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PROGRAMOVÁ NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ FRAUS 
 

Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro rok 2018  

Nabídka pro oblast: Čechy 

 

Konference a letní školy FRAUS s akreditací MŠMT 
 

Pro pedagogy na 1. stupni ZŠ 

název cena termín čas hodinová 
dotace 

místo konání anotace 

Konference pro učitele na 
1. stupni* 

1 390 Kč 7. 4. 2018 8.30–16.00 6 x 45 min. Praha Připravili jsme pro vás pestrou nabídku seminářů a dílen napříč obory. Dozvíte se, jak budovat ve škole kulturu podporující 
učení žáků i jejich učitelů, jak vést děti k odpovědnosti nebo jak je možné efektivně spolupracovat s rodiči při výchově 
a vzdělávání dětí. Budete mít možnost podívat se, jak vypadá dílna psaní s žáky 4. třídy ze ZŠ Kunratice. Chcete se 
zdokonalit ve výuce matematiky dle metody prof. Hejného? Zapište se na některý z workshopů Evy Bomerové. Zajímá 
vás, jak funguje výuka v tandemu? Navštivte dílnu Jany Kopecké a Ilony Zapletalové. Neméně zajímavé budou semináře 
Františka Oplatka zaměřené na zatraktivnění výuky prostřednictvím dramatické výchovy. Dozvíte se také, jak si děti 
osvojují jazyk a jak je možné rozvíjet bilingvní děti. V nabídce nechybí ani dílny přinášející inspiraci pro environmentální 
výchovu a badatelsky orientovanou výuku v prvouce. 

*Mimořádná akce 2 + 1 zdarma (každý třetí přihlášený účastník z téže školy má vstup na konferenci zdarma) 

 

Pro pedagogy na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií 

název cena termín čas hodinová 
dotace 

místo konání anotace 

Konference pro učitele fyziky 990 Kč 12. 4. 2018 13.30–19.45 6 x 45 min. Plzeň Přijďte načerpat inspiraci pro vaše vyučovací hodiny a seznámit se s novými trendy ve výuce fyziky. Obohatíte se 
o nápady v oblasti experimentální fyziky. Chcete vědět, jak zatraktivnit téma elektrostatiky, elektřiny a magnetismu? 
Jak provádět měření za pomoci senzorů Vernier nebo jak přiblížit téma rychlosti už v 6. třídě? Dozvíte se o novinkách 
v mezinárodní soustavě fyzikálních veličin a její budoucnosti. Budeme se věnovat jednotlivým badatelským pokusům 
s vodou a papírem stejně jako experimentům s tekutým dusíkem. Konference je určena učitelům s dlouholetou praxí 
i méně zkušeným v oboru. 

 

Pro pedagogy na ZŠ a víceletých gymnáziích 

název cena termín čas hodinová 
dotace 

místo konání anotace 

Letní škola češtiny pro učitele na 
1. a 2. stupni 

 20.–24. 8. 2018   Kouty u Ledče 
nad Sázavou 

Připravujeme 

  Aktuální nabídku seminářů najdete na webu www.seminare.fraus.cz. 

                 25% sleva 
pro Partnerské školy FRAUS 

https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-konference-a-letni-skoly-fraus-konference-pro-ucitele-1-stupne/psl0314ickfics.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-konference-a-letni-skoly-fraus-konference-pro-ucitele-1-stupne/psl0314ickfics.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-konference-a-letni-skoly-fraus-konference-pro-ucitele-fyziky/psl0318ickfics.html
http://www.seminare.fraus.cz/
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Vzdělávací programy financovatelné ze šablon MŠMT 
Pro učitele i širokou pedagogickou veřejnost nabízíme sérii vzdělávacích programů DVPP akreditovaných MŠMT. Účast na nich lze hradit z prostředků OP VVV – Podpora škol formou 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Pro pedagogy na 1. stupni ZŠ 

vzdělávací program cena termín čas hodinová 
dotace 

místo 
konání 

lektor anotace 

Když matematika baví, aneb rozvoj 
matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ 

4 700 Kč 29.–30. 8. 2018 8.30–15.30 16 hod. Nová 
Role u 
Karlových 
Varů 

PhDr. Jitka Michnová Vzdělávací program je určen učitelům, kteří se chystají opustit tradiční pojetí výuky 
matematiky a začínají nebo chtějí začít učit matematiku budovanou od zkušenosti 
k pojmu. V tomto případě žáci své poznatky budují na základě zkušeností 
s matematickými úlohami v různých prostředích. Své zkušenosti opírají o mateřský 
jazyk, který postupně zpřesňují, až poznatek dokážou zapsat jazykem matematickým. 
Takto získané poznatky jsou trvalejší a žáci je tak často nezapomínají. Zároveň 
matematika žáky baví a stává se jejich oblíbeným předmětem. Vše si ukážeme na 
konkrétních příkladech ze školní praxe. Součástí vzdělávacího programu bude 
diskuse, ukázky žákovských řešení a jejich analýza a prostor ke sdílení zkušeností. 

