Společně k bezpečí, z.s.
dovoluje si pozvat své klienty na otevřený seminář
lektorek Mgr. Martiny Grohmanové a Mgr. Martiny Kekulové

JAK NEPŘEPÁLIT START
(v rámci programu Nastartování nových vztahů ve třídě, akreditace MSMT 28413/2017-2-1179)
Termín: 21. srpna 2020
Čas: od 9 do 14 hodin (prezence od 8:20)
Místo: Porotní sál Valdštejnského zámku, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Podmínky přihlášení a účasti:

Účastnický poplatek ve výši 800,- Kč/os.
(pro odběratele stejnojmenného videožurnálu 700,- Kč/os – viz nabídka na našem webu
www.spolecnekbezpeci.cz )
Způsob platby: Převodem – zálohová platba. Pokud pro vedení operativní (pomocné)
evidence potřebujete doklad o provedení zálohové platby, využijte ten, který je přiložený
k pozvánce (viz níže) a kde jsou obsaženy i pokyny k platbě. Teprve po připsání částky na
náš účet je účastník závazně přihlášen. V případě neúčasti účtujeme 100% stornopoplatek,
lze za sebe vyslat náhradníka.
Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska
Pro hromadné přihlášky (4 a více účastníků) nám napište na info@spolecnekbezpeci.cz
Obsah a zaměření semináře:
Seminář, který navazuje na období zavření škol a propojuje právě končící školní rok s tím
nadcházejícím. Je zaměřený na bezpečný začátek roku – co udělat těsně před startem, co na
startu, jak se připravit, jak si rozvrhnout síly, abychom vydrželi celou etapu a do cíle se
dostali úplně všichni. Bude obsahovat:
- ukázky nástrojů otevřené komunikace (formu nástrojů znáte z našich tréninků zaměřených
na zvyšování dovedností učitelů základních a středních škol – účastníci tréninků měli možnost
vidět představení nástrojů v samostatných videích).
- mapování školní třídy na začátku roku (půl roku bez školy), nastavení pravidel, vymezení a
včasné nastavení hranic. Práce se třídou nejen pro třídní učitele.
- jak si můžu pomoct, aby došlo k vzájemnému propojení učitel-žák? Vzájemné naladění tak,
abychom spolu mohli fungovat tváří v tvář v průběhu celého školního roku. Uzavření starého,
začátek nového, náhled do věkových skupin, protože každá z nich potřebuje něco jiného.
Cílová skupina: učitelé žáků plnících povinnou školní docházku (na ZŠ i SŠ) a učitelé
prvních a druhých ročníků středních škol.
Termín uzávěrky přihlášek je 30. 6. 2020 nebo do naplnění kapacity.
Během semináře není zajištěno občerstvení.
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Datum splatnosti: 30. června 2020
Forma úhrady: převodem na účet
Číslo bankovního účtu: 215 393 331/0300
VS: vaše IČ
Do poznámky napište jméno a příjmení kontaktní osoby z přihlášky, kvůli snazší identifikaci
platby
Dodavatel: Společně k bezpečí, z.s. Staré Sedlo 92 Orlík nad Vltavou, 398 07. Zapsán ve
spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce
č.4458; IČO: 270 54 705; DIČ: CZ 270 54 705
Vystavil(a): Kateřina Pospíšilová
Nejsme plátci DPH
Zálohová platba za seminář „Jak nepřepálit start“ (v rámci vzdělávacího programu
Nastartování nových vztahů ve třídě), konaný dne 21. srpna 2020.
K úhradě:
800,- Kč za 1 osobu /osm set korun/
700,- Kč za 1 osobu /sedm set korun/ pro objednatele videožurnálu

