
 

 

Provozujete dětskou skupinu, školku nebo jakékoli jiné zařízení péče o děti a chcete mít odborně 

proškolené zaměstnance? Jste chůvou, lektorem/kou aktivit pro děti nebo rodičem a chcete se 

odborně rozvíjet a inspirovat se? 

Pak je tento webinář určen právě Vám! 

 

Abychom si rozuměli aneb jak rozvíjet řečové dovednosti dětí 

ve věku 2-5 let 
 
Během webináře se seznámíme s obecnými didaktickými a metodickými specifiky práce s dětmi v 
předškolním věku v souvislosti s řečovými dovednostmi. Podstatnou část programu budou tvořit 
osvědčené postupy, hry a aktivity související s logopedickou prevencí a dorozumívacími 
schopnostmi. Součástí webináře budou příklady dobré praxe a konkrétní tipy pro pečující osoby.  
 
Seminář je vhodný i jako součást přípravy na zkoušku profesní kvalifikace Chůva... 

 

Lektorka kurzu: Mgr. Jana Šrytrová 

Je především maminka, manželka, parťačka, ale také předškolní pedagog a lektor.  
Vystudovala učitelství na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a 
předškolní pedagogiku na VOŠ sociální a pedagogické v Praze. Více jak 8 let se aktivně podílela 
na chodu Rodinného centra Kašpárek v Mělníku. Mateřskou školu, ve které pracuje, považuje za 
svůj druhý domov a svěřené děti za (téměř) vlastní. Se Sítí pro rodinu spolupracuje od roku 2013. 
Za nejlepší školu považuje školu života. Dětem se snaží nabízet především prožitek a pomáhá jim 
objevovat souvislosti. Snaží se brát život s úsměvem a řídí se heslem „co mě nezabije, to mě 
posílí“. 

 

Organizační informace: 

Termín:  středa 20. 4. 2022 v čase 17:00 – 19:00 hod. 

Místo: ONLINE  (prostřednictvím google meet) 

Cena odborného kurzu: 490 Kč/ osoba, pro členy Sítě pro rodinu, z.s. 390,-Kč/ osoba 

Maximální počet účastníků na semináři: 15 

Každý účastník obdrží po absolvování kurzu a jeho zaplacení certifikát o účasti. 

 

Způsob přihlášení a zaplacení poplatku: do 13. 4. 2022 vyplňte on-line formulář přihlášky 

(k dispozici ZDE) a uhraďte poplatek za seminář na účet 51-0888700287/0100, VS 202206). Po 

přihlášení a uhrazení poplatku obdržíte nejpozději den před konáním semináře odkaz na online 

učebnu.  Pro bližší informace kontaktujte Irenu Přibylovou: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7V1157PtlvpUtlzWALuUTGHPhNb5xfeOSFlzDqiXDCQpSKQ/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz

