
 
 
 

PROGRAM LETNÍ ŠKOLY 
 
 
PÁTEK 18. SRPNA 
              8.30 ZAHÁJENÍ LETNÍ ŠKOLY, PREZENCE A PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
 

  9.00-17.00 ŘEDITELSKÝ TROJBOJ I. část 
Mgr. Miloslav Hubatka 
 

  9.30-16.00 NEKLIDNÉ A ZBRKLÉ DĚTI A VÝVOJOVÉ ZVLÁŠTNOSTI DĚTÍ 3-7 LET 
Dr. Lidmila Pekařová  

 

            18.00 PROMÍTÁNÍ FILMU  
 

 
 
SOBOTA 19. SRPNA 
  9.00-17.00 ŘEDITELSKÝ TROJBOJ II. část 

Mgr. Miloslav Hubatka 
 

  9.00-14.00 VÝTVARNÉ INSPIRACE  
Lena B. Freyová 
 

15.00-18.00 PRAKTICKÁ DUŠEVNÍ HYGIENA PRO UČITELE aneb jak to zvládnout a nezbláznit se 
(nejen) ve škole  
Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D. 

 
           18.30 VEČERNÍ NEFORMÁLNÍ POSEZENÍ 
 
 
 

NEDĚLE 20. SRPNA 
 

9.00-14.00 VYUŽITÍ NOVÝCH KOMUNIKAČNÍCH METOD V PRAXI PEDAGOGA 
  Mgr. Alena Dzurňáková a Mgr. Vladimíra Jůzová 

 

9.00-14.00 PAMĚŤOVÉ TECHNIKY PRO ŠKOLU A ŽIVOT aneb koho vlastně dnes učím?  
Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D. 
 

         14.15 ZAKONČENÍ LETNÍ ŠKOLY 
 



 

ANOTACE K SEMINÁŘŮM NA LETNÍ ŠKOLE PRO PEDAGOGY:
 

ŘEDITELSKÝ TROJBOJ: 
 
DEN:   pátek 18. SRPNA. + sobota 19. SRPNA 
ČAS:   9.00 – 17.00 (oba dny)  
LEKTOR:  Mgr. Miloslav Hubatka 
DOPORUČENO: vedoucím pracovníkům škol  
 
ANOTACE: Vzdělávací program Ředitelský trojboj je veden interaktivními metodami s důrazem na 

aktivní zapojení účastníků. V průběhu programu si účastníci vyzkouší prostřednictvím 
vlastního prožitku některé metody, které budou moci využít pro práci se svými týmy.  

  
   Obsah akce - tematické okruhy: 

 Strategie, koncepce a marketing školy; sebereflexe, tvorba koncepce a marketing školy, 

priority, význam a formy spolupráce s rodiči; příklady z praxe 

 Leadership – vedení týmů a lidí; typologie a odlišné přístupy k vedení týmů a lidí; klimata na 

pracovišti, důvěra a komunikace, problémy ve vedení lidí, příklady z praxe  

 Zavádění změn – zkvalitňování procesů; zavádění změn a nových procesů, návyky a jejich 

význam a aktivní tvorba, význam hodnot a jejich uplatnění v celkovém systému školy, 

problematika udržitelnosti změny, nejčastější příčiny vnitřních problémů zavádění změn ve 

škole 
 

NEKLIDNÉ A ZBRKLÉ DĚTI A CO S TÍM DOMA I VE ŠKOLE  
A VÝVOJOVÉ ZVL. DĚTÍ VE VĚKU 3-7 LET ANEB CO NEPOKAZIT VE VÝCHOVĚ 
 
DEN:   pátek 18. SRPNA   
ČAS:   9.30 – 16.00  
LEKTOR:  Dr. Lidmila Pekařová 
DOPORUČENO: pedagogickým pracovníkům MŠ, 1. stupně ZŠ 
 
ANOTACE: 
Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole  
1. LMD a jeho projevy 
-co je normální v rámci dg., co nehodnotit a netýrat tak dítě 
-jak rozumět jeho neposlušnosti 
-proč nemyslí v nebezpečných situacích 
 

2. Porucha pozornosti spojená s hyperak. dg.:ADHD) 
· Jak poznat, že jde o vadu a ne jen špatně vychované dítě 
-co dop. při špatné výchově a co je výchova dobrá 

-ADHD dítě a televize, i-pad  a další technika 
-dítě zbrklé a neklidné a jeho kapesné 
-co se sportem, které sporty ano a které ne… 

