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Ř Í J E N  2018 
 

1. 10. - 31. 10. Český rozhlas České Budějovice 
Výstava Václava Maliny s názvem ČECHOVÉ ke příležitosti vzniku československého státu. 

Sto portrétů významných osobností s jejich podpisy můžete shlédnout ve výstavních 

prostorách Českého rozhlasu České Budějovice, U Tří lvů.  

Vernisáž 1. října 2018 od 17.30 hod. Zahraje Roman Dragoun, promluví Jan Křtitel Horák. 

Výstava potrvá do konce října 2018. 

___________________________________________________________________________ 

2. 10. Strakonice (na objednávku MŠ Strakonice) - pracovní skupinu můžete doplnit 

Sociální dovednosti předškolního pedagoga 

Efektivní komunikace s dítětem i rodičem v MŠ, nejčastější nedostatky při neverbální i 

verbální komunikaci. Asertivní techniky při zvládání agrese, manipulace a předcházení 

konfliktům. Učitel a jeho sociální dovednosti. Diskuze. 

Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová 

Termín: 2. 10. 2018 od 11:30 hod 

Místo: MŠ Školní, Strakonice 

Cena: 500 Kč 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Akreditovaný seminář nebo besedu pro učitele i rodiče si můžete objednat elektronicky na e-

mailu: info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 
 

8. 10. Praha - PORTÁL, s.r.o. 
Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti 

Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová 
 

 

19. a 20.10. Prachatice 

CHŮVA (Chůva pro dětské koutky, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky)  

Zahajujeme rekvalifikační kurz CHŮVY, který je akreditován MŠMT a MPSV. 

Kurzy budeme realizovat v Jihočeském kraji (Prachatice, Strakonice, České Budějovice, 

Vodňany). Kurz splňuje parametry šablon OP VVV.  

Předběžné přihlášky podávejte na: info@asteria-agentura.cz nebo tel.723 067 196. 

Kapacita míst je omezena. 

ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o. je jedinou autorizovanou a akreditovanou společností 

v Jihočeském kraji, která realizuje NOVĚ tyto kurzy v Jihočeském kraji. 
Lektoři: PaedDr. Ivana Bečvářová, Mgr. Klaudia Pospíšilová, Mgr. Martina Košťálová, 

Bc. Barbora Fundová, Petra Šrámková 

 Termín Prachatice:: 19. 10. a 20. 10. 2018, ostatní termíny dle domluvy 

s frekventanty 

Místo: Prachatice, KreBul, o.p.s. a Domov mládeže SPgŠ Prachatice 

(ubytování možné v nově rekonstruovaném Domově mládeže Zlatá stezka 138; 

1 noc/250 Kč) 

 Termín Strakonice: 23. 11. a 24. 11. 2018, ostatní termíny dle domluvy 

s frekventanty 

Místo: Euroškola Strakonice, Husova 361, 386 01 Strakonice - prostory nové 

dětské skupiny Pampeliška. V případě zájmu ubytování zajistíme. 
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 Termín České Budějovice: 7. 12. a 8. 12. 2018, ostatní termíny dle domluvy 

s frekventanty 

Místo: prostory dětské skupiny Sedmikráska, České Budějovice, Dr. Bureše 

1251/9a – poliklinika Máj (výpadovka na Žabovřesky). V případě zájmu 

ubytování zajistíme. 

 Termín Jindřichův Hradec: leden 2019 (termín upřesníme na vyžádání) 

Místo: Fakulta managementu VŠE Jindřichův Hradec 

 Termín Praha: únor 2019 (termín upřesníme na vyžádání) 

Místo: Praha 10 

 

Termín rekvalifikačních zkoušek bude stanoven vždy po ukončení kurzu. 

Cena za přípravný kurz v rozsahu 160 hod – 8.500,- Kč 

Cena za přípravný kurz v rozsahu 60 hod – 5.500,- Kč 

Cena za rekvalifikační za rekvalifikační zkoušku – 4.200,- Kč 

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT a MPSV. 

