
SEMINÁŘE PRO UČITELE
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
PŘÍMO U VÁS

Témata seminářů na
školní rok 2018/2019 jsou:

Mám ve třídě dítě cizince, on nerozumí nám a my jemu.
1.

 Máte pocit, že stále více dětí ve Vaší třídě
má jména, která si zkrátka nelze zapamatovat?

Mám ve třídě dítě z rozvedené/rozvádějící se rodiny
aneb současné trendy, přístupy a možnosti v této problematice z hlediska učitele MŠ.

2.

 Tvrdí Vám stále více dětí ve Vaší třídě,
že nemá jeden domov, ale hned dva?

Mám ve třídě dítě alternativních rodičů.
3.

 Případně se Vás stále více rodičů ptá, zda jsou 
svačinky opravdu bio a jestli už jste viděli poslední
díl videa na stránkách nevýchova.cz?

Nabízíme Vám pro první pololetí školního roku 2018/2019 následující nabídku 
interaktivních vzdělávacích seminářů, zaměřených právě na nové náročné situace, 
které Vás jako učitele mohou v současné době ve Vašich třídách potkávat.



Jeden seminář stojí 3 500,- Kč. Zúčastnit 
se ho mohou všichni pedagogové z dané 
mateřské školy. Za tuto cenu nelze 
spojovat pedagogy z více mateřských 
škol. V případě specifi ckých požadavků 
bychom se pak domlouvali individuálně. 

V současné chvíli ano. Jsou to témata, 
která jsme v tuto dobu shledali jako 
aktuální a nedostatečně ošetřená. 
Naši lektoři pracují na struktuře těchto 
seminářů. Zároveň se, jak je napsáno výše, 
jedná o zkušené lektory. Pokud byste 
měli své specifi cké téma, nebojte se nám 
ozvat, my rádi promyslíme, zda pro Vás 
neuspořádáme seminář na míru, případně 
zda téma nezařadíme do naší nabídky.

Kolik seminář stojí a kolik lidí
se ho může zúčastnit?

web�www.duhovytandem.cz

email�duhovytandem@dataserver.cz

rezervační linka�+420 602 551 905 

Vaše tři zmiňovaná témata
jsou jediná, která nabízíte?

Kde se semináře odehrávají
a jaké jsou termíny?

duhovytandem@dataserver.cz

+420 602 551 905

Kontaktní 
údaje

Kdo semináře vyučuje?
Nejsou to „jen“ studenti
humanitních oborů?
Určitě ne, jedná se o naše kolegy, kamarády 
či bývalé spolužáky ze škol, kde jsme sami 
studovali. Jedná se o  odborníky v této 
oblasti a společně spolupracujeme na 

Seminář trvá i s krátkou přestávkou 2,5 
hodiny. Potřebujeme pouze příjemné 
prostředí Vaší školky a dataprojektor 
(v případě, že ho nemáte, jsme schopni si 
ho zajistit). Předpokládáme, že propisku 
či pastelky ve školce v případě potřeby 
najdeme a nic jiného nepotřebujeme… 
i když případnou kávou naši lektoři asi 
nepohrdnou. Pokud by Vám ovšem bylo 
příjemnější setkání někde jinde, než ve 
Vaší mateřské školce, rádi Vám nabídneme 
školicí prostory naší organizace.

Jak dlouho seminář trvá a je
na něj potřeba něco specifi ckého?

tvorbě obsahu semináře s organizacemi, 
které se danou problematikou zabývají. 
Ve chvíli, kdy bychom se s Vámi domluvili 
na termínu, Vám také sdělíme, který lektor 
(lektoři) se setkání zúčastní.

Semináře se odehrávají přímo ve Vaší 
mateřské školce! Věříme, že je efektivní, 
když se bude seminář konat přímo tam, 
kde mohou tyto situace nastat, aby byl 
jeho dopad a přínos co největší. Zároveň 
bude dobré, když se ho zúčastníte nejen 
Vy, ale také Vaši kolegové. Rádi proto 
dorazíme za Vámi! Termín také necháme 
na Vás. Rádi s Vámi zkonzultujeme časové 
možnosti jak Vaše, tak našich lektorů 
a společný termín jistě nalezneme.