 

Pro pedagogy na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií 

vzdělávací program cena termín čas hodinová 
dotace 

místo 
konání 

lektor anotace 

Opravdu se učíme? Aktivity rozvíjející 
kritické myšlení ve výuce angličtiny 

4 700 Kč 20.–21. 4. 2018 8.30–15.30 16 hod. Praha Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. 

Mgr. Michaela Hlaváčová 

Prakticky orientovaný vzdělávací program vám nabídne rozmanitou škálu činností 
a metod (vycházejících nejen z kritického myšlení), které vedou k rozvoji jazykových 
dovedností. Představíme vám různé komunikační aktivity, způsoby práce s textem, 
úlohy vedoucí k podpoře kreativního psaní a aktivity rozvíjející dovednost porozumět 
mluvenému projevu. Souběžně si budete moct na jednotlivých aktivitách vyzkoušet, 
jak si žáci osvojují nový gramatický jev a slovní zásobu. Jedná se o praktický seminář 
s množstvím aktivit, které z pasivního žáka učiní žáka aktivního. Každý účastník 
obdrží materiály ihned použitelné ve vlastní výuce. 

Práce s knihou aneb Rozvoj čtenářské 
gramotnosti při četbě literárních děl 

4 700 Kč 23.–24. 11. 2018 8.30–15.30 16 hod. Praha Nina Rutová Představíme vám efektivní metody rozvoje kritického myšlení a čtenářských 
dovedností při četbě knihy. Seznámíte se s grafickými organizéry a otázkami, které 
posouvají žáky v oblasti čtenářské gramotnosti a dělají z nich čtenáře schopné 
nahlížet do spisovatelova řemesla a mluvit a psát o jeho díle. Sami na sobě si 
vyzkoušíte metody práce, které žáky vedou k myšlení a čtení s porozuměním. Každý 
bude mít možnost pracovat s mnoha knihami, které si sám v semináři vybere k četbě, 
a pozná mnoho dalších knih pro děti a mládež, které si vyberou ke čtení jiní účastníci 
semináře. 

 

Pro pedagogy na ZŠ a víceletých gymnáziích 

vzdělávací program cena termín čas hodinová 
dotace 

místo 
konání 

lektor anotace 

Dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními 
ve třídě 

4 700 Kč 12.–13. 10. 2018 8.30–15.30 16 hod. Praha Mgr. Lenka Bittmannová Cílem vzdělávacího programu je prakticky připravit pedagogy a asistenty pedagoga 
na inkluzivní vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Seznámíme vás 
s platnou školskou legislativou, budeme se věnovat zkvalitnění spolupráce mezi 
vyučujícími a asistenty pedagoga, tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, práci 
s kolektivem a motivaci žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Součástí 
vzdělávacího programu jsou rovněž příklady dobré praxe v oblasti individuální 
integrace. Během semináře budete mít možnost konzultovat s lektorkou své 
individuální dotazy. 

  Aktuální nabídku seminářů najdete na webu www.seminare.fraus.cz. 

https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0187.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0187.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-seminare-fraus-opravdu-se-ucime-aktivity-rozvijejici-kriticke-mysleni-ve-vyuce-anglictiny/psl0312icsfics.html?selItem=psl0312-001
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-seminare-fraus-opravdu-se-ucime-aktivity-rozvijejici-kriticke-mysleni-ve-vyuce-anglictiny/psl0312icsfics.html?selItem=psl0312-001
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0194.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0194.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0253.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0253.html
http://www.seminare.fraus.cz/