Více informací na tel. 723 067 196, e-mail:info@asteria-agentura.cz  

 

___________________________________________________________________________ 

18.10. Prachatice (na objednávku MAS Šumavsko) 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 

Jak správně poskytnout první pomoc nejen ve škole? Kam zavolat, co udělat? První vteřiny 

rozhodují o životě. Nejčastější úrazy ve škole a jejich ošetření. Přijďte si prakticky vyzkoušet, 

jak správně první pomoc poskytnout. 
Lektor: Petra Šrámková 

Termín: 18. 10. 2018   8:30-12:30 hod 

Místo: ZŠ Vodňanská Prachatice 

Cena: 1.000,- Kč 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Seminář nebo besedu na toto téma si můžete objednat na e-mailu:info@asteria-agentura.cz 

nebo na tel. 723 067 196. 

 

___________________________________________________________________________ 

23. 10. České Budějovice 
Podzimní (a zimní) variace 

Tvořivá podzimně zimní dílna pro každého. Inspirativní náměty a techniky pro práci s dětmi 

předškolního a školního věk – ukázka z realizovaných miniprojektů s dětmi (Volné čárání a 

dekorativní kompozice „Jablíčko“, „List“, „Vločka“, „Xerokopie“ a její využití pro podzimní 

dekoraci, tvorbu vánočních přání aj.  

Monumentální koláž a dekoláž. Rezerváž, papírotisk. 

Nemusíte umět kreslit ani malovat. 

Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová 

Termín: 23. 10. 2018  13:00 – 16:30 hod 

Místo: dětská skupina Sedmikráska, České Budějovice, Dr. Bureše 1251/9a – poliklinika Máj 

(výpadovka na Žabovřesky) 

Cena: 600,- Kč (v ceně je výtvarný materiál) 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 
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24. 10.  
O dětech pozorných a nepozorných 

Seminář je vhodný pro všechny zájemce, kteří zjišťují při práci s dětmi stále zvyšující se 

nesoustředěnost. Příčiny a podstata nepozornosti, specifika při práci s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami, náměty pro práci a metodika řízen činností. Hyperaktivita, 

nesoustředěnost a s nimi spjatá školní neúspěšnost. Jak efektivně pomoci těmto dětem? 

Odborná literatura. 

Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová, vyučující SPgŠ – pedagogika, praxe 

Termín: 24. 10. 2018  13:00-16:30 hod 

Místo: 

Cena: 600,-Kč 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: info@asteria-agentura.cz  

nebo na tel. 723 067 196. ___________________________________________________________________________ 

29. 10. a 30. 10. Sezimovo Ústí (na objednávku COP Sezimovo Ústí) 

seminář si můžete objednat pro svou pracovní skupinu 

Asertivita v denní praxi 

Bojíte se říkat „ne“, chcete se ubránit před agresivitou nebo manipulací? Jak jednat 

diplomaticky s podřízeným, nadřízeným, rodiči? Asertivita není agresivita a stálé odmítání 

nebo silové prosazování se, ale životní styl, který pomáhá zvládat životní konflikty v klidu a se 

snahou o kompromis. Asertivní techniky (Otevřených dveří, Zpětná vazba, Kompliment, 

Poškozená gramofonová deska aj.) a jejich uplatnění v praxi. Modelové situace nejen ze 

školního prostředí. Humorné videozáznamy, doporučená literatura, pracovní listy. 
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující PF ZČU a SPgŠ - komunikace 

Termín: 29. 10. a 30. 10. 2018, 9:00-14:30 hod 

Místo: COP Sezimovo Ústí 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

___________________________________________________________________________ 

31. 10. České Budějovice  
Užitá tvorba pro děti I. 

Přijďte se inspirovat různorodým materiálem a vytvořte si podzimní či zimní aranžmá.  

Práce s hlínou, těstem, papírem, dřevem, kovem, umělým i přírodním materiálem, jednoduché 

grafické techniky, asambláže apod. Kombinované techniky. Fotodokumentace z práce s dětmi. 

Lektor: Mgr. Jiří Stejskal, výtvarník SPgŠ 

Termín: 31. 10. 2018  13:00-16:30 hod 

Místo: dětská skupina Sedmikráska,České Budějovice, Dr. Bureše 1251/9a – poliklinika Máj 

(výpadovka na Žabovřesky). 

Cena: 600,-Kč (v ceně výtvarný materiál) 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: info@asteria-agentura.cz  

nebo na tel. 723 067 196. 

