využívané represivní opatření v boji s kriminalitou již
ztratily svoji účinnost a je nutné začít preferovat především
aplikaci preventivních strategií jako druhé formy kontroly
kriminality. Prvé části publikace seznamují se základními
pojmy a členěním preventivních opatření, v dalších částech
jsou uvedeny mezinárodní a evropské aktivity v oblasti
prevence kriminality, dále systém prevence kriminality
uplatňovaný v České republice s podrobným zaměřením na
policejní sbor a v poslední kapitole jsou uvedeny aktivity
v oblasti prevence kriminality ve vybraných evropských
zemí a poukázáno na význam mezinárodní spolupráce při
sdílení informací a zkušeností při realizaci jednotlivých
preventivních opatření.

Projekt „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního
hospodářství v Jihočeském kraji", registrační číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.08/02.0043, byl ukončen. Jedna z posledních akcí byla
konferencí Bezpečná společnost a voda ve Vodňanech.

Vzdělávání úředníků územně
samosprávných celků
Centrum celoživotního vzdělávání realizuje každoročně vzdělávací
programy určené pro úředníky územně samosprávných celků. Jedná
se o Vstupní vzdělávání pracovníků veřejné správy, Vzdělávání
vedoucích úředníků a vedoucích úřadů a Průběžné vzdělávání
pracovníků veřejné správy. Všechny nabízené vzdělávací programy
jsou akreditované Ministerstvem vnitra České republiky. V prvním
pololetí roku 2015 bude Centrum celoživotního vzdělávání nabízet
následující vzdělávací programy:
Vzdělávací program

Termín

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích
úřadů Obecná část

19. - 20. 1.
a 26. - 27. 1.
2015
23. - 25. 2.
2015
18. - 21. 5.
2015

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích
úřadů Zvláštní část
Vstupní vzdělávání pracovníků veřejné
správy
Průběžné vzdělávání
Základy komunikace pro úředníka veřejné
správy
Zákon č. 128/2000 Sb. – o obcích
Vybrané kapitoly Občanského zákoníku
Zákoník práce
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů
Finanční kontrola, audit
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
Kontrola
hospodaření
příspěvkové
organizace
Správní řízení – zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád
Práce s osobními údaji a poskytování
informací ve veřejné správě
Public relations orgánů státní správy
a samosprávy s důrazem na komunikaci
mediální

Cena

3.500,- Kč
3.300,- Kč
2.550,- Kč

3. 2. 2015
24. 2. 2015
26. 2. 2015
3. 3. 2015

950,- Kč
950,- Kč
950,- Kč
950,- Kč

17. 3. 2015
9. 4. 2015

950,- Kč
950,- Kč

23. 4. 2015

950,- Kč

12. 5. 2015

950,- Kč

26. 5. 2015

950,- Kč

11. 6. 2015

950,- Kč

23. 6. 2015

950,- Kč

Podrobné informace, včetně závazných přihlášek, lze nalézt na webových
stránkách www.ccv.vsers.cz.
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