------------------------------------------------------------------------ 
Vývojové zvl. dětí ve věku 3-7 let  
aneb co nepokazit ve výchově  
1. Jak vychovat poslušnost 
-Co děláme špatně 
-co dítě už umí, to za něho neděláme 
 

3. Neklid v lavici, „zlobení“ a vyrušování  
-co lze a co nelze pedagogicky odstraňovat a JAK. 
-jaké metody uplatňovat doma 
 

4. Školní zralost a zařazování u hyperaktivních dětí 
-jak rozlišit nezralost a nízkou inteligenci 
-jaké volit typy škol a proč 
-jak dítě vyvolávat a zkoušet, školní příprava doma 
 

5. Vrozená dispozice k učení kontra osobnost 
-je chytré, ale chce samo něčemu rozumět, nebo si jen hrát? 

-chce mít jedničku, nebo rozumět něčemu? 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
2. Dospělý nechápe, co je samostatnost 

-posluhujeme…příklady 
-dítě se samo nerozhoduje, mluvíme za něho 
-nosíme jeho věci, nemá batůžek 
 



 
 
 
 
3. Rozdíl mezi klukem a holčičkou 

-vychováváme z kluků holky 
-periferní vidění a globální řešení  
-frustrace a dopad při zařazení do školy 
-poruchy „dys“ 
 

4. Dětský pokoj na jeho proměny-uklízení 
-chybí manuál, zvláště pro kluky 
-chybí systém a řád 
-nácvik pořádku, vše na své místo zahajujeme pozdě 
 
5. Co můžeme ovlivnit v MŠ 

-mnoho, ale jen u rodičů, kteří mají zájem 

-může znemožnit pohodlné posluhování předáváním 
předškoláků rodičům venku 

 
6. Kdy začíná povinnost a jak ji doporučovat rodičům 
Co je to dětská práce... 
-pochopit dětské pomáhání do nástupu do školy 
-zavést povinnost dítěte, otce i matky v prostředí domova 
(hospodářství) 

 
 
 
7. Grafický projev, vývoj kresby a potřeby po sobě 
zanechávat barevné stopy. 
-spolupráce rodiče u kresby 
-začínat velkým prostorem, tabule, chodník, stěna 
-nevytvářet násilí 
 
 

8. Školní zralost a nebezpečí předčasného i pozdního 
nástupu do školy. 

-dítě čeká na odpověď 

-pamatuje si přečtené a reprodukuje 
-sedí u stolečku a dokončí práci 
-umí se samo obsloužit a najíst a obléct 
-umí jednat s dospělými 
-pozná své věcí…. 

 
9. Které vlastnosti dětí jsou v tomto věku ohrožující a co 
s tím lze dělat. 
-nesoběstačnost a nesamostatnost 
-sobecká sebestřednost 
-ignorování povelů, oslovení, domluvených signálů 

   
 

VÝTVARNÉ INSPIRACE: 
 
DEN:   sobota 19. SRPNA 
ČAS:   9.00 – 14.00   
LEKTOR:  Lena B. Freyová 
DOPORUČENO: učitelům VV, vychovatelům ŠD, pedagogům ZŠ, MŠ  
 
ANOTACE: Výtvarné tvoření a inspirace nejen do hodiny výtvarné výchovy.  

Kreativní techniky a jejich praktické vyzkoušení.  
  
 

PRAKTICKÁ DUŠEVNÍ HYGIENA PRO UČITELE  
ANEB JAK TO ZVLÁDNOUT A NEZBLÁZNIT SE (NEJEN) VE ŠKOLE 
 
DEN:   sobota 19. SRPNA 
ČAS:   15.00 – 18.00   
LEKTOR:  Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D. 
DOPORUČENO: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ  
 

ANOTACE: Málokterá profese je tak zatížená nároky na efektivitu mentální práce, jako ta 
učitelská. Učitele potřebují nejen rychle a správně přemýšlet, ale i učit jiné, jak to dělat, 
a u toho neustále řešit rozmanité interpersonální konflikty napříč generacemi. U toho 
všeho není těžké zapomenout na sebe a své vlastní potřeby.  

Seminář nabízí komplexní pohled na problematiku duševní hygieny, vycházející 
z nedělitelnosti tělesné a duševní stránky člověka – od základních podmínek práce 
mozku po techniky zvládání záchvatu paniky.   