3 
 

Odborné semináře s akreditací MŠMT 
 

Pro pedagogy na 1. stupni ZŠ 

seminář cena termín čas hodinová 
dotace 

místo konání lektor anotace 

Výuka matematiky Hejného metodou 
po deseti letech 

zdarma 19. 3. 2018 13.00–16.15 4 x 45 min. Ústí nad Labem PhDr. Jitka Michnová Seminář je určen vyučujícím, kteří učí matematiku metodou VOBS (výuka 
orientovaná na budování schémat). Koncepce VOBS se v učebnicích 
Nakladatelství Fraus objevuje již deset let. Během této doby nasbírali autoři 
a redaktoři učebnic matematiky nejrůznější poznatky praktikujících učitelů. 
Jejich zkušenosti a podněty jsou nyní zapracovány do nové řady učebnic, s níž 
vás během semináře seznámíme. Vedle upravených matematických úloh jsou 
učebnice obohaceny o další možnosti individualizace ve výuce, sebehodnocení 
žáků a o úlohy pro nadané žáky, které se vztahují ke konkrétním stranám 
učebnice, tudíž nevyžadují od učitele práci navíc. Vše bude ilustrováno na 
konkrétních příkladech. Pozn.: Seminář doporučujeme vyučujícím budoucích 
1. tříd. 
 

19. 3. 2018 14.00–17.15 4 x 45 min. Karlovy Vary PhDr. Eva Bomerová 

24. 5. 2018 13.00–16.15 4 x 45 min. Praha PhDr. Eva Bomerová 

Cvičení s balančními pomůckami jako 
podpora nápravy motorických oslabení 
 

990 Kč 14. 3. 2018 13.30–16.45 4 x 45 min. Praha Mgr. Renata Turková V semináři se zaměříme na metody, které vedou k nápravě motorických 
oslabení u dětí. Vzdělávací program má dvě části, teoretickou a praktickou. 
V teoretické části se seznámíte s nejčastějšími případy motorických oslabení, 
jejich vlivem na duševní a tělesný vývoj dítěte a souvislostí se specifickými 
poruchami učení. V praktické části se seznámíte s různými typy balančních 
pomůcek a jejich využitím pro rozvoj tělesné obratnosti i hrubé a jemné 
motoriky.  

Nápadník do hodin českého jazyka 990 Kč 4. 4. 2018 13.30–16.45 4 x 45 min. Pardubice Mgr. Jan Horák Na semináři se seznámíme s aktivizujícími a hravými metodami, které se 
prolínají celým prvním stupněm ZŠ. Představíme si praktické aktivity do 
jednotlivých hodin, a to jak pro práci jednotlivců, tak i pro práci skupinovou. 
Chybět nebudou ani nápady na využití moderních technologií ve výuce, aktivity 
pro sblížení třídního kolektivu, relaxační aktivity či karetní hry. Účastníci 
semináře získají veškeré materiály využívané v semináři (matrice karet, 
pracovní listy, nápadník) v elektronické podobě a budou je moci uplatnit ve své 
výuce.  

11. 4. 2018 13.00–16.15 4 x 45 min. Ústí nad Labem 

Rozvoj matematické gramotnosti 
v praxi 

990 Kč 22. 3. 2018 10.50–14.25 
 

4 x 45 min. Praha Mgr. Anna Havelková Jedná se o názornou ukázku toho, jak lze rozvíjet matematické myšlení žáka 
vzdělávaného dle koncepce prof. Hejného. Program je členěn na tři klíčové 
části. Otevřená hodina – účastníci uvidí hodinu matematiky ve třídě, která je 
vedena zkušeným lektorem podle koncepce prof. Hejného. V těchto hodinách 
převládá konstruktivistický styl učitele, který vede žáky k matematickému 
poznání bez přílišných instrukcí. Na úvodní část navazuje analýza otevřené 
hodiny, během níž budete mít příležitost seznámit se s jednotlivými aktivitami 
v realizované hodině. V další části semináře se budeme zabývat teoretickými 
východisky s praktickou ukázkou – seznámíte se s klíčovými odlišnostmi 
koncepce prof. Hejného od běžné výuky. Zároveň budete mít příležitost 
prakticky si vyzkoušet úlohy z prostředí, které se objevilo ve vyučovací hodině.  
 

12. 4. 2018 8.45–12.15 4 x 45 min. Plzeň Mgr. Pavla Šípková 

18. 4. 2018 9.30–13.30 4 x 45 min. Ostroměř Mgr. Jan Horák 

Přípravná třída – úspěšný start do 
školy 

990 Kč 12. 4. 2018 13.30–16.45 4 x 45 min. Praha Květa Joslová Seminář je určen vyučujícím přípravných tříd a 1. stupně, kteří chtějí získat nové 
nápady a podněty pro rozvoj dovedností a vědomostí v předškolním a raném 
školním věku. V první části semináře si vymezíme podmínky, rozsah a obsah 
vzdělávacího programu v přípravné třídě. Dále se zaměříme na vhodnou 
organizaci, cíle vzdělávání a systémy hodnocení. Seznámíme vás s praktickými 
tipy, jak rozvíjet čtyři hlavní oblasti vzdělávání v přípravném ročníku, tj. před-
čtenářské a předmatematické dovednosti, grafomotoriku, jemnou a hrubou 
motoriku. Vyzkoušíte si logopedická, prstová, dechová i relaxační cvičení.  

