
 

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
školní rok 2018/2019 

Plán dalšího vzdělávání vychází ze Směrnice ředitele školy k dalšímu vzdělávání pedagogických 
pracovníků, analýzy dalšího vzdělávání ve školním roce 2017/2018 a navazuje na roční plán 
práce. 
Pro školní rok 2018/2019 jsou prioritní tyto oblasti: 
1. Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů. 

plánované aktivity: 
 zahájení studia pedagogiky – Ing. Stolbenko, VŠERS České Budějovice  

2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. 
 plánované aktivity: 
 vše dokončeno  

3. studium k prohlubování odborné kvalifikace 
Studium bude zaměřeno zejména na tyto oblasti: 
 řízení školy a vzdělávání – vedení školy 
 vzdělávání zaměřené na maturitní zkoušky  

o vedení školy – seminář pro management škol 
o školení zadavatelů a zadavatelů PUP – Mgr. Mužík, Ing. Hofman, Mgr. 

Polgár, Ing. Stolbenko 
 odborné vzdělávání  

o práce s novými grafickými programy 
o vzdělávání zaměřené na nové materiály a technologie využívané ve 

stavebnictví a v geodézii 
 jazykové vzdělávání –podle nabídky vzdělávacích institucí 

o český jazyk a literatura – Mgr. Crha, Mgr. Strejčková – semináře agentury 
Descartes (šablony) 

 vzdělávání zaměřené na inkluzi a osobní rozvoj: 
o Rizikové chování žáků – PaedDr. Martínek, 25. 10. – 16 učitelů  
o Komunikace ve třídě, emoční inteligence – 2 semináře v prosinci 2018 – Dr. 

Beníšek 
o další akce a semináře podle nabídky vzdělávacích institucí – využití nabídky 

ZVAS, KAP 
 vzdělávání zaměřené na využívání informačních a komunikačních technologií ve 

výuce 
o Letní škola informatiky nebo Letní škola moderních učitelů – červenec – 

srpen 2019 
o Roadshow pro školy – učitelé informatiky 
o Semináře pořádané PF JU – únor, březen 2019 



 

 

o Konference ICT Nové město na Moravě 
 Vzdělávání zaměřené na matematiku: 

o Výuka matematiky na střední škole – Pardubice, září 2018 – Stachová, 
Kostková 

o Setkání učitelů všech typů škol – listopad 2018 Srní - Dundová, Dočekalová 
 další aktivity podle zájmu pedagogů budou umožněny podle finančních 

a organizačních možností školy 
Při vysílání pedagogů na vzdělávací akce bude postupováno v souladu se směrnicí k dalšímu 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Návrh dokumentu byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2018 
 
 
 
České Budějovice, 19. 9. 2018 
 


