Zlínský kraj

Mgr. Petr Gazdík
člen rady
školství

Zlín, 25. září 2018
Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás pozvat na setkání u příležitosti konání XII. ROČNÍKU KRAJSKÉ KONFERENCE K
PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Konference je zaměřena na téma s názvem „Dobrý
start při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělávání“. Program konference naleznete v příloze této
pozvánky.
Konference se uskuteční v úterý dne 13. listopadu 2018 od 9.00 hodin ve společenském sále
Domova mládeže Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, Pavlákova 3942.
Akce je určena pro školní metodiky prevence, výchovné poradce, vedení školy. Vstup na konferenci
je zdarma. Z důvodu omezené kapacity je nutné provést registraci předem. Svou účast potvrďte
nejpozději do 26. října 2018 výhradně prostřednictvím přihlašovacího formuláře (více informací
v organizačních pokynech). Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity společenského sálu.
Občerstvení zajištěno.
Pozvání platí pro jednoho zástupce Vaší školy.
Pořadatelem konference je Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž ve spolupráci se Zlínským krajem.
Těším se na setkání s Vámi.

S pozdravem

Petr Gazdík v. r.

Příloha: Program konference

třída Tomáše Bati 21 • 761 90 Zlín
telefon: +420 577 043 105 • e-mail: petr.gazdik@kr-zlinsky.cz • www.kr-zlinsky.cz

Program konference
8.30

Prezence účastníků

9.00

Zahájení konference

I. blok
9.10

Informace od krajské školské koordinátorky prevence

9.20

Informace od okresních metodiků prevence

9.35

Rizika komunikace mezi týmem školy a rodiči (PhDr. David Čáp, Ph.D.)

10.05

Seznam se bezpečně (Martin Kožíšek)

10.30

Přestávka

10.45

Rituály a třídní identita (Mgr. Markéta Hlavsová)

11:20

Uplatnění šesti nevyhnutelných a dostačujících podmínek dle C. R. Rogerse
v práci s třídním kolektivem (PhDr. Helena Vrbková)

12.10

Organizace působící v oblasti primární prevence a zážitkových programů pro
školy, příklady dobré praxe (MADIO z.s., DIS Fryšták)

12.30

Přestávka - oběd

II. blok
13.15

Tematické workshopy
A. Co potřebuji od svého týmu a co mi hází klacky pod nohy (PhDr. David Čáp)
B. Využití projektivní práce v rámci diagnostiky a aktivizace třídy na ZŠ a SŠ
pomocí pomůcek „Zvířecí svět a obrazy“ (PhDr. Helena Vrbková)
C. Rituály a třídní identita jako nástroje ke stmelení kolektivu (Mgr. Markéta
Hlavsová)
D. Zážitková pedagogika v práci učitele (Mgr. Hana Kostrůnková,
Mgr. Martina Javoříková, DIS Fryšták)
E. Přechod odkudkoli kamkoli – nové příležitosti (Madio z.s.)

14.45

Závěr konference

Změna programu vyhrazena.
Organizační pokyny:
Kontaktní osoba: Ing. Jana Kotková, j.kotkova@ped-km.cz, 571 428 731, 603 811 060
Registrace na konferenci výhradně přes přihlašovací formulář –
Adresa formuláře: goo.gl/forms/lj92UzfC1Q8rAgUq1