___________________________________________________________________________ 

Kájov - na objednávku ZŠ Kájov 

pracovní skupinu můžete doplnit, termín doplníme podle zadavatele 
Asertivita v denní praxi 

Bojíte se říkat „ne“, chcete se ubránit před agresivitou nebo manipulací? Jak jednat 

diplomaticky s podřízeným, nadřízeným, rodiči? Asertivita není agresivita a stálé odmítání 

nebo silové prosazování se, ale životní styl, který pomáhá zvládat životní konflikty v klidu a se 

snahou o kompromis. Asertivní techniky (Otevřených dveří, Zpětná vazba, Kompliment, 

České Budějovice

 dětská skupina Sedmikráska, České Budějovice, Dr. Bureše 1251/9a – poliklinika Máj 
(výpadovka na Žabovřesky) 
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Poškozená gramofonová deska aj.) a jejich uplatnění v praxi. Modelové situace nejen ze 

školního prostředí. Humorné videozáznamy, doporučená literatura, pracovní listy. 
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová 

Termín: říjen 2018 (termín upřesníme) od 16:00 hod 

Místo: ZŠ Kájov, Kájovská 

Cena: 600,-Kč 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196 

 

___________________________________________________________________________ 

L I S T O P A D  2018 
 

1. 11. České Budějovice 
Společné vzdělávání a podpůrná opatření v praxi 

Nevíte si rady s individuálním vzdělávacím plánem (IVP)? Jeho efektivní sestavení a pomoc 

s PPP Vám nabídne lektorka – praktik Leona Tomanová. A mnoho dalších praktických rad 

pro zdolání administrativy a podpůrná opatření v praxi mateřských i základních škol. 

Lektor: Mgr. Leona Tomanová, psycholog - pg-psy poradna, ved.uč. MŠ, PF JU 

Termín: 1. 11. 2018 14:00-17:30 hod 

Místo: Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.  České Budějovice, Emy Destinové 395, 

(naproti Ekonomické fakultě JU Branišovská) – pošleme Vám mapku 

Cena: 600,- Kč  

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

___________________________________________________________________________ 

5. 11. České Budějovice 
Hudební výchova s prvky dramatické a literární výchovy 

Hudební inspirace s prvky dramatické a literární výchovy, cvičení a hry pro děti předškolního 

a školního věku. Seminář je veden metodicky, prakticky, zážitkově. Diskuze. 

Lektor: Mgr. František Oplatek, vyučující ZUŠ, DAMU Praha 

Termín: 5. 11. 2018  14:00-17:30 hod 

Místo: dětská skupina Dr. Bureše 1251/9a – poliklinika Máj 

(výpadovka na Žabovřesky).  

Sedmikrá  ska, České Budějovice, 

Cena: 600 Kč  

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

___________________________________________________________________________ 

6. 11. Prachatice 
Čtenářská gramotnost/čtenářská pregramotnost 

Seminář je vhodný pro všechny zájemce, kteří pracují s literárními texty, v mateřských a 

základních školách a věří v sílu psaného a mluveného slova. Seminář je prvním setkáním 

akreditovaných bloků pro šablony: 

 Čtenářská gramotnost v ZŠ - 16 hod (ZŠ) 

 Čtenářská pregramotnost v MŠ - 16 hod (MŠ) 

 Čtenářská gramotnost - 8 hod (1.st. ZŠ, MŠ) 

Na dalším pokračování se individuálně s lektorkou domluvíte, získáte studijní materiály a 

prezentace. Můžete také absolvovat jen tento úvodní blok. Seminář je veden prakticky a 

individuálně tak, abyste získali texty a postupy, jak s ním pracovat, a vedli děti/žáky ke 

čtenářství.  
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Lektor: Mgr. Jana Pavlíčková, metodik literární výchovy a ČJ 

Termín: 6. 11. 2018  12:30-18:00 hod 

Místo: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, Prachatice 

Cena: 1.500,-Kč/8 hod, 3.000 Kč/16 hod – splňuje parametry šablon OP VVV 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: info@asteria-agentura.cz  

nebo tel. 723 067 196. 

