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Akreditace:
Společně k bezpečí, z.s. instituce akreditovaná MŠMT pro DVPP, IČO: 27054705
Všechny naše semináře jsou akreditované MŠMT pro DVPP
Kontakt:
Objednávky vyřizuje Mgr. Kateřina Pospíšilová
Tel.: +420 774 709 773;
e-mail: pospisilova@spolecnekbezpeci.cz

ANOTACE PROGRAMŮ
Správní řízení ve škole (akreditace č. MSMT – 566/2021-4-143)
Lektorka: Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová, specializuje se na problematiku veřejné správy a
správního práva
Komu je seminář určen: ředitelům a ředitelkám mateřských škol, základních škol, středních
škol, příp. jejich zástupcům, nebo oprávněným osobám, zmocněným k vedení správních řízení
maximální počet účastníků: 30
Obsah: Zdroje a literatura k tématu; škola jako orgán veřejné moci, vztah mezi správním
orgánem a dotčenými osobami; kdy škola vede správní řízení; oprávněná úřední osoba;
nepodjatost; základní zásady činnosti správních orgánů; počítání času ve správním řízení;
zahájení řízení - na žádost, z moci úřední; náležitosti žádosti; nakládání s osobními údaji ve
správním řízení; účastník řízení a jeho zástupci; vedení spisu; doručování rozhodnutí a dalších
písemností; lhůty ve správním řízení; přerušení řízení; zastavení řízení; rozhodnutí a jeho
náležitosti; právní moc, vykonatelnost; odvolání; neshoda zákonných zástupců - doporučený
postup; předběžné opatření.
Rozsah: 4x60 minut
Základní cena: 10.000 – 12.000 Kč dle cestovních nákladů

Veřejnosprávní minimum pro ředitele škol (akredit. č. MSMT – 566/2021-4-143)
Lektorka: Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová, specializuje se na problematiku veřejné správy a
správního práva
Komu je seminář určen: ředitelům a ředitelkám mateřských škol, základních škol, středních
škol, příp. jejich zástupcům. Maximální počet účastníků: 30
Cílem programu je podat ředitelům škol a školských zařízení základní přehled o veřejné
správě ve škole, postavení školy v systému veřejné správy a právech a povinnostech školy
jakožto orgánu veřejné moci. Vzdělávací program je pojatý jako základní průřez tématy,
každé z níže uvedených témat je do programu začleněno jako minimum, přičemž se dále
odkazuje na navazující zdroje, odbornou literaturu aj.
Obsah:
1. Škola jako orgán veřejné moci: vztahy ve veřejném právu, základní zásady činnosti
správních orgánů, vzdělávání jako veřejná služba, postavení ředitele školy (1 vyučovací
hodina)
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2. Základní přehled předpisů vztahujících se k činnosti školy jakožto orgánu veřejné moci.
Vnitřní předpisy školy (1 vyučovací hodina)
3. Spisová služba ve škole, založení a vedení spisu. (1 vyučovací hodina)
4. Správní řízení ve škole, kdy škola /ne/vede správní řízení. Osobní údaje ve škole dle
aktuální právní úpravy (1 vyučovací hodina)
5. Řešení stížností a petic ve škole. Právo na svobodný přístup k informacím ve škole (1
hodina)
6. Škola v systému veřejné správy a vztahy s ostatními orgány veřejné moci. Kontrola ve
škole (1 hodina)
Rozsah: 4x60 minut
Základní cena: 10.000 – 12.000 Kč dle cestovních nákladů

Řešení problému ve třídě (akreditace č.MSMT – 8252/2019-1-405)
Lektorka: Mgr. Martina Grohmanová, pedagog
Obsah: Nástroje, postupy a metody, které umožní analyzovat problém ve třídě, vnímané jako
problémová, anebo ve třídě, ve které je žák, který je vnímán jako problémový a vlivný,
seznámení se s metodami a postupy práce s takovým problémem a hledáním společných
postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Tento
seminář je vhodné kombinovat s návaznými programy primární prevence pro třídní kolektivy,
které nabízíme v rámci Společně k bezpečí,z.s.. Tento program vyžaduje vysokou míru
interaktivity účastníků a jejich připravenost. Lektorka pracuje se školními kauzami, které
škola konkrétně řeší a od nich se odvíjí seminář.
Počet účastníků: Individuálně po dohodě s objednavatelem, dle typu semináře. Z důvodu
interaktivity cca 25 účastníků.
Rozsah: 5x60 minut
Cena se odvíjí od vzdálenosti (v km) od místa výjezdu do místa konání. Základní cena je
11 000,- Kč (do 100 km včetně), 13 000,- Kč (100-200km), 15 000,- Kč nad 200 km.

