
 

 

 

MAP Rosice II  

Semináře pro pedagogické pracovníky, pracovníky ve školství, rodiče a další 
MAP ORP Rosice II - Plán vzdělávacích aktivit 

Termín a místo Název akce Lektor Na co se můžete těšit/ odkaz na přihlášení 
Semináře pro pedagogické pracovníky, pracovníky ve školství, rodiče a další 

U vás ve škole 
Jít společně, jít spolu 
Délka setkání 3-4 hodiny 
Počet účastníků: do 15 osob 
  

MUDr. Taťjana Horká   

 
Program zaměřený na práci ve skupině/pracovním kolektivu. 
Vytváříme prostor pro komunitní kruh, lektoři přináší otázky 
zaměřené na mezilidské vztahy, na tvorbu atmosféry v kolektivu,  
na porozumění vzájemné komunikace. Prostřednictvím her, kde 
není vítězů ani poražených vzniká místo pro zájem se o sobě něco 
dozvědět. 
Můžeme jít spolu, vedle sebe. Program otevírá téma hranic. Kde 
jsou moje hranice, kdo to určuje, kde začínají hranice druhého, jak je 
spolu utváříme. 
Přihlašujte naráz celé skupiny v níže uvedeném přihlášení. Pokud 
se chcete přihlásit samostatně napište na e-mail 
stastna@branabrnenska.cz 
 
Odkaz na video 
 
Přihlaste se zde 
 

U vás ve škole 

Supervize  
Délka setkání 3-4 hodiny 
Počet účastníků: do 15 osob 
Individuální setkání: 1 osoba 
 

MUDr. Taťjana Horká   

 
Konzultace pro pedagogické týmy, která zahrnuje psychohygienu, 
prevence syndromu vyhoření, sdílení „problematických situací“,  
za využití dynamiky skupiny. Setkání mohou mít charakter supervize 
se zaměřením na nalezení vlastních zdrojů. 
 
Přihlašujte naráz celé skupiny v níže uvedeném přihlášení. 
Pokud máte zájem o individuální setkání, napište počet účastníků 1 
osob v níže uvedeném přihlášení. 
 
Přihlaste se zde 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IKSVmLlngCw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzjgjSC9WuyvUtzE9xrjrQn20qgZx5ff6gMLHh9e7Nk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLF8mChOx8IkltrkWaW6WhPAhzgp8-gye1Guu5tnbcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLF8mChOx8IkltrkWaW6WhPAhzgp8-gye1Guu5tnbcs/edit?usp=sharing
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U vás ve škole 
Umím se domluvit 
Seminář (délka 2 hodiny) 
Počet účastníků: do 15 osob 
 

Ing. Vlasta Křenovská 

 

Přijměte pozvání na úspěšný seminář s netradičním náhledem na 
komunikaci. Potřebujete lépe zvládat konflikty? Řešíte častá 
nedorozumění? Nebaví vás věčné dohadování? Zajímá vás 
komunikace? Seminář je vhodný nejen pro partnery, rodiče  
i pedagogy, ale pro každého kdo se chce umět domluvit  
a porozumět svému okolí. Podíváme se trochu hlouběji  
pod povrch slov na to, co se v nás odehrává. 

Přihlašujte naráz celé skupiny v níže uvedeném přihlášení. Pokud 
se chcete přihlásit samostatně napište na e-mail 
stastna@branabrnenska.cz. 

Přihlaste se zde 
 

U vás ve škole 
Hravé sebepoznání 
Seminář (délka 3-4 hodiny) 
Počet účastníků: do 15 osob 
 

Alena Řehořová 
 
www.kineziologieprerov.
cz 
 

 

Jste dospělí, ale nezapomněli jste si hrát? Chcete zažít, že poznávat 
sebe může být i zábava? Pak Vás moc ráda uvidím na svém semináři 
s prvky kineziologie a dramaterapie. Můžete zažít podporu skupiny  
i sebe sama,  zkusit odvahu se projevit  a objevit v sobě kousek toho, 
na co jste možná trošku zapomněli. V objevování Vám ráda budu 
nápomocná a těším se na společně prožité chvíle. 

Přihlašujte naráz celé skupiny v níže uvedeném přihlášení. 

