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

Termín :  29.-31.7.2019 

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

 

 
Cíl : Pobytová vzdělávací akce pro členy OMS zaměřená na společné vzdělávání. 
 
Lektoři : PaedDr. Zdeněk Martínek - „Agrese a agresivita u dětí a mládeže“.  

Krátká anotace : Rozdíl mezi pojmy agresivita x agrese. 
Příčiny zvýšeného výskytu agresivity u mládeže. 
Směry agrese - agrese vybitá na neživém předmětu, agrese vybitá na zvířeti a 
její důsledky. 
Autoagrese a její řešení ve školním prostředí. 
Dělení agresí - Moyerova klasifikace agresí.  
Komunikace s agresivními rodiči. 

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-25340/2016-2-662  
 
PhDr. Václava Tomická, Ph.D. – „Aktuální trendy v hodnocení žáků“ 
Speciální pedagog a pracovník pověřený vedením SPC Litoměřice 
 
Mgr. Lukáš Prostřední – „Řešení konkrétních kazuistik“ 
Sociální pracovník, terapeut SPC Ústí nad Labem 
 
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 projektu 

http://www.dvurperlovavoda.cz/
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Konkrétní program : 

  
 

Pondělí – 29.7.  
11.30-13.00 hod.  oběd, ubytování  
13.00–15.00 hod.  „Aktuální trendy v hodnocení žáků“ – PhDr. Václava Tomická, Ph.D. 
15.00-15.30 hod.  přestávka  
15.30-17.30 hod.  „Řešení konkrétních kazuistik“ – Mgr. L. Prostřední 
17.30 -18.30 hod.  Relaxační metody pro učitele – Mgr. V. Slavík 
18.30-19.30 hod.  večeře  
19.30-21.30 hod.  Sdílení příkladů dobré praxe ze školního prostředí  
 
 
Úterý – 30.7.  
07.30-08.30 hod.  snídaně  
08.30 -12.30hod.  „Agrese a agresivita u dětí a mládeže“- 1.část,  

PaedDr. Zdeněk Martínek 
12.30-13.30 hod.  oběd  
13.30–17.30 hod.  „Agrese a agresivita u dětí a mládeže“- 2.část,  

PaedDr. Zdeněk Martínek 
17.30-19.00 hod.  večeře 
19.00-20.00 hod. Vliv barev na osobnost člověka  
20.00 -21.30 hod.  Sdílení příkladů dobré praxe ze školního prostředí 
 
 
Středa - 31.7.  
07.30-08.30 hod.  snídaně  
08.30-10.30 hod.  „Hodnotové vzdělávání“ 1.část – Mgr. Dana Hádková 

Osobnostní rozvoj učitele se zaměřením na empatii, emoční 
inteligenci, mezilidské vztahy… 

10.30-11.00 hod. přestávka 
11.00-13.00 hod. „Hodnotové vzdělávání“ 2.část– Mgr. Dana Hádková   
   ukázkové lekce nejen pro SŠ + učebnice (téma-Odpuštění) 
13.00-13.30 hod.  oběd, ukončení + zhodnocení a rozdání osvědčení 
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