Práce se třídou – dílna (akreditace č. MSMT – 32898/2018-2967)
Lektorka: Mgr. Martina Grohmanová, pedagog
Obsah: Práce se třídou v rámci třídnické hodiny - pedagogické nástroje, postupy a metody,
které umožní orientovat se ve vztazích ve třídě a povedou ke zdravému klimatu třídy a které
lze použít nejen v rámci třídnických hodin, ale i v rámci vyučování v okamžiku, kdy je třeba
řešit vztahové konflikty nebo nežádoucí projevy chování. Komunikační techniky a jejich
trénink pomocí aktivit. Tento vzdělávací program vyžaduje vysokou míru interaktivity
účastníků a jejich připravenost. Lektorka pracuje se školními kauzami, které škola řeší a od
nich se seminář odvíjí. Kurz je určen pouze pro učitele motivované ke změně.
Počet účastníků: Individuálně po dohodě s objednavatelem, dle typu semináře. Z důvodu
interaktivity cca 25 účastníků. Je vhodné oddělit učitele 1. stupně a 2. stupně.
Rozsah: 4x60 minut
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Cena se odvíjí od vzdálenosti (v km) od místa výjezdu do místa konání. Základní cena je
11 000,- Kč (do 100 km včetně), 13 000,- Kč (100-200km), 15 000,- Kč nad 200 km.

Nastartování nových vztahů ve třídě (akreditace č. MSMT – 566/2021-4-143)
Lektorka: Mgr. Martina Grohmanová, pedagog
Obsah: Seznámení s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které umožní analyzovat
rizikovou situaci ve třídě, která je vnímána jako riziková, anebo ve třídě, ve které je žák, který
je vnímán jako žák s rizikovým chováním a vlivný. Seznámení se s metodami a postupy práce
s takovým rizikovým chováním a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů
vedoucích ke zmírnění rizikového chování nebo dosažení stavu bez rizikového chování.
Seznámení se skupinovou dynamikou a jejím vlivem na fungování skupiny. Možnosti práce
se třídou, komunitní kruh, ladění se ve skupině, reflexe, zpětná vazba. Komunikační techniky,
aktivity k tréninku. Tento seminář je vhodné kombinovat s návaznými programy primární
prevence pro třídní kolektivy, které nabízíme v rámci Společně k bezpečí,z.s.. Tento program
vyžaduje vysokou míru interaktivity účastníků a jejich připravenost. Lektorka pracuje se
školními kauzami, které škola konkrétně řeší a od nich se odvíjí seminář.
Počet účastníků: Individuálně po dohodě s objednavatelem, dle typu semináře. Z důvodu
interaktivity cca 25 účastníků. Je vhodné oddělit učitele 1. stupně a 2. stupně.
Rozsah: 5x60 minut
Cena se odvíjí od vzdálenosti (v km) od místa výjezdu do místa konání. Základní cena je
11 000,- Kč (do 100 km včetně), 13 000,- Kč (100-200km), 15 000,- Kč nad 200 km.

Vliv soutěživého prostředí na klima třídy (akreditace č. MSMT – 32898/2018-2967)
Lektorka: Mgr. Martina Grohmanová, pedagog
Obsah: Bezpečí ve skupině, soutěžení a jeho rizika, efektivní metody založené na spolupráci.
Počet účastníků: Individuálně po dohodě s objednavatelem, dle typu semináře. Z důvodu
interaktivity cca 25 účastníků.
Rozsah: 5x60 minut
Cena se odvíjí od vzdálenosti (v km) od místa výjezdu do místa konání. Základní cena je
11 000,- Kč (do 100 km včetně), 13 000,- Kč (100-200km), 15 000,- Kč nad 200 km.

Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě (akreditace č.MSMT –
8252/2019-1-405)
Lektorka: Mgr. Martina Grohmanová, pedagog
Obsah: Důvody pro zařazení třídnických hodin do školního vzdělávacího programu;
skupinová dynamika; pedagogické nástroje, postupy a metody, které vedou k rozvoji
sociálních dovedností, ke zkvalitnění vztahů ve třídě, a které podporují pozitivní klima třídy.
Tento seminář je vhodné kombinovat s návaznými certifikovanými programy primární
prevence pro třídní kolektivy, které nabízí Společně k bezpečí, z.s. Tento vzdělávací program
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vyžaduje vysokou míru interaktivity účastníků a jejich připravenost. Vhodný pro sborovnu
zúženou na motivované učitele.
Počet účastníků: Individuálně po dohodě s objednavatelem, dle typu semináře. Z důvodu
interaktivity cca 25 účastníků. Je vhodné oddělit učitele 1. stupně a 2. stupně.
Rozsah: 5x60 minut
Cena se odvíjí od vzdálenosti (v km) od místa výjezdu do místa konání. Základní cena je
11 000,- Kč (do 100 km včetně), 13 000,- Kč (100-200km), 15 000,- Kč nad 200 km.

Revitalizace sborovny (akreditace č. MSMT – 566/2021-4-143)
Lektorka: Mgr. Martina Grohmanová, pedagog
Obsah: Seznámení s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které umožní orientovat se
ve vztazích ve třídě. Nástroje, podle kterých, je možné „načíst třídu“ a společně hledat vlivy,
které působí na klima třídy. Uvědomit si a přijmout závislost klimatu sborovny na klimatu
jednotlivých tříd ve škole.
Důvody, které vedou k zařazení „práce se třídou=osobnostně sociální výchova (třídnické
hodiny)“ do školního vzdělávacího programu. Skupinová dynamika, pedagogické nástroje,
postupy a metody, které vedou k rozvoji sociálních dovedností, ke zkvalitnění vztahů ve třídě,
a které podporují pozitivní klima třídy, ale zároveň mají vliv na klima celé sborovny a opačně,
vliv sborovny na klima třídy. Prostřednictvím příkladů dobré praxe seznámit s možnostmi
práce se třídou jako skupinou. Zlepšit klima sborovny, posílit sociální oporu mezi pedagogy a
pomoc, aby sborovna byla místem, kde je pedagogům spolu dobře. Tento vzdělávací program
vyžaduje vysokou míru interaktivity účastníků a jejich připravenost. Kurz je určen pouze pro
sborovny motivované ke změně.
Tento seminář je dvoudenní (12 vyučovacích hodin), práce lektorů v páru, cena je
individuální dle místa zakázky, počtu účastníků.
Počet účastníků: Individuálně po dohodě s objednavatelem, dle typu semináře. Z důvodu
interaktivity cca 25 účastníků.

Prevence a rozpoznávání zanedbávaných dětí ve školním prostředí
(akreditace č. MSMT – 32898/2018-2-967)
Lektorka: Mgr. Martina Kekulová, etopedka
Komu je seminář určen: školní metodici prevence, výchovní poradci, učitelé ZŠ a SŠ, vedení
škol, vychovatelky ŠD
Obsah: Seznámení se základními kategoriemi syndromu CAN, trestně právní úpravou
syndromu CAN, rizikovými situacemi a prevencí (sexuálního zneužívání, prvky sexuální
výchovy, které je možné ve školách využít). Seznámení s kontakty na organizace zabývající
se syndromem CAN, učebními texty, zdroji a informačními materiály. Praktická část je
věnována konkrétním aktivitám zaměřeným na jednotlivé cílové skupiny žáků ve školách.
Jak pracovat s dětmi na I. a II. stupni ZŠ. Představení konkrétních aktivit, které je možné
zařadit pro programu prevence nebo výuky na 1. stupni. Jak s tématem zacházet, čeho si
všímat, výhody a nevýhody, na co si dát pozor, tak, aby byl program efektivní. V části
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programu pro žáky II. stupně zařazujeme aktivity z oblasti právního vědomí (dítě jako oběť,
dítě jako ten, kdo se provinil).
Jak pracovat se studenty SŠ a gymnázií – zneužití mladých lidí v oblasti práce a brigád, práce
v zahraničí, pohlavního zneužívání, obchodu s lidmi atd. I v této části zařazujeme konkrétní
aktivity z oblasti právního vědomí (jsem oběť nebo pachatel).
Časový rozsah: 2 dny, 2 x 7 hodin (60 min). Seminář je interaktivní a rozdělen na dvě části
(informační, praktická).
Základní cena: 20.000 Kč pro sborovnu, pro ostatní subjekty základní cena 25.000 Kč za
seminář pro skupinu do 30 účastníků, při vyšším počtu se cena navyšuje

Styly mládeže (aneb mám ve třídě žáka/kyni s jinakostí) (akreditace č. MSMT –
11461/2020-2-382)
Lektorka: Mgr. Martina Kekulová, etopedka
Komu je seminář určen: učitelé ZŠ a SŠ, vedení škol, školní metodici prevence,
výchovní poradci
Obsah: Seznámení se styly mládeže a subkulturami, s přednostmi a rizikem stylů mládeže a
subkultur ve třídě. Praktické postřehy ze situace „mám ve třídě žáka/kyni s jinakostí“.
Hodnotový systém, sebepoškozování a právní vědomí. Konkrétní možnosti využití
interaktivních aktivit přímo při práci se třídou.
Časový rozsah: 4 x 60 minut
Základní cena: 10.000 Kč pro sborovnu, pro ostatní subjekty základní cena 12.500 Kč za
seminář pro skupinu do 30 účastníků, při vyšším počtu se cena navyšuje