  Aktuální nabídku seminářů najdete na webu www.seminare.fraus.cz. 

 

https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0299.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0299.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0154.html?selItem=psl0154-006
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0154.html?selItem=psl0154-006
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0157.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0102.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0102.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0266.html?selItem=psl0266-002
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0266.html?selItem=psl0266-002
http://www.seminare.fraus.cz/
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seminář cena termín čas hodinová 
dotace 

místo konání lektor anotace 

Do tajů nové matematiky 990 Kč 2. 5. 2018 13.30–16.45 4 x 45 min. Pardubice Mgr. Jan Horák Seminář je určen všem, kteří slyšeli o metodě prof. Hejného a zajímají se o její 
využití v praxi, popř. také těm, kteří již s metodou pracují a chtějí si upevnit 
způsoby práce v jednotlivých prostředích. Účastníci semináře se seznámí 
s touto metodou a prozkoumají jednotlivá prostředí od 1. do 5. ročníku. Některá 
prostředí si vyzkouší prakticky. Nebudou chybět příklady z hodin, praktické rady 
ani náměty pro výuku.  

Poznáváme přírodu všemi smysly 990 Kč 9. 5. 2018 13.00–16.15 4 x 45 min. Praha PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. Seminář je zaměřen na problematiku integrovaného pojetí přírodovědné výuky 
na primární škole. Nastíníme, jak probíhá seznamování žáků mladšího školního 
věku s přírodou, a to v různých oblastech (astronomické, fyzikální, fyzikálně-
chemické, mineralogicko-petrograficko-pedologické, meteorologické, botanické, 
zoologické a v oblasti biologie člověka). Neopomeneme ani badatelsky 
orientované přírodovědné vzdělávání. Účastníci semináře získají praktické 
náměty využitelné ve výuce v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět dle 
současného kurikula. Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou 
integrovaného pojetí přírodovědné výuky na primární škole. Učitelé by měli být 
schopni aplikovat tyto postupy ve výuce a rozvíjet tuto oblast u svých žáků.  

 

Pro pedagogy na 2. stupni ZŠ, víceletých gymnáziích, středních a jazykových školách 

seminář cena termín čas hodinová 
dotace 

místo konání lektor anotace 

Efektivní výuka slovní zásoby při 
hodinách angličtiny II 

990 Kč 21. 3. 2018 14.00–17.15 4 x 45 min. Praha Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. Seminář seznámí účastníky s řadou aktivit vedoucích k procvičování slovní 
zásoby, tak aby si nová slovíčka žáci snadno zapamatovali. Všechny aktivity, 
které si účastníci vyzkoušejí, jsou snadno adaptabilní na různá témata a pro 
žáky různých ročníků. V závěru semináře bude prostor pro diskusi a sdílení 
zkušeností s výukou slovní zásoby. Seminář volně navazuje na stejnojmenný 
podzimní seminář, ale je možné jej absolvovat i samostatně. Jedná se zejména 
o zařazení nových aktivit. 

Výuka CLIL 990 Kč 5. 4. 2018 13.00–16.15 4 x 45 min. Praha Mgr. Michaela Hlaváčová Seminář je určen učitelům, kteří se chtějí seznámit s výukou CLIL a jejími 
podobami, s rolí učitele CLIL a jejím významem. Budeme se zabývat také 
metodami a strategií výuky CLIL, vyzkoušíme si aktivity CLIL zaměřené na 
různé předměty. V rámci semináře se seznámíme s materiály a zdroji CLIL 
a také s tím, jak hodnotit v CLILu.  

9. 5. 2018 14.00–17.15 4 x 45 min. Karlovy Vary Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. 

 

Pro pedagogy na ZŠ, víceletých gymnáziích a středních školách 

seminář cena termín čas hodinová 
dotace 

místo konání lektor anotace 

Autorský zákon ve vyučovacím 
procesu (webinář) 

zdarma 3. 4. 2018 16.00–20.15 
 

4 x 45 min. celá ČR Ing. Alexander Fales Seminář nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření 
znalostí a dovedností v oblasti aplikace autorského zákona, licenčních ujednání 
a citačních forem v prostředí školy, zejména pak při práci s interaktivními 
učebnicemi a webovými stránkami. Zaměřuje se na části zákona související 
s výukou, resp. učitelskou praxí, především na problematiku kopírování 
výukových materiálů. Cílem programu je poskytnout učitelům základní teoretické 
znalosti tak, aby následně dokázali aplikovat autorský zákon ve vyučování 
a seznámili s ním také samotné žáky. Seminář je veden formou webinářové 
prezentace, během které bude prostor také pro diskuzi a praktické ukázky. 

