
 

 

  

 

 

NOVINKY ze vzdělávacích projektů IREAS 
 

Nenechte si ujít naše praktické semináře na témata, jež 
aktuálně hýbou školstvím  
(ZATÍM POUZE PRO PRAŽSKÉ ŠKOLY) 
Potřebujete nový impuls do výuky? Hledáte novou inspiraci, jak 

motivovat děti i sebe? Právě pro Vás je bezplatná série seminářů 

Inovace ve výuce. Dotkneme se i tématu práce s chybou, emocí a 

dalších témat. Všechny hlavní prezenční semináře jsou pro malou 

skupinu učitelů, interaktivní, doplněny on-line semináři. 

Druhou sérií seminářů je Práce se třídou a utváření dobrého 

klimatu, kde si opět prostřednictvím interaktivních seminářů můžete 

osvojit řadu konkrétních metod a technik pro práci se třídou a 

budování bezpečného a podnětného prostředí. 

Hlavní série seminářů jsou doplněny dalšími volitelnými semináři. 

Pokud například aktuálně řešíte ukrajinské děti, či jiné děti cizince ve 

třídě, doporučujeme seminář Žák s odlišným mateřským jazykem. 

Dalšími volitelnými semináři jsou Problémová třída; Šikana a 

kyberšikana; Syndrom CAN; Psychohygiena; Osobnostně sociální 

rozvoj; Etika a prosociální chování; Mediální výchova a kritické 

myšlení; Ochrana životního prostředí; Efektivní komunikace. 

První série seminářů již proběhly na jaře 2022. Nyní otevíráme 

přihlašování na další kola seminářů, které poběží tento podzim a 

na jaře roku 2023. Více informací o aktuálních termínech a o projektu 

najdete zde: https://www.ireas.cz/cs/aktuality/category/vzdelavani/ 

nebo přímo pište na zelechovska@ireas.cz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jitka Šeflová 

Radost ve výuce 
vedou oblíbené 
lektorky Jitka 
Kořínková a Klára 
Kováčová. 

 

Práci se třídou 
lektorují Jitka 
Kořínková a Kristina 
Pernicová.  
 
 
 
 
Semináře na 
praktická a aktuální 
témata.  
 
 
 
 
Rezervujte si své 
místo včas! 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše recenze, které 
dávají naší práci 
smysl a pohánějí 
nás kupředu. 
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Podpora sebevědomí žen ve školách – získejte 
jistotu a vylepšete svůj pracovní i osobní život 
(ZATÍM POUZE PRO PRAŽSKÉ ŠKOLY) 
Jste učitelka, milujete svou práci, děti Vás mají rády, ale Vy si stejně říkáte, že to je 

třeba náhoda? Máte pocit, že Vaše úspěchy k Vám přišly díky štěstí, a ne jako 

výsledek Vašeho úsilí? Možná jste obětí tzv. imposter syndromu. 

O něm a o spoustě dalších věcí, které se týkají ženských silných stránek a ženského 

sebevědomí, se dozvíte na našich seminářích ZEN (ženství – energie – napojení), 

které se konají v rámci projektu Rozvoj a podpora ženského principu ve školství.  

Máme posledních pár míst v podzimní vlně s těmito termíny:  

• 20. a 21.10. 2022 

• 2.11. 2022 

• 8.12. a 9.12. 2022 

Otevíráme také přihlašování na jarní 

vlnu roku 2023: 

• 19. a 20.4. 2023 

• 3. a 4.5. 2023 

• 19.5. 2023 

Budeme rádi, když se Vaše škola připojí ke komplexní spolupráci. Ta je možná při 

účasti alespoň 3 pedagogů a jejich zapojení do následné praktické aplikace se žáky. 

V takovém případě totiž získáte další výhody: proplacení styčného pedagoga, nákup 

pomůcek a další.  

Práce se žáky se nemusíte obávat. Budete mít k dispozici jako inspiraci metodické 

listy s připravenými lekcemi i konzultační podporu. Součástí vzdělávání je rovněž 

individuální rozhovor, který můžete využít dle Vašich potřeb.  

Programem provází zkušené koučky a terapeutky ze 

Systemické fabriky – Kateřina Kučerová a Anastasia 

Sahoo. 

Počet míst je omezen. V případě zájmu se registrujte 

u Marie Kudrnové – kudrnova@ireas.cz.  

