Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 1810430 Studium pro asistenty pedagoga, která je doporučena
pro asistenty pedagoga a další zájemce.

18 Certifikované vzdělávání (akreditované dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1810430

Studium pro asistenty pedagoga

Doporučeno pro:

asistenty pedagoga a další zájemce

Termín konání:

Od 20.ledna 2023 do 19.května 2023 od 08:00

Rozsah:

120 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí
Mgr. Bc. Jana Okrouhlá, speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů
Mgr. Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Kvalifikační studium podle § 20 odst. 1 písm. b), d), f) a odst. 2 písm. e) zákona
č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. realizované v rámci DVPP je určeno
pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a
mají úspěšně ukončené základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání
vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle §16,
odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.
Tématické okruhy vzdělávacího programu
I. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
II. Podpora žáka
III. Systém péče o žáka
IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga
Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon
profese asistenta pedagoga podle §16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.

Akreditace:

MSMT-20324/2020-4-451

Účastnický poplatek:

10500 Kč

Poznámka:

Termíny jednotlivých přednášek: 20.1., 21.1.,3.2., 4.2., 10.3., 11.3., 31.3., 1.4.,29.4. 19.5.2023 Přihlášeným
zájemcům budou zaslány podrobné informace. V případě nepříznivé situace mohou lekce probíhat distanční
formou.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1810430 Studium pro asistenty pedagoga
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "18 Certifikované vzdělávání (akreditované dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

