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Letní škola 2021 nejen pro pedagogy 
 

Místo konání:  Hotel Floret, Květnové nám. 391, Průhonice http://www.floret.cz/ 
(parkování zdarma přímo v areálu hotelu – nutno při příjezdu vzít si z automatu parkovací 
kartu) 
Registrace od 8:30 

Semináře a občerstvení jsou zdarma☺ 
 

Datum  
 
 
 
 
 

 
 
 

19. 8. 2021 

Když se v matematice nedaří 
                  lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová 

9:00 – 16:00 

Maximální počet účastníků: 20 

 

Formativní hodnocení v ZŠ – teorie i 
praxe 

Lektorka: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. 

9:00 – 15:30 

Maximální počet účastníků: 20 

 

Komentovaná prohlídka dendrologické 
zahrady se zaměřením na využití pro 

výuku 
Lektor: Adam Baroš                        

14:00 – 16:00 

Maximální počet účastníků: 20 

Sraz před dendrologickou zahradou 
 
 
 
 
 
 
 

20. 8. 2021 

 

Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní 
lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová 

9:00 – 16:00 

Maximální počet účastníků: 20 

 

 

Formativní hodnocení v ZŠ – teorie i 
praxe - ZRUŠENO 

lektork: Mgr. Peter Zafka, Olga Turnová  
9:30 – 15:30 

Maximální počet účastníků: 20 

 



                                                                                                      
 
Místní akční plán II pro vzdělávání na území ORP Černošice, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044 

 
Korespondenční adresa: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany 

mobilní telefon: +420 603 402 742, www.map-orpcernosice.cz, oficiální e-mail: map@mas-dolnobrezansko.cz

 

 

 
 

 

Když se v matematice nedaří  

lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová 

Seminář se zabývá problematikou nižších školních výkonů v oblasti matematiky, které jsou 

pod úrovní očekávání jak ze strany školy, tak i rodiny.  Je zaměřen na podporu žáků, kteří si 

matematické dovednosti osvojují pozvolněji. Pomoc dítěti vychází z posouzení vývoje 

matematických schopností a dovedností, z pedagogické diagnostiky, na kterou navazuje 

cílená intervence. 

  
Témata semináře: 

• Co vše může být za nezdarem v matematice? Je za každým nezdarem dyskalkulie či snížené 
kognitivní schopnosti? Co všechno může být příčinou potíží v osvojování matematických 
dovedností? Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti 
matematiky.  

• Vliv specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) na výkony v matematice 

• Vývoj matematických schopností v ontogenezi dítěte, rozvoj percepčních faktorů, 
prostorové orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy  

• Rozvoj schopností a dovedností v oblasti numerace 

• Rozvoj schopností a dovedností v oblasti základních číselných operací 

• Aplikace číselných operací 

• Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí   
 

Součástí kurzu jsou náměty aktivit pro sledování a podporu vývoje dítěte mladšího školního věku 

v oblasti matematických schopností a dovedností. 

 

Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ 

lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová 

Seminář se zabývá problematikou nižších školních výkonů ve čtení a v psaní, které jsou pod 

úrovní očekávání jak ze strany školy, tak i rodiny.  Je zaměřen na podporu žáků, kteří si tyto 

dovednosti osvojují pozvolněji. Pomoc dítěti vychází z posouzení vývoje čtení a psaní, z 

pedagogické diagnostiky, na kterou navazuje cílená intervence. 
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Témata semináře: 

• Je za každým nezdarem ve čtení a psaní porucha učení? Je každý pomalý čtenář dyslektik? 
Co všechno může být příčinou pomalejšího osvojování čtenářských dovedností? Základní 
východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní. 

• Posouzení úrovně čtenářských dovedností (čtenářské techniky, přesnosti čtení, 
automatizace dekódování, vnímání obsahu čteného, informační zisk)  

• Posouzení úrovně písemného projevu (grafické provedení, obsah psaného z hlediska 
chybovosti – specifická a gramatická chybovost) 

• Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje fonologického uvědomování (analýzy, 
syntézy, diferenciace, fonologické manipulace). 

• Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje zrakového vnímání (především zrakové 
diferenciace rozlišení detailů, polohy prvků). 

• Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí   
 

Součástí kurzu jsou materiály a náměty aktivit pro sledování a podporu vývoje dítěte mladšího školního 

věku v oblasti čtení a psaní, fonologického uvědomování, zrakového vnímání.  

 

Formativní hodnocení na ZŠ – teorie i praxe 

Lektorka: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. 

Setkání představí základní principy a strategie formativního hodnocení a jak je lze konkrétně 

naplnit. Pokryje následující témata: podávání zpětné vazby popisným jazykem, techniky pro 

odpovídání všech žáků najednou a získávání zpětné vazby od žáků, kriteriální hodnocení, 

sebehodnocení a vrstevnické hodnocení. Témata budou představena především skrze 

konkrétní příklady jejich aplikace. Pozornost tedy bude věnována technikám, jako je 

například semafor, tříbarevný test, tři hvězdičky a přání, technika sendviče a další. Účastníci 

shlédnou video zachycující dobrý příklad využití formativního hodnocení. Prostor bude i pro 

diskuzi nad jednotlivými technikami a jejich možnostmi využití v praxi účastníků a celkově 

možnostech a předpokladech zavádění formativního hodnocení. 

 Vzdělávací cíl 

Účastník získá přehled o základních principech, metodách a technikách formativního 

hodnocení, které může využít při výuce. 
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Lektorka se věnuje tématu formativního hodnocení na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy a zároveň vyučuje anglický jazyk. Mimo výuky na vysoké škole má zkušenosti 

s výukou anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Ve své odborné činnosti se 

zabývá formativním hodnocením obecně i způsoby, jak ho efektivně aplikovat do výuky 

anglického jazyka. 

 

 

 
 
 
 
 