  Aktuální nabídku seminářů najdete na webu www.seminare.fraus.cz. 

 

https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0110.html?selItem=psl0110-007
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0117.html?selItem=psl0117-011
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0277.html?selItem=psl0277-003
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0277.html?selItem=psl0277-003
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0120.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0158.html?selItem=psl0158-007
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0158.html?selItem=psl0158-007
http://www.seminare.fraus.cz/
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Další nabídka seminářů 

Pro pedagogy na 1. stupni ZŠ 

seminář 
 

cena termín Čas hodinová 
dotace 

místo konání lektor anotace 

MATT the Bat – nová angličtina pro 
prvňáčky 
 
 
 

zdarma 
 
 
 
 
 
 
 

5. 4. 2018 14.00–15.30 2 x 45 min. Ústí nad Labem Mgr. Tereza Vogeltanzová Přijďte se seznámit s prvním dílem naší zbrusu nové řady MATT the Bat pro 
1. stupeň základních škol, který je určen pro výuku angličtiny od 1. třídy. Pracovní 
učebnice podporuje společné vzdělávání v heterogenních třídách a poskytuje 
obsáhlou podporu nejen pro učitele, ale také pro rodiče. Integruje upevnění 
motorických, mentálních i sociálních dovedností, nabízí hravá cvičení s didaktickým 
cílem, písničky, říkanky, dechová cvičení, prvky CLIL a mnoho dalšího. Učebnice 
pracuje především s mluvenou formou jazyka v kombinaci s vtipnými ilustracemi. 
Všichni účastníci semináře obdrží zdarma novou učebnici MATT the Bat. 

12. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Liberec Mgr. Michal Urbánek 

18. 4. 2018 14.00–15.30 2 x 45 min. Plzeň Mgr. Klára Marušková 

26. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Hradec Králové Mgr. Michal Urbánek 

2. 5. 2018 14.00–15.30 2 x 45 min. České Budějovice Mgr. Klára Marušková 

Aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti zdarma 10. 4. 2018 14.00–15.30 2 x 45 min. Chomutov Mgr. Veronika Matějková, Ph.D. Jak si poradit s rozvíjením čtenářské gramotnosti u žáků na první stupni ZŠ? 
Seminář vás provede praktickými ukázkami různorodých aktivit, které jsou 
postaveny na sledování a uplatňování čtenářských strategií. Na konkrétních textech 
knížek z edice Čti+ si ukážeme, jak práce se čtenářskými strategiemi může žákům 
pomoci rozvíjet čtenářské dovednosti a rozumět lépe čtenému textu. 
 

17. 4. 2018 14.00–15.30 2 x 45 min. Plzeň 

24. 4. 2018 14.00–15.30 2 x 45 min. Praha 

Novinky FRAUS do vaší výuky zdarma 18. 4. 2018 14.00–15.30 2 x 45 min. Praha Mgr. Eliška Křižková Na semináři si představíme mnoho zajímavých námětů a nápadů, jak využít 
stávající, ale především nově vytvořené materiály pro výuku na 1. stupni 
z Nakladatelství Fraus. Budeme se věnovat nově připraveným učebním materiálům 
do českého jazyka, matematiky, seznámíme se s tituly, které vytváříme spolu 
s Nakladatelstvím Pasparta pro děti s SVP. Pro ty z vás, kteří jste si oblíbili práci 
s elektronickými materiály, je připraveno plno podnětů se vzdělávacím portálem 
FRED, s novým projektem online procvičování Škola s nadhledem nebo práce 
s novou podobou i-učebnic Flexibooks. Součástí semináře bude i ukázka materiálů 
pro rozvoj čtenářské gramotnosti, doporučíme si knížky k počátečnímu čtení. Přijďte 
se inspirovat. 

Reading and Phonics zdarma 29. 5. 2018 
 

14.00–15.30 2 x 45 min. Praha Mgr. et Bc. Kateřina Paušová Jak správně učit děti číst anglicky? Musí se učit každé slovíčko nazpaměť nebo 
existuje způsob, jak zvládnout čtení pomocí pravidel a podobnosti, bez nutnosti 
memorování? Phonics je systém základů čtení, který se používá v UK i USA a vede 
děti k samostatnému blendování hlásek do slov a jejich následnému čtení pomocí 
zažitých pravidel a logiky. Spolu se systémem Sight (tricky) words tak dokáží dětí 
číst i neznámá slova a velice brzy se stanou schopnými a samostatnými čtenáři. 
Seminář je úvodem do problematiky a ukázkou fungování celého systému Phonics 
and Reading v českém prostředí, a to jak ve škole, tak při domácím vzdělávání. 

