
 

 

 

 

Celostátní seminář 

vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK 2022 

 

Účastníci absolvují dle svého výběru vždy jednu vzdělávací dílnu v pátek 

a následně jednu dílnu v sobotu takto: 

  
Pátek 10. 6. 2022 1. sada vzdělávacích dílen 14.00–18.30 hod. 

 

Sobota 11. 6. 2022 2. sada vzdělávacích dílen 08.00–12.30 hod. 

 

  

1. MgA. Jana Haková 

Výchova ke ctnostem 
Praktický seminář plný her a drobných aktivit završený lehkou metodikou, která umožní 

vychovatelkám a vychovatelům pochopit koncept výchovy ke ctnostem. Ukážeme si, jak snadno lze 

dětem vysvětlit velká slova, jako je vytrvalost, jedinečnost, ochota, zvídavost, sebeúcta, důvěra, 

zodpovědnost, vzájemnost a další. Slova, která děti dokážou pochopit, a hlavně pak samy žít. 

Budeme pracovat s obrázkovými kartami a sborníkem her. Více o tomto pedagogickém konceptu 

zde: www.vychovakectnostem.cz 

 

2. PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.   

Práce s hlasem a hlasová hygiena 

V úvodu semináře získají účastníci základní informace o zásadách hlasové hygieny při práci s dětmi a 

mládeží v zájmovém vzdělávání. V další části je seminář zaměřen na příčiny hlasové únavy a následné 

hlasové poruchy. Účastníci si prakticky vyzkouší konkrétní hlasové hry a cvičení směřující k reedukaci 

hlasu, postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce. Závěrečná část semináře je 

věnována prevenci vzniku hlasových potíží těch, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání pedagoga 

volného času, vychovatele ve školní družině či ve školním klubu. 

 

     3. Mgr. Pavel Rampas  

Komunikace a konflikty 

Návody na řešení konkrétních situací, které jsou dnes ve školství „bohužel“ zcela běžné ve vztazích s 

žáky, jejich rodiči nebo s kolegy. Cílem je zlepšení řešení konfliktů s ohledem na  možný výsledek i na 
vlastní duševní hygienu. Účastníkům budou představeny základy principů komunikace, její fungování 
i vliv jejích jednotlivých složek.  
 

 

http://www.vychovakectnostem.cz/


 

   

 

 

4. Mgr. Jan Gabriel Szutkowski  

Šikana mezi dětmi – jak ji rozpoznat, jak na ni reagovat, jak jí předcházet 

Během workshopu se účastníci dozvědí, jaké jsou rizikové faktory a první příznaky nežádoucí 

skupinové dynamiky a jaké jsou možnosti udržování zdravých vztahů v dětských kolektivech. Kromě 

praktických cvičení a sdílení ověřených postupů  bude prostor pro diskuzi nad otázkami, na které se 

odpovědi teprve formují nebo též vyžadují častou aktualizaci. 

      

5. RNDr. Milan Macek, CSc.  

Legislativa pro zájmové vzdělávání 
Legislativní rámec pro činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání ŠD a ŠK i pro vlastní činnost 

vychovatelů. Účastníci dostanou možnost klást v průběhu semináře otázky k relativně široce 

vymezenému tématu, a získat tak informace z různých oblastí dle jejich potřeb a zájmů.  

  

6.  Mgr. Petr Kořenek  

Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s aktuálními problémy v  zájmovém vzdělávání 
zejména v oblasti revizí RVP ZV a jejich vazeb na základní vzdělávání: zájmové vzdělávání a 

informatika; klíčové kompetence účastníků v oblasti manažerského řízení a podpory zdravého 
klimatu v zařízeních pro zájmové vzdělávání; zkušenosti z realizace společného vzdělávání a  

z realizace podpůrných opatření ve vzdělávání. Odpovědi na otázky účastníků z praxe. Otázky je 
vhodné zaslat před zahájením semináře.  

