Kurz DVPP

Žádost o akreditaci DVPP –
Vzdělávací program
,,Organizační schopnosti“

Vzdělávací program „Organizační schopnosti“
Pořadové číslo: 14
1. Název vzdělávacího programu: Organizační schopnosti
2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:
Obsahem tohoto kurzu budou následující témata:
I.

Blok: Finanční gramotnost a náhrada škody v praxi učitele MŠ
(4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
Cílem je seznámit účastníky programu se stávající právní úpravou v oblasti
občanského práva při odpovědnosti za způsobenou škodu a obecněji finanční
gramotnosti, včetně konzultace konkrétních problémů z praxe učitele MŠ.

II.

Blok: Právní rámec bezpečnosti práce a ochrany zdraví v MŠ
(3 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
Cílem je seznámit účastníky programu s právním rámcem bezpečnosti práce a
bezpečnosti při práci s dětmi v rámci činnosti učitele MŠ. Cílem je zvýšit kompetence
učitele MŠ v oblasti prevence úrazovosti a predikce kolizních situací.

III.

Blok: Hraniční určovatel práv a povinností dětí, rodičů a učitelů v MŠ
(3 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
Cílem je seznámit účastníky programu s právní rámcem řízení lidských zdrojů; práv
dětí a jejich rodičů v rámci konzumace smluvního vztahu (pobytu dětí v MŠ)
k zřizovateli MŠ a současně umožnit vhled učitelům MŠ do jejich práv plynoucích
z pracovně právních vztahů a vztahů plynoucích po ně z jejich pracovního zařazení
k dětem a jejich rodičům.

IV.

Blok: Prevence sociálně patologických jevů a projevů rasismu a xenofobie v MŠ
(4 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
Cílem je seznámit účastníky programu s výskytem sociálně patologických jevů ve
společnosti a zejména v prostředí MŠ, s jejich identifikací a způsoby možných reakcí
na jejich výskyt. Zvláštní pozornost bude věnována projevům rasismu, xenofobie,
antisemitismu, anticikánismu a náboženské intolerance.

3. Forma studia:
Forma vzdělávacího programu bude kombinovaná:
a) Prezenční – podpořené osoby se aktivně účastní pod přímým vedením garantů čtyř
vzdělávacích bloků, jejichž součástí je přednáška a praktická skupinová výuka.
(14 hodin)
b) Distanční – účastník vypracuje úkoly zadané lektory kurzu. Součástí jsou i konzultace a
poradenství poskytované lektory kurzu.. (6 hodin)

4. Vzdělávací cíl:
Cílem vzdělávacího programu „Organizační schopnosti“ je:
o podpora vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol,
o osobnostní růst pedagogických pracovníků.
Účastníci kurzu se naučí:
o zásadám občanského práva dle aktuální úpravy,
o řešit nejen běžné záležitosti v oblasti finanční gramotnosti
o predikovat kolizní situace při činnosti učitele v oblasti bezpečnosti práce
o uplatňovat svá práva při řešení škodních událostí
o interpretovat, realizovat a aplikovat osobností práva všech subjektů v rámci činnosti MŠ
o identifikovat a eliminovat výskyt sociálně patologických jevů v podmínkách MŠ
o kvalitní prezentaci PR a reprezentaci MŠ na veřejnosti.

5. Hodinová dotace:
Vzdělávací program absolvují účastníci v rozsahu 14 hodin. Více viz bod 3 Forma studia.

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci MŠ. Počet účastníků je v jednom běhu kurzu
14 osob.

7. Plánové místo konání:
Místo konání:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Propagace akce:
a. emaily mateřským školám (cílové skupině) a monitorování jejich zájmu
b. osobní kontakty
c. vyvěšením na úřední desce a webu fakulty

8. Jmenný přehled lektorů s informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe:
Doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
Mgr. Radim Vičar, Ph.D.
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Mgr. Bc. Lucie Viková
9. Odborný garant:
Doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

10. Materiální a technické zabezpečení:


Materiálně technické zabezpečení kurzu bude zajištěno převážně z prostředků PdF
a částečně také z poplatku za kurz.

11. Způsob vyhodnocení akce:
Účastníci kurzu budou evidováni na prezenční listině, ke každému jednotlivci bude vedena
evidence jeho práce v celé kombinované formě studia a ve všech jeho částech, tj. prezenční,
distanční. Závěrečná písemná práce účastníků kurzu bude hodnocena dle Studijního řádu
Masarykovy univerzity.
12. Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/:

