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V rámci projektů  
 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 
 

pořádáme 
 

Online setkání s učiteli na téma  

„Škola bez poražených“ (pokračování) 
 

Lektoruje Mgr. Jan Kumstát 

 

 
 

                                                       

KDY:    pondělí 11. 5. 2020 od 14 hod, délka 1,5 hod  

     každé další pondělí do 29. 6. 2020 (celkem 8 setkání) 

 

PRO KOHO:  učitelé a ředitelé MŠ a ZŠ, další pracovníci (asistenti, vychovatelé v ŠD 

apod.)  

 ! všech setkání se mohou zúčastnit i ti, kteří se nezúčastnili /nezhlédli/ 

úvodního setkání ! 

 

JAK:  připojení na setkání přes odkaz  http://meet.google.com/dph-tjnv-bdb 

             (připojte se, prosím, zhruba o 15 min dříve, aby se začalo včas. Podrobný návod 

na připojení je uveden za anotací)   
 

http://meet.google.com/dph-tjnv-bdb
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ANOTACE: 

V osmi navazujících setkáních se budeme věnovat komunikačním dovednostem a 

nástrojům podle Thomase Gordona, které: 

 pomohou pedagogickým pracovníkům budovat kvalitní vztahy se žáky 

 umožní dosáhnout naplňování vlastních potřeb bez použití mocenských prostředků 

 vedou ke zvyšování dobré atmosféry v kolektivu a snižování odporu k učení 

 poskytnout možnosti řešení konfliktů tak, aby konfliktů ubývalo 

 

Každé setkání bude obsahovat i praktickou část s ukázkou řešení konfliktů. Můžeme 

se zabývat i konkrétními konflikty z Vaší praxe.   

 

Setkání 1.: 

Proč a jak? 

Kromě přehledu dovedností kurzu se zamyslíme nad bloky ve vyučování a při učení 

a budeme rozvíjet dovednost „pozorování chování“ a objevovat sílu popisného jazyka 

namísto hodnocení. 
 

Setkání 2.: 

„Okno chování“ aneb čí je to problém 

V rozdílných situacích jsou vhodné rozdílné komunikační dovednosti. Naučíme se 

rozlišovat tyto situace pomocí schématu zvaného okno chování. 
 

Setkání 3.: 

Jak pomáhat a zároveň rozvíjet samostatnost 

Budeme se zabývat rozvojem pomáhajících dovedností i podmínkami, kdy a jak je lze 

využívat tak, abychom podporovali samostatnost žáků a zvyšovali jejich pohodu. 

 

Setkání 4.: 

Když se „nic“ neděje 

Chvíle, kdy si nikdo na nic nestěžuje, jsou mimořádně vhodné pro rozvoj a upevňování 

vztahu. Probereme komunikační nástroje, které k tomu lze využít. 
 

Setkání 5.: 

Tvoje svoboda končí tam, kde narušuje moji pohodu 

Důležitou součástí efektivní komunikace jsou konfrontační dovednosti. V tomto setkání si 

objasníme zásady efektivní konfrontace podle Thomase Gordona. Také se budeme zabývat 

běžnými chybami neefektivní konfrontace. 
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Setkání 6.: 

Život není soupeření 

Projdeme si společně kroky, které nám umožní řešit konflikty tak, aby z nich vyšli všichni 

zúčastnění jako vítězové. Taková řešení jsou trvalejší a nevyžadují vynakládání další 

energie ne jejich udržování. 

 

Setkání 7.: 

Ach ta dnešní mládež aneb i když vidíme svět jinak, můžeme spolu vycházet 

Často se setkáváme se situacemi, kdy máme s dětmi nebo i kolegy, nadřízenými či rodiči 

dětí diametrálně odlišné názory. Společně se budeme zabývat možnostmi řešení 

takovýchto situací a důsledky těchto řešení. 
 

Setkání 8.: 

Šedivá je teorie, zelený strom praxe 

Ukážeme se další možnosti, jak lze získané komunikační nástroje využít při práci s 

kolektivy například při mediaci či facilitaci a budeme se zabývat dalšími možnostmi jejich 

integrace do vlastní praxe. 

 

Více o lektorovi (pro MAP II realizuje aktivitu Příběh peněz) zde: 

https://www.vychovabezporazenych.cz/jan-kumstat.html 

 

NÁVOD NA PŘIPOJENÍ: 
 

Návod, jak se připojit k vysílání Hangouts Meet: 

1. Přihlaste se do svého Google účtu v rámci G Suite, nebo se připojte přes osobní 

Google účet. Můžete zůstat i nepřihlášení. V tom případě budete později vyzváni 

k zadání jména. ZADEJTE, PROSÍM, SVÉ JMÉNO, PŘÍJMENÍ A ŠKOLU (stačí 

zkráceně) - potřebujeme kvůli seznamu účastníků. 

2. Běžte na webovou adresu Meet místnosti odkaz  http://meet.google.com/dph-tjnv-

bdb Tato adresa je jedinečná.  

3. Zkontrolujte kameru a mikrofon 

4. Zmáčkněte tlačítko “Připojit se” 

 

Video návod zde: https://www.youtube.com/watch?v=T1EHR-kEOJE 

 

Přihlášení z telefonu: lze se připojit k hovoru přes klasické volání na 234 610 760 a pro 

připojení je potřeba zadat  PIN: 763 376 128# 

 

https://www.vychovabezporazenych.cz/jan-kumstat.html
http://meet.google.com/dph-tjnv-bdb
http://meet.google.com/dph-tjnv-bdb
https://www.youtube.com/watch?v=T1EHR-kEOJE
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Obrázek s popisem funkcí: 


