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1. Úvod 
Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina, z.ú. (dále ATC) vzniklo  

v listopadu 2015 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metody profesora 

Reuvena Feuersteina v českém a slovenském prostředí: jeho propracovaný soubor nástrojů 

sloužících k odhalování potenciálu jedince (LPAD) a nástroje zaměřené na rozvoj oslabených 

či nedostatečně využívaných schopností (FIE) vycházející z pečlivě propracovaných 

teoretických základů.  

ATC coby pobočka Feuersteinova institutu v Jeruzalémě (Izrael) je nositelem licence  

pro využívání a šíření zmíněných metod v České a ve Slovenské republice. 

 

 

 

2. Náš záměr 

Naším záměrem pro rok 2017 bylo dále rozvíjet naši vzdělávací instituci v nejširším 

smyslu slova za využití zkušeností a aktivit zakladatelských subjektů (Centrum Rozum v.o.s., 

DYS Centrum Praha, z.ú., Charlie Karlín, z.ú.), věnovat se šíření povědomí o Instrumentálním 

obohacování, jeho implementaci a nově přinést možnost pro české i slovenské odborníky 

vzdělat se v dynamickém hodnocení. 
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3. Naše aktivity  

FIE kurzy 

V roce 2017 naše Autorizované tréninkové centrum realizovalo celkem 13 kurzů  

a 5 seminářů (1 Inspirační seminář pro absolventy kurzů metody FIE a 4 ochutnávkové 

semináře „Jak naučit žáky myslet a učit se“). Z kurzů převažoval základní kurz standardní 

řady FIE 1 (celkem 7), dále pak proběhly 4 kurzy FIE Basic a po jednom kurzu FIE 3, FIE 2  

a  LPAD.  

V roce 2017 bylo dohromady proškoleno 288 nových lektorů Feuersteinova 

instrumentálního obohacování. Všechny zmíněné kurzy byly otevřeny pro účastníky z řad 

veřejnosti, i když mnohdy nemalou část tvořili účastníci, kteří Feuersteinovu metodu 

studovali v rámci projektů naší partnerské organizace Charlie Karlín (celkem se jednalo  

o 94 osob). Jeden projektový kurz FIE 1 byl vyhrazen pouze pro pracovníky JÚŠ (Jedličkův 

ústav a školy), další zaplnili z velké části pracovníci Vězeňské služby, jeden kurz FIE Basic 

byl realizován v Hradci Králové na objednávku Pedagogicko-psychologické poradny 

Královehradeckého kraje. Díky skutečnosti, že všechny naše kurzy a semináře mají 

platnou akreditaci MŠMT ČR, nebylo výjimkou, že ředitelé základních a mateřských škol 

využívali finanční podpory ze šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

MŠMT (OP VVV).  

Absolventi kurzu FIE Basic – říjen 2017         Zdroj: Archiv ATC. 

 

 

Novinkou pro tento rok bylo rozšíření trenérského týmu FIE vstupem tří lektorek FIE 

do trenérského studia pod Feuersteinovým institutem a supervizí Evy Váňové a tedy  

i do vedení kurzů FIE. 
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LPAD kurzy 

V roce 2017 se rozšířila nabídka vzdělávání o kurzy LPAD, tj. výcvik v dynamické 

diagnostice učebního potenciálu podle R. Feuersteina. Trenérky LPAD Daniela Pokorná  

a Lenka Krejčová v tomto roce dokončily svá studia probíhající pod záštitou 

Feuersteinova institutu.  Používaná diagnostická baterie čítá patnáct diagnostických 

nástrojů, které byly všechny přeloženy, resp. adaptovány pro české prostředí. Zároveň 

byl pro účely vzdělávání převeden do českého jazyka i manuál celé diagnostické baterie. 

Všechny české materiály  LPAD vznikly v ATC metod prof. Feuersteina, avšak jsou 

vydávány Feuersteinovým institutem, který je oficiálním garantem tohoto vzdělávání. 

