
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  
vážení učitelé a ostatní zájemci o další vzdělávání pedagogů, 
dovolte nám, abychom Vás informovali o spuštění vzdělávacího programu s názvem 
  

Edukace ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, 
 
který obsahuje 41 předmětů. 
 
Rádi bychom tímto programem podpořili pedagogy, kteří mají zájem doplnit si znalosti, 
vědomosti a dovednosti, které před několika lety nebyly známy či neexistovaly.  
 
Na webových stránkách oddělení dalšího vzdělávání a podpory výuky FTK UP v Olomouci 
nabízíme všem pedagogům v ČR nové poznatky a přístupy, formy i metody řízení, legislativy 
a ekonomiky zdravého způsobu života, výživy, sportu i tělesné výchovy.   
Tento program je zaměřen komplexně na celou vzdělávací oblast a umožňuje přesahy do 
všech klíčových kompetencí a průřezových témat.  
Vzdělávací program s  kvalitními studijními oporami umožní okamžitý přenos nových 
informací do praxe přímo k účastníkům. 
Nabízíme kvalitní distanční opory, ve kterých multimediální aplikace vychází ze záměru 
studijního předmětu a obsahu. S využitím moderních ICT předkládáme zájemcům kvalitní 
studijní materiály v rámci dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti výchovy ke zdraví, tělesné 
výchovy apod. 
  
Forma vzdělávání:  
Distanční forma, tedy vzdělávání založeno na samostatném studiu e-learningovou podobou 
v systému UNIFOR LIVE, který využívá Univerzita Palackého v Olomouci. Unifor Live je 
systém pro řízené vzdělávání, umožňující realizaci e-learningového vzdělávání na různých 
úrovních a podporované systémem propracovaných nástrojů. 
Jednotný poplatek za zpřístupnění vybraného předmětu na dobu 3 měsíců činí pro školu 
300,- Kč.  
 
 
Výstup: 
Osvědčení o absolvování vybraných předmětů 
K tomu, abyste mohli osvědčení obdržet,  je nutno splnit úkoly uvedené u každého textu!  
 
Pokud nejsou v jednotlivých textech uvedeny úkoly k plnění, prokážou jednotliví 
účastníci svoji aktivní účast v prostudování textu, vypracováním odborné anotace:  

− Anotace bude mít charakter stručné charakteristiky edukačního zdroje.  
− Rozsah anotace bude minimálně 1 strana a maximálně 2 strany. Text bude napsán na 

počítači se základním písmem Times New Roman o velikosti písma 12. Počet řádků 
24-26 s řádkováním „dvě“. Všechny okraje stránky budou nastaveny na 2,5 cm. 

− Každý text bude, mimo anotaci, obsahovat název edukačního textu (EDO), jméno a 
pracoviště uchazeče o osvědčení. Na konci textu můžete vyjádřit i své vlastní 
připomínky.  

− Z vlastní anotace bude patrná podstata textu a měla by mít vysokou informační 
hodnotu. Z abstraktu musí jednoznačně vyplývat hlavní cíle a smysl práce. 

− Anotace zasílejte vnitřní poštou systému Unifor (viz První krůčky) tutorovi  
(Mgr. Martin Nosek). Případně e-mailem na: martin.nosek@upol.cz. Jako předmět 
zprávy uveďte název textu a IČO školy (např: Marketing klubu-123456). 

http://www.upol.cz/fakulty/ftk/celozivotni-vzdelavani/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/#prog


Zasílaný úkol je nutné podepsat!!! (přístup je jeden pro školu, zatímco úkoly plní jednotlivec, 
který požaduje Osvědčení, navíc může být ze školy několik účastníků programu). 
 
Poplatek za vystavení dokladu – Osvědčení o absolvování vybraných předmětů 
vzdělávacího programu pro jednotlivce, který vypracuje stanovené úkoly či anotace, činí 
200,- Kč. Formulář k Žádosti o vystavení osvědčení naleznete na níže uvedených 
webových stránkách ODV. 
 
A na závěr kontaktní adresy: 
Garantem programu je Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc., ferdinand.mazal@upol.cz. 
Organizačně, administrativně a technicky zajišťuje oddělení dalšího vzdělávání a podpory 
výuky FTK UP v Olomouci (Mgr. Martin Nosek, martin.nosek@upol.cz – technická stránka 
projektu, Mgr. Dagmar Šlézarová, dagmar.slezarova@upol.cz – všechny ostatní záležitosti 
vč. ekonomických). 
Veškeré další informace k objednání a zaplacení vybraných předmětů najdete na: 
http://www.upol.cz/fakulty/ftk/celozivotni-vzdelavani/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-
pracovniku/ 
 
Pozn.: až po obdržení kopie dokladu o provedené platbě (stačí e-mailem či faxem) vám 
administrátor odešle na vaši e-mailovou adresu přihlašovací údaje do systému Unifor 
Live!!! 

Těšíme se na další spolupráci s vámi a děkujeme za projevený zájem o výše uvedený program 

S pozdravem za celý tým FTK UP v Olomouci: 

 
 
 
Mgr. Dagmar Šlézarová 
vedoucí ODV FTK UP v Olomouci 
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