Práce se třídou (podpora pozitivní atmosféry a vztahů ve třídách a skupinách)
(akreditace č. MSMT – 32898/2018-2967)
Lektorka: Mgr. Martina Kekulová, etopedka
Komu jsou semináře určeny: učitelé MŠ, ZŠ, vychovatelé ŠD, učitelé SŠ, vedení škol, školní
metodici prevence, výchovní poradci
Semináře, Práce se třídou a Řešení problému ve třídě, je možné si objednat jako celek,
ale i každý zvlášť.
Obsah:
1) "Takhle to v mé třídě funguje"
Význam nastavování třídních pravidel a rituálů pro efektivní pedagogickou práci (začátky
a konce). Pravidla třídní a osobní hranice a mantinely dospěláka_ příklady, rozdíly, výhody,
úskalí.
Zásady v procesu přebírání pravidel učitele žáky. Rituály a symboly jako prostředek k
vymezení hranic ve vztahu učitel a žák, učitel a třída - ukázky, kazuistiky, příklady řešení.
Práce s pravidly, rituály a hranicemi - kazuistiky, příklady řešení, sdílení zkušeností.
Ukázky aktivit k vyvození, nastavení a upevňování pravidel a rituálů se třídou: práce se
symboly, komunikační tyčka, podpora očního kontaktu a oslovení, galerie, atd.
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Časový rozsah: 6 x 60 minut (dílna)
Základní cena: 10.000 Kč pro skupinu pedagogů (sborovnu), pro ostatní subjekty základní
cena 12.500 Kč za seminář pro skupinu do 30 účastníků, při vyšším počtu se cena navyšuje

Řešení problému ve třídě – možné navázat na dílnu „Práce se třídou“
(akreditace č.MSMT – 8252/2019-1-405)
2) "Ve třídě má každý své místo"
Možnosti načtení třídního kolektivu, podpora a rozvoj dovedností učitele. Jak připravit a vést
třídnickou hodinu jako prevence řešení problému ve třídě. Podpora dovednosti učitele jak se
zorientovat v pozicích ve skupině. Jak zasadit třídnická setkávání do procesu práce se třídou v
průběhu školního roku. Hledání řešení při konfliktu, čím začít, kdy se čemu věnovat, na co si
dát pozor + ukázky konkrétních aktivit, př. škálování, teploměr třídy, sáčky, pozice ve třídě,
třídní uspořádání, zasedací pořádek, atd..
Časový rozsah: 8 x 60 minut
Základní cena: 10.000 Kč pro skupinu (sborovnu), pro ostatní subjekty základní cena 12.500
Kč za seminář pro skupinu do 30 účastníků, při vyšším počtu se cena navyšuje

Sociální vyloučení a etnicita: Romové a Cikáni – známí i neznámí (akreditace
č. MSMT – 27767/2021-4-929 v rámci programu Diskriminace a sociální vyloučení)
Lektoři: doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D., ředitel Ústavu etnologie FF UK
Mgr. Lenka Jakoubková, Ph.D., Ústav etnologie FF UK
Komu je seminář určen: všem, kteří pracují v oblasti sociálního začleňování (sociální
pracovníci, úředníci, učitelé, policisté, strážníci…)
Obsah:
- Sociální vyloučení, sociálně vyloučené lokality, kdo v nich žije a proč. Příčiny sociálního
vyloučení.
- Tradiční Romská kultura z pohledu sociální antropologie (příbuzenství, rodina, rituální
(ne)čistota).
- Komunikace – základní zásady.
- Romština - jazykové minimum.
Rozsah: 5 hodin (5x60 minut)
Cena: 15.000 Kč za seminář pro skupinu do 30 účastníků, při vyšším počtu se cena navyšuje

OSTATNÍ SLUŽBY
Kazuistická setkání (Mgr. Grohmanová): v podobě rozborů konkrétních školních případů
v oblasti práce se třídou, sociální kompetence, interakce učitel – třída, učitel – žák, s návrhy
řešení a postupů. Cenu stanovujeme individuálně dle konkrétní zakázky, časové náročnosti
atd.
Supervize (Mgr. Grohmanová): možné jsou individuální supervize učitelů v oblasti interakce
učitel – třída, učitel- žák, práce se třídou – sociální kompetence, problémové situace ve třídě.
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Součástí je náslech a načtení učitele ve vztahu ke třídě a k jednotlivcům ve vyučovací hodině,
je to výchozí bod pro supervizní rozhovor. Cenu stanovíme individuálně dle konkrétní
zakázky, časové náročnosti atd.
Individuální konzultace k problematice správního řízení (Mgr. Bc. Pospíšilová): Revize
vzorů písemností – rozhodnutí, usnesení, výzev apod., nastavení kritérií pro zápisy do ZŠ a
MŠ, konzultace průběhu konkrétních správních řízení (přijetí, přestupy, odklady PŠD,
rozhodování o individuálním vzdělávání, vyloučení a podmíněné vyloučení apod..)
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