V uvedeném roce se uskutečnil první kurz LPAD, jehož se účastnilo třináct 

psychologů, speciálních pedagogů a učitelů. Podmínkou zařazení do kurzu byla znalost 

diagnostických procesů a/nebo zkušenost a aktivní používání Instrumentálního 

obohacování či metod dynamické diagnostiky. V květnu 2017 se uskutečnily dva týdny 

teoretického vzdělávání. Kromě lektorek kurzu (D. Pokorné a L. Krejčové), na něm byly  

po celou dobu přítomny i supervizorky z Feuersteinova Institutu. V říjnu 2017 se 

uskutečnil poslední třetí týden kurzu, který měl charakter praktických cvičení. Účastníci si 

za podpory lektorek vyzkoušeli komplexní vyšetření, zpracovali zprávu z vyšetření i vedli 

poradenský rozhovor o výsledcích vyšetření s rodiči diagnostikovaných dětí. První kurz 

měl jedenáct absolventů, kteří splnili všechny podmínky a jsou oprávněni metodu LPAD 

používat. 

Kurz teoretického vzdělávání za účasti lektorek z Feuersteinova institutu  

- Haya Ginton a Dr. Lea Yosef.               Zdroj: Archiv ATC. 
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Propagace metody FIE 

V roce 2017 proběhla řada ochutnávek, a to jak pro zájemce ze široké veřejnosti,  

tak pro uzavřené skupiny zaměstnanců škol. Jednalo se mj. o dvě ochutnávky metody 

instrumentálního obohacování pro „Slovo 21“, ochutnávky pro Lauderovy školy, 

ochutnávku pro Vězeňskou službu České republiky, ochutnávku pro ETP Slovensko  

a školy v okolí Košic a ochutnávku pro SSZŠ Litvínov a okolní školy. 

 

2.-3. června vystoupila PaedDr. Eva Váňová se svým příspěvkem „Vědomé učení (se), 

aneb Feuersteinovo instrumentální obohacování“ na konferenci o inkluzivním vzdělávání 

konané v rámci světového romského festivalu Khamoro 2017. 

Sborník z konference dostupný na:  

https://www.khamoro.cz/images/dokumenty/KHAMORO_Kvalitni_vzdelani_pro_kaz

deho_5.pdf 

 

ATC rovněž uspořádalo komentovanou návštěvu školy ZŠ Karasova Mariánské Hory - 

Ostrava se zaměstnanci ETP Slovensko, IQ Roma servis a romských škol ze Slovenska  

a České republiky, v rámci které měli zúčastnění pedagogové možnost seznámit se 

prakticky s využitím FIE v prostředí konkrétní školy se zastoupením žáků z ekonomicky-

sociálně znevýhodněného prostředí. 

 

V druhé polovině roku 2017 jsme se dále snažili oslovit školy nabídkou ochutnávek FIE 

pomocí emailového marketingu. Ač se nepovedlo zorganizovat ochutnávky pro veřejnost 

ve vypsaných termínech, několik škol si objednalo soukromou ochutnávku pro své 

zaměstnance. Dále jsme se věnovali propagaci především formou ústních sdělení  

a osobních setkání. 

 

9. 11. 2017 proběhla v Brně konference, na které se spolupodílela nezisková 

organizace Charlie Karlín, ETP Slovensko a naše ATC metod prof. Feuersteina.  

 

Téma konference bylo “Rozvoj myšlení  

v odlišných podmínkách” a uskutečnila  

se v Pavilonu Anthropos v Brně.  

 

O konferenci měli účastníci velký zájem, 

mezi hlavní témata patřilo využití FIE 

v různých výukových prostředích  

a (každoroční) pořádání konference 

vnímáme do budoucna jako velmi 

přínosné.  
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4. Spolupráce 

… usilujeme o to, aby metody Reuvena Feuersteina se staly zcela přirozenou součástí 

práce poraden, škol, sociální sféry apod. Jsme velmi potěšeni, že školy, kde část 

pedagogického sboru byla proškolena v metodě FIE, mění své curriculum, ve kterém se 

objevuje FIE jako přirozená součást výchovně vzdělávacího procesu. Stávají se jinými 

slovy tzv. FIE školami. Někdy se jedná o výsledek některého z projektů, které z velké části 

obhospodařuje Charlie Karlín, jindy je to práce angažovaného a osvíceného ředitele 

školy. Jen namátkou (vice lze vyčíst na webu našeho ATC) zmiňujeme ZŠ TGM Svitavy 

nebo ZŠ Vorlina Vlašim. Velmi přínosný je pohled vedení ZŠ TGM Svitavy v podobě videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=v43_Y0KSyHk&t=5s 

 

 

 

Spolupráce s Charlie Karlín 

V roce 2017 jsme pokračovali v intenzivní spolupráci s organizací Charlie Karlín, z. ú., 

která se různými způsoby projevila ve všech 7 probíhajících projektech (Charlie Karlín byl 

příjemcem grantů) a měla různou podobu. 
 

