Společně k bezpečí, z.s.
dovoluje si pozvat své klienty na

LETNÍ PORADENSKÉ DNY
Termín: 15. – 17. srpna 2022
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ, VOŠ a Střední zdravotnická škola, Komenského 234
Cílová skupina: Školní a školští poradenští pracovníci, ředitelé a jejich zástupci – školní
poradenské pracoviště, školské poradenské zařízení (metodici prevence, výchovní
poradci, školní speciální pedagogové, školní psychologové, vedení školy).
Lektorský tým: Michaela Veselá, Martina Grohmanová, Martina Kekulová
Podmínky přihlášení a účasti
• JEDEN DEN: 1.600, - Kč / 1 osoba
• DVA DNY: 3.200, - Kč/1 osoba
• TŘI DNY: 4.800, - Kč/ 1 osoba
1. Přihlašovat se je možné na jeden den , dva dny nebo tři dny. Uzávěrka přihlášek je
5. 8. 2022 nebo do naplnění kapacity.
2. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska ,
dbejte prosím na správnost vyplněných údajů (zejména kontaktního e-mailu).
3. E-mailem, který nám uvedete, Vám také přijde pro forma účetní doklad, na jehož
základě provedete úhradu účastnického poplatku. Teprve po úhradě pro forma dokladu
jste závazně přihlášeni. Následně Vám systém automaticky vyhotoví řádný doklad o
úhradě. Storno podmínky: poplatek nevracíme, lze vyslat náhradníka.
Anotace
Letní poradenské dny jsou koncipovány jako setkání poradenských pracovníků
kombinovanou formou: trénink a seminář s řízenou diskusí za účelem prohloubení
poradenských dovedností nutných ke každodenní práci, vyjasnění si aktuálních právních
aspektů a srovnání si poradenské dokumentace a základních bezpečných postupů, do
kterých je nutné nevnášet žádné improvizace.
PROGRAM: Každý den od 9.00 do 16.00.
Pondělí 15.8.: Poradenská práce se školní třídou
Pedagogická intervence ve třídě/skupině v podání školního poradenského
pracovníka/pracoviště. Od A do Z – zjištění poradenské zakázky, řízení zakázky,
rozdělení rolí, plán, postup v zakázce, evaluace. Dopoledne seminář (ukázky postupů,
výklad, proces), odpoledne trénink (jak se zakázka realizuje ve třídě – přímý trénink,
přímá práce, krok za krokem). Účastníci budou pracovat ve skupinách velikosti školní
třídy, trenér (profesionální intervent) ukáže krok za krokem, jak se co dělá. Ukázka,

procvičení, reflexe. K rozboru používáme vlastní videomateriály. Trénink je postupný,
krok za krokem, procvičení.
Dokumentace školního poradenského pracoviště/pracovníka: V průběhu dne si
projdeme dokumentaci: jak má aktuálně vypadat celá dokumentace školního
poradenského pracoviště. Na co je třeba dbát, co komu ukazovat a neukazovat. Jak to
udělat přesně podle školského zákona a vyhlášky. SVOU DOKUMENTACI SI
VEZMĚTE S SEBOU!
Úterý 16.8.: Poradenská práce s jednotlivcem – poradenský rozhovor a zakázka
Vedení poradenského rozhovoru a jeho klíčové fáze. PRVOKONTAKT – struktura
prvokontaktu jako klíčového momentu zakázky a jeho nácvik a procvičování. Dopoledne
seminář, ukázky postupů, výklad, proces, odpoledne trénink. Trénink – jak se zakázka
přesně „nabere“, zrealizuje, ukončí. Případová práce s jednotlivcem. – přímý trénink,
přímá práce, krok za krokem. Trénink je postupný, krok za krokem, procvičení.
Dokumentace: V průběhu dne si projdeme vaši školní strategii předcházení školnímu
neúspěchu. Zaměříme se na to, jak to má vypadat, aby to k něčemu bylo, a vyjasníme si,
že předcházení není totéž jako doučování a stíhání a nahánění záškoláků. SVOU
DOKUMENTACI SI VEZMĚTE S SEBOU!
Středa 17.8.: Poradenské vedení případu
Řízení případu, kontrola nad případem, delegování povinností, odpovědnosti a úkolů na
učitele – kdo PŘESNĚ dělá, co a jak. Eliminace improvizace a nežádoucích amatérských
aktivit a vstupů ze strany akčních učitelských typů. V průběhu dne si projdeme postupy
v některých právně komplikovanějších situacích a vaše kauzy a dotazy. Vedení případu
směrem ke sborovně, zainteresovaným žákům, dotčené třídě, jiným třídám, rodičům,
veřejnosti.
Případová supervize a rozbory postupů. Kauzy, u kterých chcete konzultovat vlastní
postupy a najít alternativní možnosti, si vezměte s sebou.
Organizační informace
V poledne je přestávka na oběd. Ubytování ani stravu organizátor nezajišťuje, na místě
bude káva a čaj (v ceně). Jiné občerstvení nebo stravování, psací potřeby apod. si
účastníci zajišťují sami.
Akreditace: Pro absolventy celého třídenního bloku budeme vydávat osvědčení na
24hodinový výcvik Školní nekázeň, akr. MSMT-7043/2021-2-299 (délka výcviku
odpovídá základním požadavkům pro poradenského pracovníka). Pro absolventy
dvoudenního bloku budeme vydávat osvědčení na Vedení poradenského rozhovoru ve
škole II., MSMT – 566/2021-4-143. Pro absolventy jednodenního programu budeme
vydávat osvědčení Poradenský den – prevence ve škole a školském zařízení, akr. MSMT –
27509/2019-1-917.
Dotazy rádi zodpovíme na:
vesmich@post.cz (Mgr. Veselá)
margrovrch@seznam.cz (Mgr. Grohmanová)
kekulova.m@seznam.cz (Mgr. Kekulová)
Těšíme se na Vaši účast!

