
 
POZVÁNKA NA WEBINÁŘ 

 
TŘÍDNÍM UČITELEM V POSTCOVIDOVÉ DOBĚ II 

 
Praktické kroky k opětovnému nastavení zvyklostí a kázně po návratu do škol 

 
„živé vysílání“ 

 
 
Cílem školení je pojmenovat řadu možností, jak pracovat s dětmi po návratu do škol tak, aby přechod z distanční 
výuky nepřinesl zbytečné komplikace. 
Budou rozebrány jednotlivé varianty práce umožňující, aby se každý pedagog mohl svobodně rozhodnout, co 
bude dělat, a zároveň posoudit, s čím může počítat ve zvoleném přístupu.  
 
Obsah: 
  

1. Představení, etická pravidla,  
  

2. Které školní návyky bude třeba znovu upevňovat a co pro to můžeme udělat 
 

- výhody a rizika rychlého modelu „hodíme děti do vody, ať plavou…”, 
- výhody a rizika pomalého modelu „nemůžeme je zatížit, aby…”, 
- nakolik volit preventivní opatření a nakolik sankce “nebudu to říkat desetkrát…”. 
- nastavení hranic a důslednosti u dětí i dospělých “ještě jednou a uvidíš”.   

            
 

3. Jak jako třídní učitel chci pracovat s kázní po návratu do školy  
 

- nepotřebuji pracovat s kázní, ale chci vědět, s čím se mohu setkávat, 
 
- chci vybrat z možností, jak pracovat s kázní po návratu,  

 
co zohlednit při definování priority opětovného udržování kázně po návratu, jak nastavit jednoduchý a 
praktický monitoring kázně, sjednocení, nebo alespoň přiblížení v přístupu k nekázni, nastavení práce s 
problémovým kolektivem, kdy spolupracovat s rodiči a kdy ještě ne, vyhodnocení efektivity praktických 
přijatých kroků a nastavení dalších priorit,  
 

- příklady z praxe lektorky při řešení kázeňských otázek v řadě škol.  
 

4.  Práce s odpovědností  
 
Jak přistoupit k opětovnému nastavování kázně, abychom do procesu nevnesli zbytečnou agresi, a 
přesto mohli vyžadovat plnění povinností, jak nepřijít o střípky odpovědnosti za práci, které se u dětí 
distanční výukou nastavily,  
kdo za co odpovídá, emoce v uplatňování kázně „ještě jednou a uvidíš…”, o co pečovat, abychom si 
nepřipadali víc jako dozorci než jako učitelé, a řada dalších témat.  

 
 

3. Péče o sebe jako třídního učitele při udržování kázně. Týmová podpora ve sborovně. 
  

 
 

Seminář je akreditovaný – Vedení třídnických hodin MŠMT č. a.: 7970/2019-2-466 
Datum konání: 22. dubna 2021 od 13:00 do 17:00 hodin  
Cílová populace: třídní učitelé základních a středních škol 
Lektorka: PhDr. Helena Vrbková 
Cena: za školu 3 000 Kč. 
                                             

                                                    Jak se přihlásit  

a) Na www.vycvikkvp.cz vyplňte 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 formulář osvědčení.  



c) Nejpozději 20 hodin před akcí obdržíte odkaz, který poskytnete třídním 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.  

Lektorce je možné během vysílání klást dotazy k tématu prostřednictvím chatu.   

Odkaz bude aktivní tři dny. Pokud vám nebo někomu z vašich třídních učitelů nebude daný čas vysílání 
vyhovovat, lze webinář zhlédnout ze záznamu, a to až do 24. 4. 2021 do 24:00 hodin.  

Webináře (Třídním učitelem v postcovidové době I a II) tvoří dohromady 8 hodin akreditovaného programu. 
Webinář lze objednat i samostatně, není obsahově provázán s předchozím webinářem.  

Těšíme se na vaši účast! 

 