___________________________________________________________________________ 

6. 11. Plzeň 
Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti 

Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující PF ZČU a SPgŠ  

___________________________________________________________________________ 

7. 11. Prachatice 
Pohádkou ke školní zralosti 

Pohádka jako motivační prvek pro práci s předškolním a školním dítětem/žákem. Symboly, 

vzorce chování, charakterizace a pohádkové postavy. Pohádkové motivy a jejich využití ve 

výchovně-vzdělávacím procesu. 

Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová, pedagog, učitel pedagogické praxe, metodik prevence 

Termín: 7. 11. 2018 13:00 – 16:30 hod 

Místo: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, Prachatice 

Cena: 600,-Kč 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: info@asteria-agentura.cz  

nebo tel.723 067 196. 

__________________________________________________________________________ 

13. 11. České Budějovice 
Asertivita v denní praxi  

Bojíte se říkat „ne“, chcete se ubránit před agresivitou nebo manipulací? Jak jednat 

diplomaticky s podřízeným, nadřízeným, rodiči? Asertivita není agresivita a stálé odmítání 

nebo silové prosazování se, ale životní styl, který pomáhá zvládat životní konflikty v klidu a se 

snahou o kompromis. Asertivní techniky (Otevřených dveří, Zpětná vazba, Kompliment, 

Poškozená gramofonová deska aj.) a jejich uplatnění v praxi. Modelové situace nejen ze 

školního prostředí. Humorné videozáznamy, doporučená literatura, pracovní listy. 
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující PF ZČU, SPgŠ - komunikace 

Termín: 13. 11.2018  13:00 – 16:30 hod 

Místo: Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o. České Budějovice, Emy Destinové 395, 

(naproti Ekonomické fakultě JU Branišovská) – pošleme Vám mapku 

Cena: 600,-Kč 

Seminář je akreditován MŠMT 

Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: info@asteria-agentura.cz  

nebo tel.723 067 196. 

___________________________________________________________________________ 

13.11. České Budějovice  
Čtenářská gramotnost / Čtenářská pregramotnost 

Seminář je vhodný pro všechny zájemce, kteří pracují s literárními texty, v mateřských a 

základních školách a věří v sílu psaného a mluveného slova. Výběr textů pro MŠ, ZŠ, 

metodické ukázky při práci s textem, čtenářské dílny aj. Seminář je prvním setkáním 

akreditovaných bloků pro šablony: 

 Čtenářská gramotnost v ZŠ - 16 hod (ZŠ) 

 Čtenářská pregramotnost v MŠ - 16 hod (MŠ) 

 Čtenářská gramotnost - 8 hod (1.st. ZŠ, MŠ) 
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Na dalším pokračování se individuálně s lektorkou domluvíte, získáte studijní materiály a 

prezentace. Můžete také absolvovat jen tento úvodní blok. Seminář je veden prakticky tak, 

abyste získali texty a postupy, jak s ním pracovat, a vedli děti/žáky ke čtenářství.  

Lektor: Mgr. Jana Pavlíčková, vyučující SPgŠ – český jazyk, dramatická výchova 

Termín: 13. 11. 2018  13:00-18:00 hod 

Místo: Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o. České Budějovice, Emy Destinové 395, 

(naproti Ekonomické fakultě JU Branišovská) – pošleme Vám mapku  

Cena: 1.500,-Kč/8 hod, 3.000 Kč/16 hod – splňuje parametry šablon OP VVV 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: info@asteria-agentura.cz  

nebo na tel. 723 067 196. 

___________________________________________________________________________ 

15. 11. České Budějovice 
Využití metod a technik v literární výchově 

Jaké literární texty zvolit pro práci s dětmi předškolního a školního věku a jak s nimi 

pracovat? Jak uplatňovat metody v literární výchově? Máte rádi literaturu a mluvené slovo? 

Inspiraci najdete v praktickém semináři a při setkání s inspirujícím lektorem. 

Lektor: Mgr. František Oplatek, vyučující ZUŠ, DAMU Praha 

Termín: 15. 11. 2018, 14:00-17:30 hod 

Místo: dětská skupina á  České Budějovice, Dr. Bureše 1251/9a – poliklinika Máj 

(výpadovka na Žabovřesky) 

Sedmikr ska,

Cena: 600 Kč  

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený akreditovaný seminář si můžete objednat elektronicky 

na e-mailu: info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

___________________________________________________________________________ 

16. 11. – 17. 11. Vodňany (víkendový seminář) 
OHEŇ MLUVÍ (z cyklu seminářů Osobnostně sociální rozvoj, Artefiletika) 

Živly utvářejí lidský život. Seznamte se s ohněm, ohnivými lidmi. Oheň jako inspirující a 

ničivá síla, dominance i vyhoření. Zvuk ohně, symbolika ohně v průběhu lidských dějin. 