Aktuální nabídku seminářů najdete na webu www.seminare.fraus.cz. 

  

https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0303.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0303.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0251.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0311.html?selItem=psl0311-004
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0300.html?selItem=psl0300-002
http://www.seminare.fraus.cz/
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Pro pedagogy na 2. stupni ZŠ, víceletých gymnáziích, středních a jazykových školách 

seminář 
 

cena termín čas hodinová 
dotace 

místo konání lektor anotace 

Leximapping – jak učit pomocí 
myšlenkových map? 

zdarma 19. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Pardubice PhDr. Petra Kacafírková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myšlenkové mapy se stávají stále populárnějším výukovým a učebním nástrojem 
rozvíjejícím myšlení a kreativitu žáků a studentů. Účastníci workshopu se 
dozvědí, jak myšlenkové mapy tvořit a co všechno lze jejich prostřednictvím 
vyučovat v rámci výuky cizích jazyků. Ve druhé části workshopu bude 
představena zcela nová technika na výuku slovní zásoby – Leximapping. Cílem 
této techniky je naučit žáky správně se učit, dobře si pamatovat a umět využívat 
to, co se naučí jak ve škole, tak mimo ni. Technika je založená na učení se slovní 
zásoby v kontextu – učí žáky chápat, jak slovní zásoba funguje, orientovat se ve 
slovnících a rozumět základní jazykové terminologii. Součástí výukové techniky 
je online program, který umožňuje ukládání veškeré naučené slovní zásoby do 
ucelené databáze, procvičování a testování žáků a výrobu výukových pracovních 
listů.  

26. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. České Budějovice 

Práce s textem a rozvíjení čtenářské 
gramotnosti ve výuce němčiny 

zdarma 19. 3. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Hradec Králové Mgr. Jana Tvrzníková Cílem semináře je především představit vyučujícím němčiny krátké texty, které 
žáky zaujmou a motivují je ke čtení, přemýšlení, jazykové interakci a získávání 
informací v cizím jazyce. Během semináře se seznámíme nejen teoreticky, ale 
zejména prakticky s metodikou výuky němčiny za pomoci různých textů (vtipy, 
pohádky, komiksy, on-line materiály aj.)Účastníkům bude na semináři také 
představen nový 2. díl učebnice Deutsch mit Max neu + interaktiv, přičemž 
tištěnou učebnici si účastníci odnesou jako dárek. 
 

26. 3. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Plzeň 

16. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Liberec 

Hochmotivierte Lernende mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen? 

zdarma 14. 3. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Praha Martina Bartucz Die Lernenden wollen/müssen in kurzer Zeit zum Ziel kommen. Gut, wenn der 
Unterricht auf einen effizienten Spracherwerb ausgerichtet ist und trotzdem 
individuelle Lernwege anbietet. 

L’utilisation de documents authentiques 
en classe de français et préparation aux 
examens DELF/DALF 

zdarma 15. 3. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Praha Rémi Gérome A l’aide de documents de natures diverses (photographies, affiches, textes, 
enregistrement audio et vidéo), nous échangerons nos expériences de pratiques 
de classe afin de réaliser des séquences facilement utilisables et adaptables en 
cours. Nous découvrirons également plusieurs ressources présentes dans les 
méthodes des éditions Didier FLE : Génération (collection pour les lycéens, 
niveaux A1-B2) et Édito (collection pour adultes, niveaux A1-C1). Cet atelier 
pédagogique a pour but d’offrir aux participants les moyens de renouveler 
quelques-unes de leurs pratiques de cours a l’aide de documents authentiques 
modernes ou anciens. L'atelier présentera aussi la nouvelle collection 100% 
réussite (Le DELF 100% réussite, Le DELF 100% réussite scolaire et junior, Le 
DALF 100% réussite). Apres une rapide présentation, nous nous concentrerons 
sur les aspects pratiques de la préparation aux examens a l’aide d’exemples 
concrets et d’activités a réaliser ensemble. 
 

