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ZDÁNÍ KLAME – SEBEPOZNÁVÁNÍ, 
VZTAHY A KOOPERACE 

WORKSHOP FOKUSNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI S ÚČASTÍ 
ODBORNÍKŮ Z ŘAD PRACOVNÍKŮ ŠPP, PEDAGOGŮ, ASISTENTŮ 

PEDAGOGA 

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE III 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022842 

 

Termín:  30. 8. 2022 

Místo jednání: Přednáškový sál Přírodovědně-technického a jazykového centra 

Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

Zlín 

Program:  

7:45 – 8:15  Prezence 

8:15 – 8:25 Zahájení jednání 

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. 

PhDr. Stanislav Minařík 

8:25 – 8:55 Rovné příležitosti v krajském akčním plánování 

RT KAP, Sociálně-pedagogická poradna 

8:55 – 9:30 Linka SOS Zlín – distanční krizová pomoc  

Mgr. Irena Majtnerová, ředitelka Linky důvěry 

9:30 – 10:00 Coffebreak 

10:00 – 12:00 Sebepoznávací projekty ve třídě 

PhDr. Andrej Drbohlav, DBA 

12:00 – 13:00 Oběd 

13:00 – 14:30 Workshopy I.  

Kristýna Farkašová – Záměrná sebepoškozování, Markéta 

Hermannová – Poruchy příjmu potravy u mladistvých, Karin Konečná – 

Smyslu v nesmyslu, Lenka Průšová - Případová konference jako 

metoda řešení složitých situací žáka a jeho rodiny 

14:30 – 14:40 Přestávka 

14:40 – 16:10 Workshopy II.  

Kristýna Farkašová – Záměrná sebepoškozování, Markéta 

Hermannová – Poruchy příjmu potravy u mladistvých, Karin Konečná – 
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Smyslu v nesmyslu, Lenka Průšová - Případová konference jako 

metoda řešení složitých situací žáka a jeho rodiny 

 

 

 

Přihlášení na konferenci je nutné do 22. 8. 2022 prostřednictvím on-line odkazu 

uvedeného níže. 

 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Mgr. Jitku Šimkovou (jitka.simkova@kr-

zlinsky.cz, tel.: 577 043 745, mob.: 731 555 064) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Workshop je pořádán v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území 

Zlínského kraje III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022842. 

  

Přihlašování 

ZDE  

mailto:jitka.simkova@kr-zlinsky.cz
mailto:jitka.simkova@kr-zlinsky.cz
https://forms.office.com/r/mvGa46LCnX
https://forms.office.com/r/mvGa46LCnX
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ANOTACE HLAVNÍ PŘEDNÁŠKY A JEDOTLIVÝCH WORKSHOPŮ 

PhDr. Andrej Drbohlav, DBA – Sebepoznávací projekty ve třídě 

Ve svém příspěvku představí základní strukturu přípravy sebepoznávacího výletu pro žáky 

škol, který rozvíjí vztahy a kooperaci, sociální role, individuální utilitu a kolektivní 

odpovědnost v obtížných podmínkách. Na přípravě se z výrazně větší části spolupodílí 

samotní žáci a učitel v období přípravy působí pouze jako mentor, supervizor a průvodce. 

Realizace takového společného záměru má přesnou strukturu a rozvíjí specifické uvědomění 

sebe sama ve skupině a skupinové vědomí všech jejich členů. 

 

Mgr. Kristýna Farkašová – Záměrné sebepoškozování 

V tomto workshopu se dozvíte, jak reagovat, když si dítě ubližuje, jaké jsou spouštěče 

takového chování, co je jeho záměrem, jak mu lze předcházet. Workshop se dotkne také 

problematiky komunikace o sebepoškozování v rámci celé třídy a jak tuto situaci zvládnout. 

Součástí bude také zvládnutí péče o sebe sama.  

 

Bc. Markéta Hermannová – Poruchy příjmu potravy u mladistvých 

Poruchy příjmu potravy (dále PPP) patří mezi závažná duševní onemocnění s velmi častým 

výskytem. Na workshopu o PPP se budeme věnovat třem hlavním tématům, která jsou 

vzájemně propojená. Představení možných příčin vedoucích ke vzniku PPP u mladistvých. 

Dále si popíšeme známky chování upozorňující na počátek onemocnění PPP. Navážeme 

souhrnem možností, které má pedagog k dispozici a kterými lze mladistvým pomoci. 

 

Mgr. Karin Konečná – Smysl v nesmyslu 

Jak podporovat a motivovat v neovlivnitelných situacích. Každé rozhodnutí, které člověk 

učiní je volbou – jak se dívat na svoji situaci. Základní techniky zvládání psychické zátěže. 

Jakou prevencí lze předcházet syndromu vyhoření a psychosomatickým obtížím. 

 

PhDr. Lenka Průšová, PhD. – Případová konference jako metoda řešení 

složitých situací žáka a jeho rodiny 

V tomto workshopu se účastníci seznámí se základními informacemi ke case managementu 

ve školské praxi a úloze case managera a jeho týmu. Dalším bodem bude již konkrétně 

uskutečnění případové konference, její možnosti a meze, otázka kdy využít metodu 

případové konference ve školské praxi. Celý workshop a problematika případové konference 

bude vztažen k otázce řešení sociálních situací žáka, které mají vliv na jeho vzdělávání. 