A. Proškolení nových FIE lektorů 

Téměř ve všech projektech, které koordinuje Charlie Karlín, jsou finance na 

proškolení nových lektorů. Lektoři jsou výhradně proškolováni v našem ATC. Účastníci 

v projektech nejsou jen učitelé, ale také ředitelé, psychologové, vychovatelé, 

terapeuti apod. 

 

B. Supervize a Inspirační semináře 

V rámci projektů máme také možnost podílet se na supervizích a inspiračních 

seminářích pro zmíněné projekty. 
 

C. Společné sdílení prostorů a kolegů 

Často se v minulém roce stávalo, že spojení našich organizací bylo natolik blízké  

a intenzivní, že docházelo (a stále dochází) k prolínání a překrývání prostorů a lidí. 

Každý člen Charlie Karlín je zároveň aktivně činný i v ATC a do míst, kam se Charlie 

Karlín dostane se svými projekty, se dostane rovněž ATC. 

Společně tak spolupracujeme s více než 20 školami, ve kterých využívají FIE  

(ať už formou kurikula, nebo mimoškolních aktivit a kroužků) a dostáváme se i do 

neškolních prostorů (např. implementace FIE ve Vězeňské službě České republiky). 

https://www.youtube.com/watch?v=v43_Y0KSyHk&t=5s
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D. Vzájemná inspirace 

Naše spolupráce je často do velké míry skrytá. Díky každodennímu kontaktu a častým 

schůzkám dochází k vzájemnému inspirování v různých oblastech. Tato spolupráce 

často nedosahuje finančních, ani jinak materiálních rozměrů, přesto je velmi zásadní 

pro směřování obou organizací. Díky tomuto vzájemnému obohacování dochází často 

k zmizení hranicím mezi organizacemi, které se tím pádem stávají jedním celkem, 

který pojí společné téma – Feuersteinova metoda. 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s DYS-centrem 

Také v roce 2017 pokračovala spolupráce s organizací DYS-centrum Praha z. ú. (dále 

DYS-centrum), jedním ze zakládajících členů ATC. Dlouholeté zkušenosti DYS-centra jsou 

pravidelně využívány při tvorbě žádostí o akreditace vzdělávacích kurzů v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR. Aktivity ATC jsou propagovány  

na webu DYS-centra i při jeho vzdělávacích akcích. Těžiště spolupráce v roce 2017 

spočívalo v participaci na organizaci prvních kurzů LPAD. Nedílnou součástí kurzů je 

ukázka dynamického vyšetření lektorkami a několikadenní praktický nácvik vyšetření 

účastníky kurzu. Pro tyto účely DYS-centrum zprostředkovalo své klienty. Odměnou  

za účast na kurzech LPAD jim je zpětná vazba z vyšetření, resp. ucelená zpráva  

z komplexního vyšetření, včetně doporučení pro školní i domácí prostředí. 
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5. Finance – náklady a výnosy v roce 2017 

Celkové výnosy (příjmy) za rok 2017 činily 3 412 218,44 Kč. Jednalo se o poplatky za 

semináře.  

Celkové náklady (výdaje) za rok 2017 činily 3 150 840,10 Kč.  

Z toho byla vynaložena částka 2 377 833,92 Kč na služby, které zahrnovaly:  

✓ poplatky Feuersteinovu institutu – 862 932,21 

✓ odměny lektorům – 732 582,20 Kč,  

✓ účetní a právní služby – 203 053 Kč,  

✓ nájem prostor pro semináře a kancelářských prostor – 185 125 Kč, 

✓ bankovní poplatky týkající se zahraničních plateb – 8 964,70 Kč 

✓ ostatní služby (administrativní činnost, poštovné, kopírování, opravy přístrojů, 

tvorba webových stránek apod.) – 385 176,81 Kč 

✓ Další náklady se týkaly spotřeby materiálu (kancelářské potřeby, potřeby pro 

semináře včetně občerstvení) v celkové výši 452 608,23 Kč.  