 

 

     7. Mgr. Tomáš Prycl    

Inovativní postupy a didaktické pomůcky pro rozvoj pohybové gramotnosti dětí 

(tělocvična) 
V praxi zaznamenáváme patrný deficit v oblasti nových trendů, inspirace a  inovativních metodik 

rozvoje pohybové gramotnosti u dětí. Deficit je také patrný v utváření pozitivních postojů a zájmů 
dětí o pohybovou činnost s vyústěním do celoživotní pohybové aktivity v rámci zdravého životního 
stylu. Naším cílem je, abychom tyto pojmy a postupy přiblížili učitelům, trenérům a pedagogickým 
pracovníkům, kteří vytvářejí pohybové programy pro děti. 
Účastník si s sebou donese sportovní oblečení a obuv. 

 

8. PaedDr. Drahomíra Jucovičová 

Žáci se specifickými poruchami chování – specifika v chování těchto žáků a vhodné 

přístupy 
Typické projevy syndromu ADHD bývají někdy vnímány jako nekázeň, nevychovanost. Účastníci 
workshopu se ocitnou v „kůži“ dítěte s ADHD. Seznámí se s možnostmi, jak ovlivnit některé projevy 
(hyperaktivita, nepozornost, impulzivita). Získají náměty, které mohou využít při řešení konkrétních 
situací. 



 

   

 

 

9. Mgr. Barbora Polívková 

Cesta ke zdravému sebevědomí a kultivaci mezilidských vztahů 
Sebevědomé chování je často mylně zaměňováno za agresivní a násilné chování. Co vlastně pojem 

„sebevědomí“ opravdu znamená? Jak ovlivňuje jedince na jeho cestě životem? Toho všeho se 

dotkneme v průběhu této dílny. Naše společné setkání bude také protknuto červenou nitkou, která 

sebevědomé lidi propojuje a které říkáme efektivní komunikace. Vnímám ji jako cestu k řešení 

problémů v zátěžových situacích, nástroj k důstojné sebeprezentaci či prostředek, který nám 

pomáhá uhájit si své hranice. Účastníci hravou formou prozkoumají, jaké jsou základní pilíře efektivní 

komunikace s dětmi i dospělými, jaké jsou nejčastější chyby devalvující komunikaci. Osvojí si aktivity, 

které napomáhají předcházet náročným komunikačním situacím a dokážou rozvíjet mezilidské 

vztahy ve skupině. 

Doporučení pro účastníky: pohodlný oděv, obutí a mít dostatek pití 

 

10. Mgr. Jan Vodička 

Čtenářská a matematická gramotnost ve školní družině 
Tématem dílny je využití moderních deskových her na rozvoj jazykových a  matematických 

dovedností při práci ve školní družině, a nejen v ní. Aktivity jsou zaměřeny ryze prakticky, účastníci si 

je všechny vyzkoušejí. Zahrajeme si v optimálním případě tucet her, které lze takto využít. Dílna je 

výrazně inovovaná a je do ní zařazena řada novinek, včetně ukázky aktivit vhodných pro děti  

z cizojazyčného prostředí. 

 

11. Mgr. Pavla Švecová 

Nahlédnutí do první pomoci 
Děsí vás představa, že se u dítěte během výletu objeví alergická reakce? Máte ve škole dítě s epilepsií 

a vlastně nevíte, co přesně můžete čekat? Nejste si jistí, jestli můžete dítěti ve škole dát nějaké léky 

nebo mu odstranit klíště? Jakou lékárničku s sebou nosit na výlet? A co třeba dítě s  cukrovkou? 

Pomocí interaktivních scénářů a pracovních listů se na všechny tyto situace. Budete mít jednou 

provždy jasno, jak v nich postupovat. Kromě toho si odnesete Kartu obtíží, se kterou si budete jistí, 

že dítěti se zdravotními obtížemi poskytnete tu nejlepší možnou péči. 

 


