
ZVEME VÁS VE DNECH 20. a 21. DUBNA NA 2023 NA

„Živé vysílání s možností dodatečného zhlédnutí“

V online programu vysílaném na kanálu Třídní učitel čeká pedagogy přihlášených škol z celé ČR řada zajímavostí,
přednášek a diskusí na zásadní témata. A to jak v živém vysílání, tak i dodatečně ke zhlédnutí dostupnému dalších
deset dní na základě zaslaného vstupního kódu na YouTube. 

P R O G R A M
Je umetání cestiček dětem tou správnou formou výchovy?
Anketa s následnou diskusí na téma: Kde je pro školu hranice mezi zdravou podporou žáka a neadekvátní
péčí vedoucí k jeho pasivitě. Nevede nevyjasněnost hranic u pedagogů ke slevování nároků na výuku
a k přehnané péči o psychický komfort dětí?  

Může motivace škodit? Nebereme dětem odpovědnost?
Kdy motivujeme, a kdy už bereme odpovědnost. Oslovíme odborníky s otázkou, zda častý důraz na motivování
dětí k výuce nejde proti výchově k jejich odpovědnosti.

Mapa právních možností a kroků, které lze učinit v případech kázeňsky nezvladatelných
dětí. Co s dětmi, které jsou kázeňsky nezvladatelné a přes dostupné úkony se situace nelepší, a co se v praxi
s tím dá a nedá dělat.

Oslovíme odborníky a kolegy s otázkami kolem možnosti využití domácí výuky...
Dětí na domácí výuce přibývá, ale nedá se využít i v jiném nastavení?

Budeme se zabývat tím, co je skutečná empatie a co jen matoucí chování, které se za ni vydává.

Co je za slovy „šest dostačujících a nevyhnutelných podmínek konstruktivních vztahů v práci
učitelů“? Říká se, že vše je o lidech, ale to „něco“, čím se liší úspěšní od neúspěšných, je exaktně defnováno
a lze s tím vědomě pracovat.

Komunikace s rodiči úhlem pohledu sebeprožívání pedagoga...
Stanovování hranic rodičům v jejich projevu, svých hranic odbornosti, jak se bránit manipulaci ze strany
rodičů, co s neochotou rodičů se domluvit... 

Spokojenost a dotek radosti z práce ve škole, při učení i v životě.
Téma psychohygieny.

DNY TŘÍDNÍCH UČITELŮ



DNY nejsou běžným přednáškově-webinářovým programem, ale studiovým setkáním a kladením si otázek na
různá témata. Cílem je osvěžit, vnést témata k přemýšlení a pracovat proti vyhoření. A neskromně cílíme i na
podporu sebevědomí pedagogů, jejichž energii je třeba podpořit. 

Dvoudenní program je akreditován MŠMT č. a.: 14416/2021-4-554

Datum konání: 20.–21. dubna 2023 vždy od 13.00 do 17.00 hodin 

Cílová populace: třídní učitelé a asistenti základních a středních škol

Cena za dva dny pro celý tým pedagogů – zaměstnanců přihlášené školy:
– při přihlášení do 28. 2. 2023  6 300 Kč
– při přihlášení po 1. 3. 2023 6 700 Kč
– při přihlášení po 1. 4. 2023 7 000 Kč

– cena pro malé školy – méně než 10 pedagogů 3 800 Kč 
K uplatnění této ceny je nutností zaslat na e-mail: m.kyhosova@zivot-bez-zavislosti.cz odkaz, kde je prokazatelně uveden počet pedagogů dané školy
(například webové stránky, výroční zpráva aj.).

Jak se přihlásit 
a) Na www.vycvikkvp.cz vyplňte jednoduchý formulář přihlášky za vaši školu. 

b) Na kontaktní e-mail vám bude zaslána zálohová faktura. Po její úhradě budete plnohodnotně přihlášeni.
Následně obdržíte fakturu a po akci osvědčení o účasti. 

c) Nejpozději 24 hodin před akcí obdržíte odkaz, který poskytnete učitelům vaší školy, kteří se nemusejí
nikde registrovat. Webinář bude vysílán prostřednictvím našeho YouTube kanálu pro třídní učitele. V době konání
akce pouze kliknete na odkaz.
Odkaz nelze mimo zaměstnance platící školy dále šířit, kopírovat či používat bez svolení. 

Lektorům bude možné během vysílání klást dotazy k tématu prostřednictvím chatu.  

Odkaz bude aktivní dalších 10 dní. Pokud vám nebo někomu z vašich třídních učitelů nebude čas vysílání
vyhovovat, lze webinář zhlédnout ze záznamu, a to až do 2. května 2023 do 24.00 hodin. 

Přejeme vám krásné
Dny třídních učitelů