Přihlaste se zde 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGxKeU4522Ylg37_DSKAghSUVAVL9Mvkx0ASlA5NAfM/edit?usp=sharing
http://www.kineziologieprerov.cz/
http://www.kineziologieprerov.cz/
http://www.kineziologieprerov.cz/
http://www.kineziologieprerov.cz/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oS1fV8i6Ia1gD5gex5OtNVZDodJu62Q008FLgOfMkck/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oS1fV8i6Ia1gD5gex5OtNVZDodJu62Q008FLgOfMkck/edit?usp=sharing
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U vás ve škole či dle 
dohody 

Změna je život -  
Koučování  
vedoucích pracovníků, 
jedinců, týmů, skupin 
 
Seminář o koučování a jeho 
využití (délka 3-4 hodiny) 
Počet účastníků: do 10 osob 
 
Individuální koučování (délka 2 
hodiny / jedno sezení) 
Počet účastníků: 1 osoba 

Čestmír Šťastný, MBA 

 
Koučink je interaktivní spolupráce, která pomáhá lidem překlenout 
rozdíl mezi tím, kde jsou a tím, kde by chtěli být ve svých osobních 
nebo profesionálních životech. Je zaměřen na výsledek a na 
napomáhání vzniku nové myšlenky („aha moment“) a na to, aby si 
koučovaný došel k závěrům sám. 
Koučink používá techniky (Cesta životem, Kolo životní rovnováhy, 
Systemický přístup, Pyramida, Škála, Metoda GROW) vedoucí  
k tomu, jak si utřídit myšlenky, přijít na nové možnosti, zorientovat 
se lépe v jednotlivých oblastech nebo tématech svého osobního 
nebo profesního života.  
Prioritním úkolem kouče je naučit zaměstnance, co je možné, 
proveditelné a vhodné. Jde tedy především o to, aby si pracovník 
udělal „jasno“. Základem je objevit možnosti, jak dosahovat 
stanovených cílů a překonat překážky, které se mohou objevit. Kouč 
nejen informuje pracovníka, ale snaží se mu pomoci s řešením 
případných problémů v reálném pracovním výkonu.  

Kouč tedy nezastává roli mentora nebo vzdělavatele jako takového, 
ale spíše působí jako průvodce na partnerské úrovni. 

Přihlašujte naráz celé skupiny v níže uvedeném přihlášení. 
 
Pokud máte zájem o individuální setkáni, napište počet účastníků 1 
osoba v níže uvedeném přihlášení. 
 
Přihlásit se zde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rady-a-tipy.monster.cz/v-praci/pracovni-pravo/osobni-prekazky-praci/article.aspx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bnxk0CbVJvneVkhWL23w-6rzJUwbe6suINHka2mjJ60/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bnxk0CbVJvneVkhWL23w-6rzJUwbe6suINHka2mjJ60/edit?usp=sharing
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U vás ve škole či dle 
dohody 

STARTÉRY 
- KRÁTKÉ AKTIVITY 
NEJEN NA ZAČÁTEK 

HODINY 
 

 Lukáš Javorek, 
www.aktivniucitel.cz 

 
Chcete si donést praktické tipy do své výuky? 
Přijďte se inspirovat od učitele z praxe.  
Ze semináře si odnesete materiály k okamžitému použití. 
Seminář je určen pro učitele I. a II. stupně ZŠ. 
 
Dopoledne proběhne ukázková výuky hodiny matematiky či 
zeměpisu na I. a II. Stupni ZŠ (dle přihlášené školy), které je také 
možnost se účastnit jako pozorovatel. Následuje diskuze s učiteli.  
Čas ukázkové výuky cca 8.00 – 12.00 hod. 
 
Od 13.00 – 16.00 hod proběhne seminář s ukázkami „startérů“  
a dalšími typy do výuky přímo pro učitele + odpovědi na otázky 
z dopolední výuky. 
 
Přihlásit se zde 
 
 
 
 
 

Chata Navrátilka, 
Mirošov č.7, 
Vysočina 

Pojďme si promluvit, 
víkendový seminář pro 

rodiče a pedagogy 

Lukáš Javorek,  
MUDr. Taťjana Horká  
Čestmír Šťastný, MBA  
Alena Řehořová 
Zdeňka Petříková 

 

V rámci víkendového semináře Vás zkušení lektoři provedou na 
základě sdílení a komunitního kruhu specifiky komunikace na půdě 
školy. Zaměří se na komunikaci mezi rodinou a školou i na dopady 
této komunikace na její aktéry. Nebudou chybět příklady z praxe. 

Využity budou i formy koučinku a kineziologie, proběhne ukázková 
hodina komunitního učení. 

Proběhne praktický workshop na kooperativní učení ve skupinách. 

Jako odpočinek budou nabídnuty pracovní činnosti (využitelné 
 i ve škole) formou šití. 

http://aktivniucitel.cz/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/111Un-LBBv1s1WMQlKc9oCvjP94HO4OBT2hmHWkmMbWE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/111Un-LBBv1s1WMQlKc9oCvjP94HO4OBT2hmHWkmMbWE/edit?usp=sharing
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Maximální počet účastníků – 16 osob. Bude hrazeno ubytování a 
semináře.  

Účastnici si hradí vlastní dopravu a stravování. 

Akce proběhne 26.3 – 28.3.2021. 

Přihlaste se zde 

 
 

Plán vzdělávacích aktivit, Vzdělávací aktivity můžete také sledovat na 
www.branabrnenska.cz/mistni-akcni-plan-ii-2017-2020 

https://forms.gle/i3SmVP8wRMBG2AaC6
https://forms.gle/i3SmVP8wRMBG2AaC6