Syndrom vyhoření a jeho důsledky. Autogenní trénink. Reflexe u kamen.  

Nemusíte umět kreslit ani malovat. Seminář splňuje parametry šablon OP VVV. 

Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující PF ZČU, SPgŠ 

Termín: 16. 11. -17. 11. 2018 

Časové bloky.  

 Pátek 16.11. 

zahajovací blokpříjezd v 17:00 hod, : 17:00-18:00 

večeře: 18:00-19:00 

večerní blok: 19:00-21:00  

 Sobota 17.11. 

-9:00 snídaně 8:00

-12:00 dopolední blok: 9:00

-13:00 oběd 12:00

dpolední blok: 13:00-14:00 – reflexe, diskuze o

Místo: Vodňany MEVPIS, Na Valše 207 – přiložíme mapku 

Cena: 2.000,-Kč 

V ceně je: ubytování (2lůžkové pokoje), sauna, výtvarný materiál, nájem, lektorné, káva, čaj, 

voda a občerstvení. 

V ceně není:snídaně (možno objednat snídaňový raut 100 Kč), oběd (dle vlastního uvážení 

v restauracích, menu cca 100 Kč) 

Seminář je akreditován MŠMT. Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: 

info@asteria-agentura.cz nebo tel.723 067 196. 

mailto:info@asteria-agentura.cz
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19. 11. Tábor 
Prevence stresu a syndromu vyhoření v praxi školských zařízení 

Jak zvládat stres a konflikty, jak jim předcházet? Odhalte své stresory. Syndrom vyhoření a 

jeho příčiny i následky, sebepoznání. Stres ve škole a jeho příčiny. 

Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová, psycholog, pedagog 

Termín: 19. 11. 2018 12:30- 16:00 hod 

Místo: Slovan Tábor 

Cena: 600,-Kč 

Seminář je akreditován MŠMT a můžete si jej objednat pro školní skupinu. 

Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: info@asteria-agentura.cz nebo 

telefonicky na tel. číslo 723 067 196 

___________________________________________________________________________ 

20. 11. České Budějovice 
Písmo (a grafologie) 

Písmo jako předobraz člověka. Jak souvisí písmo a neverbální komunikace? Proměny písma 

v průběhu lidského života. Písmo a výtvarný projev. Ukázky písma známých osobností, podpis 

a jeho proměny. Tvar, velikost a sklon písma jako ukazatelé vlastností osobnosti. Písmo a 

agresivita, pasivita, otevřenost/uzavřenost, dominance aj. Seminář je určen všem zájemcům. 

Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující PF ZČU, SPgŠ 

Termín: 20. 11. 2018  13:00-16:00 hod 

Místo: Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o. České Budějovice, Emy Destinové 395, 

(naproti Ekonomické fakultě JU Branišovská) – pošleme Vám mapku 

Cena: 700 Kč  

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

___________________________________________________________________________ 

20. 11. České Budějovice 
Relaxační a uvolňovací cvičení pro pedagogy 

Relaxace a zdravý životní styl jako prevence nemocí. Naučte se efektivně relaxovat a 

porozumět sám sobě. Relaxační cvičení a jeho účinky. Syndrom vyhoření, prevence. 

Individuální konzultace. Kapacita omezena. 

Lektor: Štěpánka Tresslová, terapeut 

Termín: 20. 11. 2018 13:00-16:00 hod 

Místo: České Budějovice, Salon Freya, Hroznová 26 

Cena: 550 Kč  

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196 

_______________________________________________________________________ 

21. 11. České Budějovice 
Prevence stresu a syndromu vyhoření v praxi školských zařízení 

Jak zvládat stres a konflikty, jak jim předcházet? Odhalte své stresory. Syndrom vyhoření a 

jeho příčiny i následky, sebepoznání. Stres ve škole a jeho příčiny. 

Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová, psycholog, pedagog 

Termín: 21. 11. 2018 9:00-12:30 hod 

Místo: Centrum celoživotního vzdělávání VŠERS, Žižkova 5/1632, České Budějovice 

Cena: 600,-Kč 

Seminář je akreditován MŠMT a můžete si jej objednat pro školní skupinu. 

Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: info@asteria-agentura.cz nebo 

telefonicky na tel. číslo 723 067 196 

 

mailto:info@asteria-agentura.cz
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21. 11. České Budějovice 
Poruchy řeči a komunikace 

Řeč a její vývoj. Nejčastější vady u dětí předškolního a školního věku a způsoby nápravy, 

prevence. První pomoc při odhalování vad řeči a následné postupy pomáhající dětem, 

pedagogům i rodičům. Lektorka je klinický logoped a poskytne také individuální konzultace. 

Seminář je určen nejen pedagogům. 

Lektor: Mgr. Eva Dvořáková, klinický logoped 

Termín: 21. 11. 2018  13:30- 17:00 hod 

Místo: Centrum celoživotního vzdělávání VŠERS, Žižkova 5/1632, České Budějovice 

Cena: 650 Kč 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

__________________________________________________________________________ 

23. 11. Prachatice 
Tvoříme pro radost 

Inspirativní tvoření z různorodého materiálu s metodickým využitím v praxi MŠ a ZŠ. Dílna je 

tematicky zaměřena na podzimní a zimní motivy, které lze využít pro aranžmá, přání, 

dekorativní a praktické využití. Přijďte tvořit . 

Lektor: Jiří Gabriel Kučera, DiS., KreBul, o.p.s. 

Termín: 23. 11.2018   13:00-16:00 hod 

Místo: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, Prachatice 

Cena: 550 Kč  

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

__________________________________________________________________________ 

22. 11. Pelhřimov 
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová 

___________________________________________________________________________ 

23. 11. Prachatice 

Matematická pregramotnost v MŠ (16 hod / 24 hod) 
Matematická pregramotnost se týká předmatematických představ, které prolínají téměř všemi 

aktivitami a činnostmi v životě dítěte - cvičení ruky a oka, schopnost porovnávat, rozkládat, 

kompletovat, procvičovat hledání a vytváření shod a rozdílů, seznamovat se s manipulativními 

hrami, rozvoj schopnosti porovnávat, rozkládat a kompletovat. Seminář je prvním setkáním, 

na ostatních termínech se frekventanti domluví s lektorem. 

Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová, Mgr. Klaudia Pospíšilová 

Termín: 23. 11. 2018  13:00-16:00 hod 

Místo: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, Prachatice 

Cena: 3.500 Kč (16 hod) / 7.000 Kč (24 hod) 

Seminář je akreditován MŠMT. Odpovídá parametrům šablon OP VVV. 

 

26. 11. České Budějovice 
Čtenářská gramotnost v praxi 

Zážitkový seminář představí texty a práci s nimi. Přijďte se inspirovat zážitkovou hrou a 

literaturou pro děti a žáky. Seminář splňuje parametry šablon a může být jedním ze setkání 

obsáhlejšího časového bloku.  

Lektor: Mgr. František Oplatek, vyučující ZUŠ, DAMU Praha 

Termín: 26. 11. 2018  14:00-17:30 hod 

Místo: dětská skupina Sedmikráska, České Budějovice, Dr. Bureše 1251/9a – poliklinika Máj 

(výpadovka na Žabovřesky) 

mailto:info@asteria-agentura.cz
mailto:info@asteria-agentura.cz
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Cena: 600 Kč  

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený akreditovaný seminář si můžete objednat elektronicky 

na e-mailu: info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

___________________________________________________________________________ 

27. 11. Praha - PORTÁL, s.r.o. 

Netradiční výtvarné techniky ve výtvarné výchově 
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová 

 

28. 11. Tábor 
Poruchy řeči a komunikace 

Řeč a její vývoj. Nejčastější vady u dětí předškolního a školního věku a způsoby nápravy, 

prevence. První pomoc při odhalování vad řeči a následné postupy pomáhající dětem, 

pedagogům i rodičům. Lektorka je klinický logoped a poskytne také individuální konzultace. 

