
Jak dosáhnout pozitivních 
vztahů v inkluzivní třídě
Lektor: PhDr. Lenka Svobodová

23.11.2018, v 8:30 h.

Městská knihovna Havířov

Online přihláška: ZDE

Pozvánka na 

akreditovaný vzdělávací seminář

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcQQDwBneciXYd4Igy3YTvVgmehotnI4Ex1_2z2OaXT8pWFQ/viewform?usp=sf_link


Anotace a cíle semináře

Anotace:

V prostředí školy tráví děti velkou část dne, proto je velmi důležité, aby se dokázaly 
vyrovnat se zátěží, kterou školní povinnosti přinášejí a naučili se vycházet se svými 
spolužáky. A vzhledem k tomu, že součástí každého třídního kolektivu jsou žáci s 
různými potížemi, poruchami, odlišnostmi a rozdílným zázemím, je nutné aktivně vést 
žáky k větší ohleduplnosti, toleranci a spolupráci.

Pedagog by měl třídní kolektiv dobře znát, vnímat klima ve třídě, průběžně ho 
sledovat a realizovat základní pedagogické intervence.

Cíle:

1. Nabídnout pedagogům návod, jak pracovat s různými osobnostmi žáků, jak je 
zklidnit či naopak aktivizovat, jaké volit strategie při komunikaci, jak je co 
nejvíce zapojit do výuky apod.

2. Naučit pedagogy sledovat třídní klima, tj. zjišťovat ho prostřednictvím 
pedagogických (nikoliv psychologických) metod a poskytnout praktické tipy, jak 
zlepšovat vztahy mezi spolužáky.



Informace o lektorovi
PhDr. Lenka Svobodová

➢ Psycholožka, lektorka akreditovaných programů, externí vyučující na Pedagogické
fakultě SOU

Lektorské činnosti se věnuje více jak 17 let, své semináře nestaví na teorii, ale na
konkrétních příkladech a kazuistikách.

Její hlavní devizou jsou zkušenosti a úzké propojení s praxí (8 let pracovala jako
školní psycholožka, 2 roky v oblasti kariérového poradenství, dále jako psycholožka
v SPC a také 6 let jako učitelka). Mimo to externě spolupracuje s Pedagogickou
fakultou OSU, kde vzdělává budoucí pedagogy.

Díky své práci je v intenzivním kontaktu s pedagogy, žáky či jejich rodiči – řešila
problémy a konflikty, které školní prostředí přinášelo, komunikovala se žáky,
pracovala s třídami, pomáhala pedagogům v jejich nelehké práci, konzultovala
s rodiči, spolupracovala s OSPOD, dětskými lékaři, Policií ČR, apod.

Nejen tyto zkušenosti využívá a předává na svých seminářích, všechny jí sdělované
informace pochází z reálného českého prostředí a nabízí cesty řešení.



Realizátor vzdělávacího semináře

Tento seminář je realizován v rámci projektu:

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“

reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizátor projektu: 

Statutární město Havířov 

Více informací o projektu a jeho aktivitách:

http://www.map-havirov.cz

https://www.facebook.com/MapHavirovII/

http://www.map-havirov.cz/
https://www.facebook.com/MapHavirovII/


Organizační informace semináře:
Jak dosáhnout pozitivních vztahů v inkluzivní třídě

Datum: 23. listopadu 2018

Čas: 9:00 – 13:00 hod.
(registrace od 8:45 hod.)

Místo: Městská knihovna Havířov, 
Svornosti 86/2, Havířov (budova G Magistrátu 

města Havířov, Hudební salonek, 2. patro)

Kapacita: 25 osob

Přihlášení: online přihláška ZDE

Účast na kurzu zahrnuje:

▪ Jedná se o akreditovanou vzdělávací akci
▪ Neškolní prostředí 
▪ Pracovní listy pro účastníky
▪ Možnost konzultace problému s lektorem
▪ Drobné občerstvení
▪ Osvědčení o absolvování akreditovaného 

semináře

Kontaktní osoba:

Ing. Monika Miškaříková
Magistrát města Havířov
Kancelář B-405, Odbor Kancelář primátora, 
Oddělení strategického rozvoje
Tel.: +420 596 803 189
E-mail: administrator.map@havirov-city.cz

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcQQDwBneciXYd4Igy3YTvVgmehotnI4Ex1_2z2OaXT8pWFQ/viewform?usp=sf_link
mailto:administrator.map@havirov-city.cz

