
P O Z V Á N K A

Za co byste poděkovali své třídní učitelce, učiteli? 
„Živé vysílání s možností dodatečného zhlédnutí“

Máme za sebou těžké covidové období. Desetitisíce pedagogů suplovalo, testovalo, zvládalo karantény, distanční
výuku, vlastní nemoc i nápor veřejnosti. Je na čase zastavit se a uvědomit si, že můžeme být hrdi na to, jak jsme
to ve školách zvládli. A první Dny třídních učitelů si kladou tento cíl.

Osm odborníků bude v rámci akreditovaného programu hovořit nejen o odborných aktualitách, ale i odpovídat
na otázky, jak vnímali práci pedagogů, zavzpomínají také na své učitele. Z palety osobností si vybere snad každý.
Programem bude provázet a otázky klást PhDr. Helena Vrbková.

Věříme, že naši pedagogové potřebují pocítit, že jejich práce je oceňována.

Pozvání přijali: 

ve čtvrtek 24. března 2022 od 13.00 do 17.00 hodin online, ke zhlédnutí do 7. dubna 2022

ŠKOLSKÝ OMBUDSMAN A JEHO KOMPETENCE
PaedDr. Ladislav Hrzal, školský ombudsman, bude mluvit o tom, co má a nemá význam chtít od ombudsmana.
Uvede, jaký je postup při vyřizování stížností, a pohovoří o obtížných i kuriózních situacích při své práci.

KYBERÚTOK A KYBERŠIKANA ZAMĚŘENÉ NA UČITELE
Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., odpoví na otázky: Co dělat, když učitel zažívá kyberšikanu? Jak je to s anonymitou
pachatelů útoků? Dostali jste se na servery s hodnocením učitelů, co s tím? 

MÁME TO OHLÁSIT NA POLICII? – NEJČASTĚJŠÍ OMYLY V POSTUPU ŠKOLY PŘI PODEZŘENÍ NA
TRESTNÝ ČIN
Npor. Bc. Kamil Luzar, MBA, rozebere pohledem policisty, jak postupovat při podezření na trestný čin spáchaný žákem
či studentem.

JAK VYUŽÍT SUPERVIZI PRO PRÁCI TŘÍDNÍCH UČITELŮ
Mgr. Josef Forman, ředitel školy a supervizor, promluví o praktických ziscích supervize pro třídní učitele, o tom,
co od ní očekávat a co nikoliv

DNY TŘÍDNÍCH UČITELŮ



v pátek 25. března 2022 od 13.00 do 17.00 hodin online, ke zhlédnutí do 7. dubna 2022

PRACOVNĚPRÁVNÍ STATUS TŘÍDNÍHO UČITELE
JUDr. Vladimír Rejmont odpoví na otázky: Jaký je pracovní status třídního učitele z hlediska pracovního práva? Jak
má být definován druh práce třídního učitele v pracovní smlouvě a jaká je vazba na popis pracovní činnosti? Hranice
plnění a neplnění výkonnostních povinností třídního učitele – rizika – sankce. Home office – distanční výuka a pracov-
něprávní nastavení?

ODVAHA NAJÍT ŠTĚSTÍ V PRÁCI PEDAGOGA
Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., bude mluvit o cestách hledání prožitku spokojenosti a štěstí na cestě životem. 

KOMPREHENZIVNÍ BEHAVIORÁLNÍ INTERVENCE 
Mgr. Nicole Tesar, M.S., RMHCI, promluví o své práci s dětmi trpícími nutkavým chováním – tiky, Touretteovým
syndromem – a o tom, jak se dá dětem pomoci. O přístupu, který je účinný, a přesto v ČR nerozšířený. 

CO DĚLAT O PŘESTÁVCE KE ZVÝŠENÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI UČITELE 
PhDr. Mgr. Simona Hoskovcová, Ph.D., popíše a prakticky ukáže několik možností, jak se v průběhu výuky zbavit napětí
a zvyšovat odolnost učitele. Co konkrétně může udělat učitel o přestávce pro svou psychickou kondici? Relaxační cvičení
a psychohygienické triky vás v pátečním odpoledni vyladí na uvolněné prožití víkendu.

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

Datum konání: 24.–25. března 2022 vždy od 13.00 do 17.00 hodin 

Cílová populace: třídní učitelé základních a středních škol

Cena je hromadná – za všechny pedagogy platící školy: 
oba dva dny á 7 000 Kč.
jeden den, 24. března 2022, á 4 000 Kč.
jeden den, 25. března 2022, á 4 000 Kč.

Cena pro školy s méně než 10 pedagogy: 
oba dva dny á 3 000 Kč.
jeden den, 24. března 2022, á 2 000 Kč.
jeden den, 25. března 2022, á 2 000 Kč.

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 formuláře osvědčení. 

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 je 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 7. dubna 2022 do 24.00 hodin. 

Přejeme vám krásné
Dny třídních učitelů