Michaela Jeřábková, Marie Kudrnová 
Potýkáte se s výzvami, se kterými si nevíte rady? 
Nabízíme supervize pro pražské školy zdarma! 

Potýkáte se na Vaší škole s náročnými profesními výzvami a rádi byste jim čelili 

co nejefektivněji? V rámci projektu Rozvíjíme učitele a žáky nyní nabízíme 

bezplatné supervize. Jde o proces, kdy se nejen soustředíte na nalezení řešení 

případných problémů a výzev, ale hlavně pocítíte psychickou úlevu a vzájemnou 

podporu. Vše probíhá ve skupině doprovázené profesionálem. Pokud je Vaše škola 

z Prahy, můžete požádat až o 4 supervize zdarma. Ideální počet účastníků ve 

skupině je 5–10 pedagogů. Pokud nevyužijete skupinové supervize, je zde i možnost 

poskytnout individuální setkání pro jednoho pedagoga. 

V případě zájmu o bezplatnou supervizi na Vaší škole kontaktujte Báru Matějkovou 

na matejkova@ireas.cz.   

Kateřina Kadlecová 

 
 
 
 

Stáhněte si připravené lekce do 
třídnických hodin zdarma (SŠ) 

Hledáte náplň do třídnických hodin? 

Máte prostor v rámci občanské 

výchovy? Stáhněte si metodické listy 

Svět se tvoří v našich hlavách.  

Najdete v nich 30 hotových hodin 

k rozvoji demokratické kultury ve třídě, 

např.  skrze otevřené otázky, aktivní 

naslouchání nebo zpětnou vazbu.  

Lekce můžete aplikovat postupně jako 

ucelený rozvojový program, nebo si 

vyberete téma, které řešíte se svojí 

třídou a použijete pouze danou lekci. 

Vždy však, prosím, začínejte lekcí 

Naladění na společnou práci.  

POZN: Před použitím lekcí vždy zvažte 

potřebné kompetence a připravenost třídy. 

Doporučujeme použití v kombinaci s kurzy 

Svět se tvoří v našich hlavách. 

Využijte nové šablony pro školy pro 

řadu pedagogických pozic i Váš 

osobní rozvoj 

V květnu byly zveřejněny Šablony pro 

školy v rámci OP JAK. Pokud jste MŠ či 

ŽS můžete žádat o finanční prostředky 

až do dubna 2023. Výzva pro SŠ a VOŠ 

je otevřena pouze do listopadu 2022.  

K dispozici jsou jednak prostředky na 

pracovní pozice jako školní psycholog, 

sociální pedagog, asistent, dvojjazyčný 

asistent a další. Za druhé si můžete 

požádat o prostředky na osobnostní a 

sociální nebo profesní rozvoj pedagogů.  

Pokud by Vás zaujaly naše semináře, 

ale nejste z Prahy, rádi Vám zašleme 

celou nabídku a poradíme, jak požádat 

o finance ze šablon, ze kterých můžete 

kurzy uhradit.  

Kontaktujte nás na seflova@ireas.cz  

nebo jerabkova@ireas.cz.  

tým Vzdělávání a sociální politika 

KALENDÁŘ AKCÍ 
Série seminářů – INOVACE VE VÝUCE 
Začíná 12. a 13.10. 2022 (dvoudenní s  ubytováním) 
Lektorky: Jitka Kořínková, Klára Kováčová  

Série seminářů – PRÁCE SE TŘÍDOU 
Začíná 20. a 21.2. 2023 (dvoudenní s  ubytováním) 
Lektorky: Kristina Pernicová, Jitka Kořínková 

Místo konání: Meandr Řevnice 

Informace o dalších termínech zde: https://1url.cz/@seminareINO  

Registrujte si své místo už teď na kudrnova@ireas.cz  

PŘIPRAVUJEME 
V novém školním roce se můžete těšit na spoustu materiálů 

do výuky zdarma. Nejbližší nové metodické listy jsou: 

Rozvíjíme učitele a žáky – metodické listy zaměřené 

na osobnostní a sociální rozvoj a práci se třídou  

(TIP: Vhodné do třídnických hodin, 2. stupeň ZŠ) 

termín LEDEN 2023 

V případě zájmu o materiály pište na jerabkova@ireas.cz  

e-academia 

network akademických pracovníků 

E-mail: office@e-academia.eu 

www.e-academia.eu 

IREAS 

Kanceláře: Štěpánská 16, 110 00 Praha 1 

E-mail: office@ireas.cz 

www.ireas.cz 
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