
 
 

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ Z CYKLU 
 

TŘÍDNÍM UČITELEM V POSTCOVIDOVÉ DOBĚ  
 

Možnosti a hranice školy v tématu duševního zdraví.  
 
Webinář má tři cíle:  

1) Pojmenovat reálné možnosti a hranice pedagogů tak, aby uměli odmítnout rodičovský 
nátlak na „terapeutizování ,“ nebo se sámi nedopouštěli „pseudozáchranářství”.  

2) Ukázat, jak zdánlivě nepodstatné projevy v chování během výuky mohou být tvůrčí, či 
naopak likvidující pro duševní pohodu dětí i nás dospělých.  

3) Odpovědět na otázky: Kdy a jak reagovat na dítě, které se nám nezdá duševně v 
pořádku? Do kdy tolerovat odchylky v chování a odkdy je třeba jednat? Jaký 
význam má prodleva v čase? A řada dalších otázek.  

 
 
Obsah: 
  

1. Představení, etická pravidla, harmonogram 
- na úvod příběh ze života „Je to hrozný…”aneb projevy nespokojenosti a jejich 

neřešení jako cesta do duševních obtíží.   
  

2. Kterých základních projevů duševního zdraví si všímat u dětí i dospělých 
- základní projevy, které signalizují psychické zdraví či obtíže,  
- jak se nenechat vmanévrovat do pseudodiagnostiky a psychologizování. 

 
3. Postojově komunikační schémata ne/podmiňující duševní zdraví  

 
a) Já to chci, já to nebudu, mě to nebaví…  
b) Já musím, vy musíte... 
c) Já to dokážu, i kdybych měl/a… 
d) Že se nestydíš, hanba by mě fackovala… 

 
      4.    Je možné psychické invalidizování dětského kolektivu a jednotlivců v něm?  

- motivace, manipulace, svoboda, výkon, povinnost, odpovědnost  
                       aneb co chci, aby děti zvedly, musím pomalu pouštět,      

- respekt a jeho vynucování aneb vyžadovat respekt křikem je jako  
    zapalovat ohněm vodu, 
- ponižování a jiné patologické uplatňování moci jako odraz „bezmoci”, 
- čím vytváříme ve škole ideální podmínky pro šikanu,  
- nespokojenost pedagogického sboru, rodičů a dětí jako společná obrana. 

  
 

4. Možné a nereálné kroky k podpoře duševního zdraví  
- rozdíl mezi cílenými programy a tvorbou šesti nevyhnutelných  
      a dostačujícícch podmínek konstruktivní změny (dle Carla R. Rogerse), 
- motivace, manipulace, svoboda, výkon, povinnost.  

 
 

5. Větář aneb Co lze říci, když... 
- nabídka možných formulací pro běžné případy s důrazem na vytváření 

bezpečí; zpomalení a ticho jako silná podpora a řada jiných možností při 
práci s bezpečím jako základním východiskem dobrého kolektivu.   

 



 
Seminář je akreditovaný – Vedení třídnických hodin MŠMT č. a.: 7970/2019-2-466., III. díl. 
Jednotlivé díly je možné zhlédnout samostatně. 
Datum konání: 20. října 2021 od 14:00 do 18:00 hodin (bude ke zhlédnutí i ze záznamu) 
Cílová populace: třídní učitelé základních a středních škol 
Lektorka: PhDr. Helena Vrbková 
Cena: za školu 3000 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 pedagogům vaší školy, 
kteří se tak 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 další tři dny. Pokud vám nebo někomu z vašich třídních učitelů nebude 
daný čas vysílání vyhovovat, lze webinář zhlédnout ze záznamu, a to až do 24:00 hodin.  

Webinář lze objednat i samostatně, není obsahově provázán s předchozími díly.  

Těšíme se na vaši účast!  � 

 