✓ Mzdové náklady za rok 2017 byly ve výši 263 078 Kč.   

Zisk za rok 2017 byl ve výši 261 378, 34 Kč. Zisk vzhledem k jeho výši nepodléhal dani 

z příjmu právnických osob (do 300 000,- Kč je zisk u neziskových organizací osvobozen 

od daně z příjmu).  

 
  



 

10 
 

6. Náš tým 

PaedDr. Eva Váňová 

• ředitelka ATC 

• lektorka (kurzy FIE I, FIE II, FIE III, FIE Basic, Ochutnávka - úvod do metody, Inspirační 

dílna pro absolventy kurzu) 

• FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti, dospělí) 

  

Jana Žišková 

• organizační zajištění kurzů  

• FIE - individuální i skupinové lekce  

  

PhDr. Lenka Krejčová, PhD. 

• dynamické vyšetření (LPAD, ACFS, diagnostika podle D. Tzuriela) 

• lektorka ( kurz LPAD pro psychology a speciální pedagogy) 

• FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti) 

 

Mgr. Daniela Pokorná 

• dynamické vyšetření (LPAD, ACFS)  

• lektorka (kurz FIE I, FIE III, Ochutnávka - úvod do metody, Inspirační dílna pro 

absolventy kurzu, kurz LPAD pro psychology a speciální pedagogy) 

• FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti) 

• péče o web 

  

Mgr. Zuzana Križková 

• FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti) 

• dynamické vyšetření (LPAD) 

• lektorka (Ochutnávka - úvod do metody) 

  

Mgr. Zuzana Bodnárová 

• FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti) 

• dynamické vyšetření (LPAD, ACFS, diagnostika podle D. Tzuriela)  

• účetní operace 

  

PhDr. Vladislava Moravčíková 

• FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti) 

• VTI (Videotrénink interakcí) 

• dynamické vyšetření (diagnostika podle D. Tzuriela) 

 

 

http://www.atc-feuerstein.cz/_clown/clanek/45-FIE/index.htm
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Mgr. Markéta Francová 

• FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti) 

 

Mgr. Helena Alžběta Bělovská 

• FIE - individuální i skupinové lekce 

• lektorka (Ochutnávka - úvod do metody) 

• organizační a účetní otázky 

  

Mgr. Kateřina Bártová 

• FIE - individuální i skupinové lekce 

• lektorka (Ochutnávka - úvod do metody) 

 

Mgr. Lubomíra Predmerská 

• FIE - individuální i skupinové lekce 

• lektorka (Ochutnávka - úvod do metody) 

 

Bc. Kateřina Pokorná, MSc. 

• FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti) 

• zabezpečení materiálů pro lektory FIE 

  

Mgr. Ondřej Věnek Vysopal 

• FIE  - individuální i skupinové lekce 

• organizační pomoc 

 

MgA. Aneta Soukupová 

• FIE  - individuální i skupinové lekce 

• organizační pomoc 

 

Ing. Helena Pospíšilová 

• účetní operace 

 

Mgr. Tomáš Bělovský 

• právní servis 

 

Ing. Jiří Horák, MBA, Ph.D. 

• dobrovolník – projektový management a koordinace  

 
  

http://www.atc-feuerstein.cz/_clown/clanek/45-FIE/index.htm
http://www.atc-feuerstein.cz/_clown/clanek/45-FIE/index.htm
http://www.atc-feuerstein.cz/_clown/clanek/45-FIE/index.htm
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7. Výhled do dalších let 
Naším plánem je nejen pro další rok rozšiřovat zprávu o LPAD a FIE po České  

a Slovenské republice, proškolovat zájemce o metody, ale i připravovat další členy 

našeho ATC pro trenérství LPAD a FIE a kooperovat se zakládajícími subjekty  

na projektech pro šíření metody. Úkol zřejmý a vyžadující mnoho úsilí a financí.  

 

 

 

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Reuvena Feuersteina, z. ú. 

Adresa: Stejskalova 192/9, 180 00 Praha 

IČ: 04610431 

DIČ: CZ04610431 

číslo účtu: 2800950775/2010 (FIO banka) 

IBAN CZ7420100000002800950775 

Statutární orgán – ředitel: PaedDr. Eva Váňová 

Kontaktní osoba: Jana Žišková, 728 340 521, info@atc-feuerstein.cz 

 


