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VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 – CYKLUS PŘEDNÁŠEK 

PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 
 

1. 

Název přednášky/semináře Komunikace v zátěžových situacích 

Stručná anotace - obecná pravidla komunikace, zásady jednání 
- komunikace žák – učitel, normy chování 
- krizová komunikace učitel – žák v afektu 
- zásady komunikace učitel – žák s mentálním 

postižením 
- komunikace učitel – zákonný zástupce žáka 
- krizová komunikace – učitel – zákonný zástupce žáka 

v afektu, při stížnosti 
- komunikace učitel – problematický zákonný zástupce 

-  agresor 
- práce s rodinou 
- modelové situace, nácvik, trénink 
- psychohygiena učitele 

Hodinová dotace 7 hodin 

Poskytovatel Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje 

Kontakt na poskytovatele Štefánikova 566, Hradec Králové, Mgr. Marcela Nováková - 
tel. 606787373, novakova@cvkhk.cz 

Lektor/lektoři PaedDr. Eva Pindešová, Mgr. Vratislav Pokorný 

Datum konání 26.1.2010 

Počet účastníků 43 

Využitelnost v praxi Prostřednictvím této přednášky vedené kvalifikovanými 
lektory se zkušenostmi z terénu, včetně policejního, jsme 
chtěli vybavit učitele novými poznatky z teorie a praxe 
komunikace, se zaměřením na patologické rodiny a jedince, 
či jedince s nižší rozlišovací a intelektovou kapacitou. Cílem 
je eliminovat počet neúspěšných a konfliktních jednání se 
žáky a zákonnými zástupci a tím naplnit jednu z nezbytných 
zásad školy – jednotné působení na výchovu dítěte. 
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2. 

Název přednášky/semináře Patopsychologie pro pedagogy 

Stručná anotace - Dítě s mentálním postižením ve škole 
- Dítě s autismem ve škole 
- Dítě s kombinovaným postižením ve škole 
- Dítě psychopatické ve škole 
- Optimální postup při řešení zhoršování vady, projevů 
- Možnosti školského poradenského systému při 

pomoci dítěti a škole 
- Možnosti lékařské podpory 

Hodinová dotace 5 hodin 

Poskytovatel Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje 

Kontakt na poskytovatele Štefánikova 566, Hradec Králové, Mgr. Marcela Nováková - 
tel. 606787373, novakova@cvkhk.cz 

Lektor/lektoři MUDr. Eva Čápová 

Datum konání 25.5.2010 

Počet účastníků 48 

Využitelnost v praxi Osvěžení znalostí učitelů z psychopatologie s ohledem na 
nové trendy a možnosti školství. 
Cílem je předcházení zbytečným chybám, konfliktům a 
závěrům při vedení psychopatického a handicapovaného 
dítěte. 
Prostředí a požadavky stanovovat s ohledem na potřeby 
dítěte, odpovídající tolerance nepřijatelných projevů  
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3. 

Název přednášky/semináře Vedení lidí koučováním 

Stručná anotace - Učitel jako manažer ve třídě 
- Koučování – styl řízení, který je protipólem 

klasického, direktivního řízení 
- 5 principů koučinku 
- Koučování = předpoklad aktivního rozvoje člověka 
- Typologie lidí 
- Vlastnosti člověka 
- Postoje člověka 
- Struktura hodiny a struktura rozvrhu s ohledem na 

biorytmy 
- Učitel – partner rodičů 
- Základní pravidla komunikace 

Hodinová dotace 6 hodin 

Poskytovatel Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje 

Kontakt na poskytovatele Štefánikova 566, Hradec Králové, Mgr. Marcela Nováková - 
tel. 606787373, novakova@cvkhk.cz 

Lektor/lektoři Mgr. Miroslav Jiřička 

Datum konání 17.12.2010 

Počet účastníků 40 

Využitelnost v praxi Díky získaným poznatkům je předpoklad zlepšení práce 
učitelů při vedení třídního kolektivu, zlepšení atmosféry 
třídy a tím i celkové úspěšnosti vzdělávání. 
Vybavit učitele novými poznatky a předpoklady pro úspěšné 
vedení kolektivu. 
Využít prostřednictvím metod vedení a kočování potenciál 
žáků či jiných klientů. 
Žák by se měl stát aktivním a rovnoprávným členem třídního 
kolektivu. 
Vedení kolektivu spolupracovníků při plnění společných 
úkolů, rozdělení rolí. 
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4. 

Název přednášky/semináře Aktivizační metody k rozvoji čtenářské gramotnosti 

Stručná anotace - Pojem čtenářská gramotnost 
- Čtenářská gramotnost – zásadní předpoklad úspěšné 

orientace člověka v prostředí a v praxi 
- Obecné metody a činnosti přispívající k rozvoji 

čtenářské gramotnosti 
- Metody a činnosti přispívající k rozvoji čtenářské 

gramotnosti využitelné při vzdělávání mentálně 
postižených 

- Podmínky a předpoklady úspěšné práce 
- Příprava = nezbytný nástroj úspěchu rozvoje č.g. 

Hodinová dotace 8 hodin 

Poskytovatel Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje 

Kontakt na poskytovatele Štefánikova 566, Hradec Králové, Mgr. Marcela Nováková - 
tel. 606787373, novakova@cvkhk.cz 

Lektor/lektoři Mgr. Jana Žaludová, Mgr. Jana Schierlová 

Datum konání 29.6.2011 

Počet účastníků 45 

Využitelnost v praxi Prostřednictvím přednášky byli učitelé vybaveni základními 
poznatky pro aplikaci rozvoje čtenářské gramotnosti žáků 
naší školy, vždy s ohledem na jejich možnosti a kapacitu. 
Rozvoj těchto poznatků je nadále nezbytný formou 
samostudia, důsledné přípravy a odhadu reálných cílů. 
Podmínkou maximální účinnosti je úspěch žáka! 
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5. 

Název přednášky/semináře Prevence sociálně patologických jevů na škole 

Stručná anotace - výskyt sociálně patologických jevů na školách 
- základní typy sociálních patologií 
- rozpoznání výskytu těchto jevů u žáků 
- prevence sociálně patologických jevů – primární, 

sekundární a terciární 
- práce s rodinou 
- problematika drogových závislostí – legální a 

nelegální drogy, drogová scéna v Hradci Králové, 
postup při zjištění užívání drog u žáka 

- návazné služby – dostupnost odborné péče v Hradci 
Králové 

Hodinová dotace 4 hodiny 

Poskytovatel Mgr. Ing. Jiří Staníček 

Kontakt na poskytovatele Mgr. Ing. Jiří Staníček - tel. 777033601, 
jiri.stanicek@email.cz 

Lektor/lektoři Mgr. Ing. Jiří Staníček 

Datum konání 10.1.2012 

Počet účastníků 40 

Využitelnost v praxi Značná část našich žáků pochází ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí a výskyt sociálně patologických 
jevů je u nich poměrně častý (agresivní chování, šikana, 
drobné krádeže, předčasné zahájení sexuálního života, 
domácí násilí, užívání návykových látek – kouření, alkohol, 
marihuana apod.). Pro naše pedagogické pracovníky je tedy 
nesmírně důležité včas rozpoznat příznaky těchto situací a 
vědět, jakým způsobem postupovat, aby nedošlo k ohrožení 
dítěte ani jeho okolí, na které instituce se případně obrátit o 
pomoc a jakým způsobem pracovat s rodinou dítěte. 
 

 

 


