
 
POZVÁNKA NA WEBINÁŘ 

 
TŘÍDNÍM UČITELEM V POSTCOVIDOVÉ DOBĚ IV 

 

Cítím únavu, co s tím mohu dělat  
O cestě do a ze syndromu vyhoření 

 
 

„živé vysílání“ 
 

 
Cílem školení je odpověď na otázky:  
Co s únavou při práci pedagoga?  
Jak ve školním prostředí zbytečně nepodléhat stresu a proč jej kolem sebe nešířit?  
Proč spoluvytvářet vzájemnou podporu v týmu a nezahlcovat okolí ventilací rozlad a kritiky související s 
vyhoříváním? 
Čtyřfázový model syndromu vyhoření a devět kroků, kterými se lze bránit  
 
 
Obsah: 
 
1. Představení, etická pravidla 

  
2. Čtyřfázový model syndromu vyhoření 

- poplachová fáze – „co je to za nesmysl, kdo si to vymyslel, proč to mám dělat…?” 
- odpor – „nesouhlasím, ale jdu to udělat” – bezmoc, vnitřní zloba, devalvace, agresivní kritika  
- vyčerpání – „mně je to jedno” – rezignace, zmar, riziko závislosti – „dám si sklenku navíc”  
- ústup – „nechápu, proč jsem unavená, v říjnu se cítím jako jindy v květnu” 

 
3. Lidé se sklonem k syndromu vyhoření 

 
- Patřím mezi predisponované typy?  
- Nadměrné vysvětlování jako obrana – mnoho slov, málo porozumění  
- Výkon a sebeobraz – remcám, ale nakonec to udělám… 
- Konflikt, hranice, nadhled – „co bych to říkal/a, to mi za to nestojí” 
- Syndrom vyhoření a věk – „to už tady bylo” – věk jako jediná jistota a pseudosíla 
- Idealizovaná očekávání jako cesta do zklamání 
- Ne/funkční obrany – „kdyby ředitel, zřizovatel ministerstvo, ti nahoře…, pak já bych…” 

 
 

4. Vzorce chování související s únavou a syndromem vyhoření 
 
                     Co prožívám a co s tím ne/mohu dělat 

- Občas jsem unavený, ale cítím smysluplnost 
- Jsem unavený a psychicky zahlcený, neřeším, co bude 
- Často nesouhlasím s nároky, které jsou na mě kladeny, ale nic s tím nemohu dělat 
- Vše zvládám bez potíží, jen mi chybí chuť a obyčejná radost z práce 
- Jsem unavený, odpočinek pomáhá na krátkou dobu nebo vůbec ne 
- Cítím se bez energie. Počítám roky do důchodu, unikám do závislosti, nemoci... 

 
                      Vztah k realitě. Císařovy nové šaty. Kam mi zmizel smysl a chuť do práce? Výkon a očekávání jako    
                      limity zahlcení. Kde je hodnocení nezbytné a kde je cestou do vyčerpání?  

 
5. Deset kroků na cestě do a ze syndromu vyhoření  

- Vzorce chování, které naplňujeme na cestě do syndromu vyhoření 
                             a které je třeba začít přestavovat cestou ven k duševní pohodě:                                                   
                             vnitřní dialog, přijetí a odmítnutí, návrat ke svým potřebám atd. 

- Jak nepromarnit vnitřní šanci na snížení syndromu vyhoření a neočekávat úlevu zvenčí  
 
 

6. Tým pedagogů jako místo podpory 
- Co vnáším a co poslouchám v prostoru týmu pedagogů – „Ti rodiče jsou čím dál tím víc…, 

ty děti nevědí, kdy přestat…” – nespokojenost, zloba 
- „My v kabinetě a oni…” – energeticky náročné vnímání ostatních ve sborovně 



- Co chci získat v týmu, musím do týmu dát – podpora jako vzájemnost a norma 
- Emoční balast v týmu – kdy jej produkuji a jak se mu bránit od ostatních 
  

 
 

Seminář je akreditovaný – Vedení třídnických hodin MŠMT č. a.: 7970/2019-2-466 
Datum konání: 1. prosince 2021 od 14:00 do 18:00 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 pět dní. Pokud vám nebo někomu z vašich třídních učitelů nebude daný čas vysílání 
vyhovovat, lze webinář zhlédnout ze záznamu, a to až do 5. 12. 2021 do 24:00 hodin. 

Webináře (Třídním učitelem v postcovidové době I–IV) tvoří dohromady 16 hodin akreditovaného programu. 
Jednotlivý webinář lze objednat i samostatně, není obsahově provázán s předchozím webinářem.  

Těšíme se na vaši účast! 

 