„Tvoj šans“ – ruština, která vás bude 
bavit 

zdarma 4. 4. 2018 14.00–15.30 2 x 45 min. Praha Bc. Oxana Dzugkoeva Přijďte se seznámit s naší zbrusu novou učebnicovou řadou Tvoj šans pro výuku 
ruštiny na SŠ, JŠ a VŠ. Hledáte moderní učebnici současné ruštiny, která bude 
vaším partnerem a pomocníkem? Učebnici, která studenty povede nejen ke 
zvládnutí jazykových znalostí a dovedností, ale bude je motivovat k přemýšlení   
širších souvislostech? Potřebujete kvalitní, ověřené a podnětné materiály? Jste 
připraveni rozvíjet se a rozšiřovat si obzory spolu se svými studenty? Tak 
nepropásněte svoji šanci a učte ruštinu, která bude bavit vás i vaše studenty. 
Všichni účastníci semináře obdrží zdarma učebnici Tvoj šans s integrovaným 
pracovním sešitem. 

5. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Liberec Bc. Oxana Dzugkoeva 

9. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Plzeň Bc. Oxana Dzugkoeva 

10. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Karlovy Vary Bc. Oxana Dzugkoeva 

11. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Hradec Králové Mgr. Varvara Golovatina, CSc. 

  Aktuální nabídku seminářů najdete na webu www.seminare.fraus.cz. 

 

 

https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0289.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0289.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0313.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0313.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0316.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0316.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0317.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0317.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0317.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0301.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0301.html
http://www.seminare.fraus.cz/
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seminář 
 

cena termín čas hodinová 
dotace 

místo 
konání 

lektor anotace 

Existují rasy? Rozmanitost lidských 
populací z pohledu evoluce. 

zdarma 10. 4. 2018 14.00–15.30 2 x 45 min. Příbram PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D. Z hlediska současných vědeckých přístupů se ukazuje, že neexistuje přijatelná 
definice „lidské rasy“, a místo toho se zavádí nový pojem „lidská etnická skupina“. 
Proměnlivost a vývoj lidských populací totiž souvisí nejen   biologickými aspekty, 
ale zahrnuje také faktory sociální a kulturní. Na semináři získáte inspiraci, jak 
vyučovat téma evoluce prostřednictvím rozličných didaktických aktivit. Obsahem 
bude propojení biologických poznatků s průřezovým tématem RVP – multikulturní 
výchovou. Kromě měnících se pohledů na pojetí „lidských ras“ se budeme věnovat 
i změnám celkové koncepce evoluce člověka a jeho postavení mezi primáty. 

24. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Ústí nad 
Labem 

Evropská integrace – aktuální stav, jak ji 
učit? 

zdarma 11. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Praha RNDr. Libor Jelen, Ph.D. Řecká krize, uprchlická vlna, Brexit, ale i vzestup populismu a politického radikalismu 
v některých členských zemích EU – to jsou události a jevy podporující negativismus 
i ve výuce o Evropě. Zapomíná se však na pozitivní dopady integrace, na politickou 
a ekonomickou stabilitu celého regionu. Cílem tohoto semináře bude připomenout 
základní fakta, pozitiva i negativa současného procesu evropské integrace. 

18. 4. 2018 14.30–16.00 2 x 45 min. Chomutov 

Digitální technologie ve výuce angličtiny zdarma 17. 5. 2018 14.00–15.30 2 x 45 min. Praha Mgr. Zina Pittrová Chcete používat interaktivní tabuli nebo internet efektivně, a přesto netrávit dlouhé 
hodiny přípravou na jedinou hodinu? V tomto workshopu si vyzkoušíte aktivity 
a materiály, které ve třídě opravdu fungují. Vaše hodiny se tak stanou zábavnými 
a nezapomenutelnými pro žáky s různými učebními styly, potřebami i úrovní jazyka. 
Během semináře budeme pracovat s obrázky, videi, čtením/poslechem a interaktiv-
ními cvičeními. Naučíte se techniky, díky kterým jsou prezentace a procvičování 
jazykových jevů smysluplné, poutavé a motivující, dokonce i pro digitální generaci 
žáků. 

 

Pro pedagogy na ZŠ, víceletých gymnáziích a středních školách 

seminář 
 

cena termín čas hodinová 
dotace 

místo 
konání 

lektor anotace 

FRED I – První kroky s Fredem aneb jak 
ho využít ve výuce (webinář) 

zdarma 12. 3. 2018 17.00–18.30 2 x 45 min. celá ČR Ing. Alexander Fales Na webináři vás seznámíme s výhodami používání vzdělávacího portálu Fred ve 
výuce. Fred nabízí pedagogům úsporu času, zjednodušení přípravy, usnadnění 
vyhledávání on-line zdrojů, zvýšení atraktivnosti výuky díky didakticky zpracovaným 
materiálům jako jsou videa, animace, interaktivní cvičení, pracovní listy, kopírovatelné 
materiály, testy aj.  Ukážeme vám, jak se registrovat a přihlásit, vysvětlíme, k čemu 
slouží profil uživatele, představíme modul knihovny médií, vyhledávání, nastavení 
filtrů, práci s doporučenými a oblíbenými materiály, tisk, ukládání a mazání materiálů. 
Podělíme se o tipy a triky do výuky. Během webináře bude prostor pro dotazy.  

