
Cílené programy vzdělávání = Letní škola  
OMS – společné vzdělávání 
 
Vícedenní vzdělávací akce financována z projektu „Systémové řešení - motivace a vzdělávání 
pedagogů“ a  „Cílená podpora škol při naplňování KAP 1“  
 

Termín : 30.7.-1.8.2018 

Místo pobytu :  Dvůr Perlová voda, Kostelec nad Ohří,  
http://www.dvurperlovavoda.cz/ 

 

Cíl : Pobytová vzdělávací akce pro členy OMS zaměřená na společné vzdělávání. 
 

Lektoři : Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., posezení nad tématem „Tři způsoby, jak 
přistupovat k emocím“ 
Prim. MUDr. Karel Nešpor CSc., je primářem mužského oddělení závislostí Psychiatrické 
léčebny Bohnice a na malý úvazek působí na Subkatedře návykových nemocí Institutu pro 
další vzdělávání zdravotníků. Narodil se v roce 1952. V šestnácti letech potkal americkou 
učitelku jógy českého původu paní Ossius. Ta ho mimo jiné naučila kupříkladu smíchu nohama  

 
Mgr. Lenka Krejčová a Mgr. Alena Laubeová – vedení rozboru kazuistik a 
modelových situací, garant – Mgr. Bc. Blahoslava Pekařová 
Mgr. Lenka Krejčová a Mgr. Alena Laubeová zaměstnankyně PPP Ústeckého kraje 
(pobočkaTeplice) 
Mgr. Bc. Blahoslava Pekařová – ředitelka PPP Ústeckého kraje 
 

PhDr. Václava Tomická, Ph.D. - Jak vypracovávat IVP  
Speciální pedagog a pracovník pověřený vedením SPC Litoměřice 
 

Mgr. Dana Hádková – „Hodnotové vzdělávání od MŠ, ZŠ až po SŠ„ 
D.Hádková je součástí týmu nadšených lidí, kteří vychází ze skoly Cyril Mooney inspirovaných 
vzdělávacím přístupem sestry Cyril. Ráda přispívá k tomu, aby děti vstupem do školy 
neztrácely svoji zvídavost, vnímaly různost a propojenost lidí a zároveň byly šťastné 

 

Určeno : pro lídry, experty, metodika, mentory a realizační tým  

 

 

http://www.dvurperlovavoda.cz/


Konkrétní program :  

 
 

Pondělí – 30.7.  
11.30 -13.00 hod.  oběd, ubytování  
13.30 – 15.00 hod.  Ph.Dr. Václava Tomická, Ph.D. – „Problematika IVP pro žáky se SVP“  
15.00-15.30 hod.  přestávka  
15.30-18.30 hod.  MUDr. Karel Nešpor, CSc., posezení nad tématem „Tři způsoby, jak  

přistupovat k emocím“  
18.30-19.30 hod.  večeře  
19.30-20.30 hod.  Sdílení příkladů dobré praxe ze školního prostředí  

 

Úterý – 31.7.  
8.00-9.00 hod.   snídaně  
9.30 -12.30 hod.  „Hodnotové vzdělávání“ – Mgr. Dana Hádková. Seznámení s principem  

vzdělávání založeném na upřímnosti, důvěře, svobodě, vnitřní motivaci a 
vzájemné pomoci. (úvod, ukázka, rozbor)  

12.30-13.30 hod.  oběd  
13.30 – 15.30 hod.  „Rozbor kazuistik“ – témata z problémových situací, rozbor a řešení 

konkrétních anonymních kazuistik žáků a modelových situací pod vedením 
pracovnic PPP (Mgr. Krejčové, Mgr. Laubeové, garantky Mgr.B.Pekařové a 
Mgr. Škarydové)+ modelové situace + nastavení pravidel pro aplikování 
„Rozboru kazuistik“ v praxi v průběhu školního roku 2018/2019 

15.30-16.30 hod.  volno  
16.30-18.30 hod.   „Kyberšikana“ - rozbor, řešení konkrétních situací vč. modelových situací, 

nastavení preventivních pravidel pod vedením pracovnic PPP (Mgr. Krejčové, 
Mgr. Laubeové, Mgr. Škarydové) 

18.30 – 19.30 hod.  večeře  
19.30-20.30 hod.  Sdílení příkladů dobré praxe ze školního prostředí  

 

Středa - 1.8.  
8.00-9.30 hod.   snídaně  
9.30-10.30 hod.  Kulatý stůl k problematice společného vzdělávání (poradenské zprávy,  

výkaznictví, nastavení podpůrných opatření..- možnost zodpovězení 
připravených dotazů…) – Mgr. Vladimír Slavík +Mgr. Bc. Blahoslava Pekařová  

10.30-11.30 hod.  ŠIKK – skupinová práce 
11.30-12.30 hod.  oběd, ukončení 
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