 
 
 
 



 
 
 

VYUŽITÍ NOVÝCH KOMUNIKAČNÍCH METOD V PRAXI PEDAGOGA 
 
DEN:   neděle 20. SRPNA 
ČAS:   9.00 – 14.00   
LEKTOR:  Mgr. Alena Dzurňáková a Mgr. Vladimíra Jůzová 
DOPORUČENO: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ  
 
ANOTACE: 1. Představení mediačních a facilitačních technik při práci s rodinou, nácvik technik 

v triádách. 

 2. Přínosy supervize a koučování v profesi pedagoga 

 

 

PAMĚŤOVÉ TECHNIKY PRO ŠKOLU A ŽIVOT ANEB KOHO VLASTNĚ DNES UČÍM? 
 
DEN:   neděle 20. SRPNA 
ČAS:   9.00 – 14.00   
LEKTOR:  Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D. 
DOPORUČENO: pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ  
 
ANOTACE: Pro účastníky semináře je přípraven funkční úvod do problematiky paměťových 

technik, a následně výběr různých paměťových technik, určených pro různé typy 
paměťové látky a osobní preference „užitkovníků“. Celek je zaměřen maximálně 
prakticky, s ukázkami a nácvikem probíraných technik hned na místě. Výběr technik 
bude přizpůsoben potřebám účastníků.  

Je zde předpoklad, že zúčastnění pedagogové mohou posléze předávat získané znalosti 
a dovednosti svým žákům, a tímto zvyšovat rovněž i jejich paměťové schopnosti 
a celkově efektivitu učení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

VAŠI LEKTOŘI: 

MGR. MILOSLAV HUBATKA  

 Miloslav Hubatka se dlouhodobě věnuje práci s nadanými a talentovanými dětmi, moderním 
technologiím ve vzdělávání, výchovným a vzdělávacím systémům a strategii, marketingu 
a rozvoji škol. Léta pracoval ve školství na školách se zaměřením na moderní technologie 
a 10 let pracoval ve funkci ředitele školy. Vydal několik úspěšných publikací a přispíval do 
mnoha odborných časopisů. Nyní působí jako lektor, mentor, expert a metodik. 

 

 

DR. LIDMILA PEKAŘOVÁ 

Lidmila Pekařová má za sebou více jak 30 let praxe v klinické psychologii a přednáškových 
aktivitách pro pedagogy a širokou veřejnost. Věnuje se jak tématům řízení a vedení lidí, tak 
výchově dětí, vztahy v rodině či zvládání stresových situací. Dále poskytuje poradenskou 
činnost v oblasti mezilidských vztahů. V roce 2006 publikovala knihu Jak žít a nezbláznit se. 
 

 

 

 

 

LENA BANSZEL FREYOVÁ 

Lena Freyová působila původně jako pedagog, nyní však přes dvacet let působí jako lektorka 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je autorkou několika pohádkových knih 
a mnoha metodických sešitů, jako např. Pohádkové tvoření nebo Tvoření s pohádkou – sbírka 

výtvarných technik především pro předškolní děti. Věnuje se rozvoji fantazie a tvořivosti dětí.  
 

 
 

MGR. ET MGR. ALICJA LEIX, PH. D. 

 Alicja Leix je původem z Polska, v ČR vystudovala na MU Brno Češtinu pro cizince i Český jazyk 
a literaturu, má doktorát z psychologie, konkrétně se specializuje na výchovu a vzdělání. Dále 
se věnuje výuce češtiny pro cizince. Působí také jako soudní tlumočník a lektor. Pravidelně 
publikuje v České republice i v zahraničí. 

 

 

 

MGR. ALENA DZURŇÁKOVÁ 

 Alena Dzurňáková pracuje jako facilitátor, mediátor a lektor. Absolvovala kurzy komunikace, 
zvládání konfliktů, facilitace a mediace. Vystudovala MU v Brně – sociální pedagogiku. 
V současné době je v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, kde absolvovala semináře 
Kids skills, koučování a supervize. Do budoucna by se chtěla věnovat více terapii a supervizím. 

 

 
 

MGR. VLADIMÍRA JŮZOVÁ 

 Vladimíra Jůzová je lektorka, mediátorka a facilitátorka, spoluzakladatelka společnosti 
TREMEDIAS. Původem sociální pracovnice OSPOD. Vystudovala na UHK v Hradci Králové 
speciální pedagogiku, později sociální patologii a prevenci a na MU Brno sociální pedagogiku. 
Absolvovala četná školení a výcviky z oblasti komunikace, mediačních a facilitačních technik, 
komplexní krizové intervence.  