FRED II – Příprava hodiny, práce se 
třídou a zadávání úkolů (webinář) 

zdarma 19. 3. 2018 
 

17.00–18.30 2 x 45 min. Celá ČR Ing. Alexander Fales Na tomto webináři vás seznámíme se správou seznamu tříd na vzdělávacím portálu 
Fred a jejím využitím při přípravě výuky, zadávání příspěvků a úkolů žákům. 
Vysvětlíme vám, jak založit třídu a naplnit ji žáky, jak s nimi sdílet příspěvky, zadávat 
jim domácí úkoly a spravovat jejich činnost. Představíme použití modulu přípravy 
výuky, výběr ze šablon, vložení materiálů a komentářů, nastavení časové dotace aj. 
Během webináře bude prostor pro dotazy a je možné se aktivně zapojit formou 
virtuální třídy. Tento webinář navazuje na webinář FRED I - První kroky s Fredem 
aneb jak ho využít ve výuce, Pro porozumění obsahu webináře je nezbytná znalost 
používání knihovny portálu Fred. 

FRED III – Testujeme žáky ve výuce 
(webinář) 

zdarma 9. 4. 2018 17.00–18.30 2 x 45 min. celá ČR Ing. Alexander Fales Na webináři představíme modul testování a statistik vzdělávacího portálu Fred, který 
vyučujícím umožňuje používat hotové testy ve výuce nebo vytvářet testy vlastní 
a získávat přehledné statistiky výsledků žáků, popř. třídy. Předvedeme tvorbu 
jednotlivých úloh, vkládání úloh do testů, zadávání testů třídě nebo jednotlivě žákům 
s následným vyhodnocením a nahlédnutím do statistik výsledků jednotlivých žáků, 
celé třídy či školy. Během webináře bude prostor pro dotazy a je možné se aktivně 
zapojit formou virtuální třídy. Tento webinář navazuje na předchozí webináře, resp. 
používání knihovny a zadávání příspěvků ve vzdělávacím portálu Fred. 

Aktuální nabídku seminářů najdete na webu www.seminare.fraus.cz. 

https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-seminare-fraus-existuji-rasy-rozmanitost-lidskych-populaci-z-pohledu-evoluce-a-kultury/psl0268icsfics.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-seminare-fraus-existuji-rasy-rozmanitost-lidskych-populaci-z-pohledu-evoluce-a-kultury/psl0268icsfics.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-seminare-fraus-evropska-integrace-aktualni-stav-jak-ji-ucit/psl0267icsfics.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-seminare-fraus-evropska-integrace-aktualni-stav-jak-ji-ucit/psl0267icsfics.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0294.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0292.html?selItem=psl0292-005
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0292.html?selItem=psl0292-005
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0293.html?selItem=psl0293-005
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0293.html?selItem=psl0293-005
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0298.html
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0298.html
http://www.seminare.fraus.cz/


8 
 

 

 

Nakladatelství Fraus, s. r. o. 

info@fraus.cz  |  tel. 377 226 102 

www.fraus.cz  

 

Proč se vzdělávat s námi? 

 Nabízíme kvalitní vzdělávací obsah.  

 Garantujeme odborný lektorský tým. 

 Máme bohaté zkušenosti se vzděláváním pedagogů.  

 Seznámíte se se současnými trendy ve vzdělávání a s novými didaktickými postupy. 

 Odnesete si praktické tipy do výuky, protože semináře probíhají formou workshopů a praktických dílen. 

 Získáte zajímavé podněty díky příkladům z praxe, které se osvědčily a skutečně fungují. 

 Budete mít příležitost sdílet zkušenosti s ostatními účastníky semináře. 

 Najdete novou inspiraci do svých hodin.  

 
 

27 
let vydávání 

vzdělávacích 

materiálů 

 

12 
let zkušeností  

se vzděláváním 

pedagogů 

 

150 
vzdělávacích 

akcí ročně 

 

30 000 
proškolených 

pedagogů 

 

mailto:info@fraus.cz
http://www.fraus.cz/

