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Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/05) 
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PMP1 Analýza aktivit, které podporují rozvoj sociálních dovedností dítěte předškolního věku – 

Doušová 

PMP2 Hodnocení úrovně spolupráce pedagogů a rodičů ve vybraných mateřské škole 

Ústeckého kraje – Doušová 

PMP3 Analýza požadavků rodičů na osobnost pedagoga mateřské školy – Doušová 

PMP4 Analýza aktivit podporujících multikulturní přístup v předškolním vzdělávání – 

Doušová 

PMP5 Příprava a realizace příměstského tábora se zaměřením na multikulturní přístup k dětem 

– Doušová 

PMP6 Využití prvků zooterapie ve vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami  – 

Doušová 

PMP7 Dopad distanční výuky na žáky ZŠ – Zwolinská 

PMP8 Formy pomoci rodinám s handicapovaným dítětem – Zwolinská 

PMP9 Analýza spolupráce učitelek mateřské škole se sociálními institucemi (OSPOD, FOD … 

) – Zwolinská 

PMP10 Asistent pedagoga jako aktivní činitel v předškolním vzdělávání 

PMP11 Analýza tělesných a pohybových dovednosti dětí předškolního věku 

PMP12 Srovnání předškolního vzdělávání v ČR a ve vybrané zemi 

PMP13 Aktivizující metody v předškolním vzdělávání   

PMP14 Aktivity ve školách v přírodě pro děti předškolního věku  

PMP15 Příprava exkurze do vybrané lokality se zaměřením na ukázku flory a fauny – Marková, 

Králíková   

PMP16  Vědecko-fantastická literatura a její možné využití při práci s dětmi ve vybraném typu 

zařízení 

PMP17 Sociálně psychologické hry na rozvoj osobnosti u dětí v předškolním a mladším 

školním věku  

PMP18 Hry a techniky na rozvoj spolupráce u dětí mladšího školního věku  

PMP19 Zprostředkování současné vizuální kultury v mateřské škole/ZŠ 

PMP20 Fyziologie zatížení v hodinách tělesné výchovy  

PMP21 Analýza vhodných a nevhodných cvičení v jednotlivých věkových kategoriích 

PMP22 Příprava a organizace lyžařského kurzu pro děti předškolního/mladšího školního věku  



PMP23 Druhy a vyžití pomůcek v tělovýchovném procesu v mateřské škole 

PMP24 Příprava tělovýchovných aktivit ve škole v přírodě  

PMP25 Využití populární hudby ve školní družině 

PMP26 Družinový slavík: Uspořádání pěvecké soutěže ve školní družině 

PMP27 Využití klavírních skladeb v jednotlivých aktivitách v mateřské škole/školní družině  

PMP28 Využití filmové/pohádkové klavírní hudby v aktivitách ve školní družině 

PMP29 Možnosti rozvíjení počátečního psaní v předškolním věku 

PMP30 Používání digitálních technologií při výuce v mateřské škole  

PMP31 Využití přírodovědných experimentů v mateřské škole – Marková, Králíková 

PMP32 Netradiční pohybové hry v edukačních činnostech v mateřské škole  

PMP33 Edukační hračka jako prostředek pro podporu vzdělávání v mateřské škole 

PMP34 Rozvoj komunikačních kompetencí v mateřské škole pomocí autorské hry 

PMP35 Civilizační nemoci u dětí předškolního věku – Marková, Králíková 

PMP36 Důsledky profesionálního sportu na vývoj dítěte školního věku – Zwolinská 

PMP37 Spolupráce školního pedagoga a rodiny 

PMP38 Tvořivá motivace v předškolním vzdělávání 

PMP39 Problémy v pedagogické přípravě budoucích učitelů mateřských škol 

PMP40 Autorská ilustrace dětské knihy a její přínos v předškolním vzdělávání 

PMP41 Metody a formy výuky cizího jazyka v předškolním zařízení – Hudková  

PMP42 Výuka cizího jazyka u dětí se specifickými poruchami učení v předškolním zařízení – 

Hudková 

PMP43 Analýza logopedické prevence v mateřských školách – Bílková 

PMP44 Autorské psaní a jeho vliv na rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku 

– Podzemská  

PMP45 Adaptace ukrajinských žáků v základních  školách v Teplicích – Doušová  

PMP46 Tvorba výukových materiálů a motivačních pomůcek pro děti s odlišným mateřským 

jazykem v mateřské škole – Zwolinská  

PMP47 Analýza postavení asistentů pedagoga v mateřských školách – Zwolinská  

PMP48 Vybrané historické události v pojetí současné literatury pro předškolní věk/ pro mladší 

školní věk a jejich využití v praxi – Podzemská 

PMP49 Metodika rozvoje řeči v předškolním vzdělávání – Zwolinská 

PMP50 Alternativní přístupy v předškolním vzdělávání se zaměřením na Reggio Emilia – 

Bílková 

PMP51 Využití průpravných pěveckých cvičení v předškolním vzdělávání – Jíchová 

PMP52 Problematika očkování u dětí předškolního věku – Marková, Králíková 

 

 

 



 