Lektor: Mgr. Eva Dvořáková, klinický logoped 

Termín: 28. 11.2018 13:00-16:30 hod 

Místo: Slovan Tábor 

Cena: 650,-Kč 

Seminář je určen nejen pedagogům, ale i rodičům a veřejnosti. Seminář si můžete pro svou 

organizaci objednat (min. 10 osob). 

Seminář je akreditován MŠMT. Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: 

nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

 

29. 11. Strakonice 

Společné vzdělávání a podpůrná opatření v praxi 
Nevíte si rady s individuálním vzdělávacím plánem (IVP)? Jeho efektivní sestavení a pomoc 

s PPP Vám nabídne lektorka – praktik Leona Tomanová. A mnoho dalších praktických rad 

pro zdolání administrativy a podpůrná opatření v praxi mateřských i základních škol. 

Lektor: Mgr. Leona Tomanová, psycholog - pg-psy poradna, ved.uč. MŠ, PF JU 

Termín: 29. 11.2018, 14:00-17:30 hod 

Místo: Euroškola Strakonice, Husova 361, 386 01 Strakonice - prostory nové  

dětské skupiny Pampeliška 

Cena: 600,- Kč 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

 

___________________________________________________________________________ 

P R O S I N E C  2018 

 

Prachatice 

Hlína a její využití ve školní praxi 
Práce s hlínou, na hrnčířském kruhu aneb jak se peče... 

Lektor: Mgr. Magda Troubilová 

Termín: prosinec 2018 – termín  a čas upřesníme 

Místo: ZUŠ Prachatice, Husova 110 

Cena: 1.000 Kč  

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený akreditovaný seminář si můžete objednat elektronicky 

na e-mailu:info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196  

 

info@asteria-agentura.cz 
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4. 12. Praha – Radotín 

Řeč těla (aneb mluvte pohyby, čtěte gesta) – 1.část z cyklu Osobnostně sociální rozvoj 

Seminář nabízí humornou formou vhled do problematiky osobnostního rozvoje. Odhaluje 

nejčastější chyby při neverbální komunikaci - porušování proxemických zón, využívání 

nepřiměřených gest, agresivní, manipulativní projevy. Modelové situace, jak předcházet 

konfliktům a jak se efektivně bránit. 

Seminář bude mít další pokračování – verbální komunikace, prezentace, image a první dojem,  

asertivita, stres a syndrom vyhoření. 

Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová 

Místo: Praha-Radotín, MŠ Hastrmánek 

Cena: 600 Kč 

Cena za bloky: 8 hod/1.500 Kč; 16 hod/3.000 Kč; 24 hod/4.500 Kč – pro šablony OP VVV 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo seminář na toto téma si můžete objednat pro svou pracovní skupinu elektronicky 

na e-mailu: info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

 

11. 12. Plzeň 

Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti; Relaxační techniky 
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová 

Termín: 11. 12. 2018 

Místo: Krajské centrum vzdělávání, Plzeň 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

________________________________________________________________ 

12. 12. České Budějovice 

Výtvarná výchova ve školní praxi 
Výtvarná výchova v RVP, cíle a metody práce pro předškolní děti i žáky 1. st. ZŠ. Praktické 

ukázky výtvarných činností, fotodokumentace realizovaných projektů a metodických řad. 

Lektor: Mgr. Jiří Stejskal 

Termín: 12. 12. 2018 12:30-16:00 hod 

Místo: dětská skupina Sedmikráska, České Budějovice, Dr. Bureše 1251/9a – poliklinika Máj 

(výpadovka na Žabovřesky) 

Cena: 600 Kč 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Seminář nebo tematicky stejně orientovanou besedu si můžete objednat pro školu na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

___________________________________________________________________________ 

13.12.Prachatice 

Společné vzdělávání a podpůrná opatření v praxi 
Nevíte si rady s individuálním vzdělávacím plánem (IVP)? Jeho efektivní sestavení a pomoc 

s PPP Vám nabídne lektorka – praktik Leona Tomanová. A mnoho dalších praktických rad 

pro zdolání administrativy a podpůrná opatření v praxi mateřských i základních škol. 

Lektor: Mgr. Leona Tomanová, psycholog - pg-psy poradna, ved. uč. MŠ, PF JU 

Termín: 13. 12. 2018 13:30-17:00 hod 

Místo: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, Prachatice 

Cena: 600 Kč  

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 
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14. 12. České Budějovice 

Kyberšikana 
Příčiny a projevy kyberšikany, prevence. Oběť, agresor, přihlížející. Sexting, flaming, 

kyberharašení. Kyberprostor. Co dělat s kyberšikanou a jak se bránit? Jak uchránit děti? 

Přijďte diskutovat se zkušeným specialistou. 

Lektor: Gabriel Jiří Kučera, DiS. 

Termín: 14. 12. 2018 12:30 – 16:00 hod 

Místo: Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o. České Budějovice, Emy Destinové 395, 

(naproti Ekonomické fakultě JU Branišovská) – přiložíme mapku 

Cena: 600 Kč 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196.  

___________________________________________________________________________ 

14. 12. České Budějovice 

Kdo si hraje, nezlobí 
Hra jako základní motivační nástroj a prostředek výchovně-vzdělávacího procesu. 

Hyperaktivita, úzkostlivé stavy, strach a další příčiny školní neúspěšnosti.  

Lektorka nabídne metodickou řadu účinných her pro praxi. 

Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová 

Termín: 14. 12. 2018 12:30-16:00 hod 

Místo: Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o. České Budějovice, Emy Destinové 395, 

(naproti Ekonomické fakultě JU Branišovská) – přiložíme mapku 

Cena: 600 Kč 

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky na e-mailu: 

info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196  . 
 

L E D E N 2019 

České Budějovice, Praha 

Hudební dílna 
Obsah: Hudební dílna staví na zážitku a využívání uvolňovacích technik (rytmická, 

dechová, hudebně-pohybová, zvuková, instrumentální cvičení aj.), rozvíjí hudební 

představivost a fantazii, pomáhá frekventantům k sebepoznání. 

Tvorba jednoduchých improvizovaných hudebních nástrojů a improvizovaných zvukových 

skladeb, které pomáhají vnitřně harmonizovat člověka. 

Lektor: Václav Kořínek 

 

Prachatice, České Budějovice 

Kouzelná zahrádka 
Obsah: Seminář seznamuje se zahradou a jejím významem pro utváření vztahu k přírodě a 

životnímu prostředí. Staví na hře a zážitku při poznávání přírodních komponentů. 

Metody EVVO využitelné pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku ve 

vazbě na získávání informací o bylinkách a jejich významu pro člověka. Seznámení s 

poznatky o tvorbě a významu zahrady a jejích proměnách v průběhu ročních období. 

Příklady dobré praxe – seznámení s realizovanými ekologickými workshopy pro děti, které 

byly realizovány ve vznikajícím ekologickém centru Český Krumlov. 

Lektor:  Mgr. Klaudia Pospíšilová

 

Přijímáme předběžné přihlášky na lednové semináře: elektronicky na e-mailu 
info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196  
 

. 
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České Budějovice 

Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti 
Dětský výtvarný projev a jeho vývojové zvláštnosti – období bezobsažných čáranic, období 

náhodných zdarů, uvědomělá kresba- dětský naivní realismus – zlatý věk, výtvarná krize. 

Výtvarné vyprávění. Zobrazování postav, zvířat. Psychologický účinek tvarů, barev. 

Výtvarná typologie. Výtvarný projev dětí s postižením. Jednoduché kresebné testy. Můžete 

přinést s sebou kresbu problematického dítěte. 

Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová 

Místo: dětská skupina Sedmikráska - České Budějovice, Dr. Bureše 1251/9a – poliklinika 

Máj (výpadovka na Žabovřesky) 

Cena: 800 Kč  

Seminář je akreditován MŠMT. 

Besedu nebo tematicky stejně zaměřený seminář si můžete objednat elektronicky  

na e-mailu: info@asteria-agentura.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196. 

Kontaktní údaje 

PaedDr. Ivana Bečvářová   

Tel: +420 723 067 196 

E-mail: becvarova@asteria-agentura.cz 

 

Bc. Michaela Bečvářová 

Tel: +420 728 934 142 

E-mail: info@asteria-agentura.cz 

w

web: www.asteria   agentura.cz – 

mailto:info@asteria-agentura.cz

