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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“ 
 

Lektoruje Mgr. Jan Kumstát 

 

 
 

                                                       

KDY: - úvodní představení konceptu Školy bez poražených v pondělí 4. 5. 2020 ve 

dvou časech od 14 hod a od 17 hod, délka cca 60 min (vyberte si čas, který 

vám lépe vyhovuje) 

             - v případě zájmu budou online setkávání pokračovat 1x týdně v pondělí 

(předpoklad) v čase od 14 nebo 17 hod, délka 1,5 hod (domluvíme se na setkání, 

den i čas lze změnit)  

 
PRO KOHO: učitelé a ředitelé ZŠ (i další pracovníci, např. asistenti, vychovatelé v ŠD)  
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JAK:  připojení na setkání pro oba časy 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)   

 
ANOTACE: 

Online debata s certifikovaným lektorem kurzů T.E.T. - ŠKOLA BEZ PORAŽENÝCH 

a P.E.T. - VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH podle Thomase Gordona. 

 

V průběhu setkání budete mít možnost: 

• dozvědět se více o konceptu Školy bez poražených 

• seznámit se s některými nástroji této metody 

• zeptat se na cokoli, co Vás k danému tématu napadne 

• získat informace o navazující sérii online setkávání, kde se budeme blíže 

seznamovat s konkrétními komunikačními dovednostmi této metody 

 

T.E.T. - Škola bez poražených se zabývá základními komunikačními dovednostmi 

a nástroji řešení konfliktů, které potřebují učitelé pro budování kvalitních vztahů s žáky 

a studenty. Využívání těchto dovedností a nástrojů vede ke snižování odporu k učení 

a úbytku množství konfliktů, což má za výsledek naopak zvyšování množství a kvality času 

pro učení a rozvoj. 

 

Počátky kurzů T.E.T./P.E.T. jsou spojeny s rokem 1962 – od té doby se stále rozvíjejí a 

rozšířily se do více než 50 zemí celého světa. Principy naslouchání, komunikace a řešení 

konfliktů se osvědčily v rozličných kulturách a prostředích. Za více než půl století své 

existence se staly kurzy T.E.T./P.E.T. jedním z nejúspěšnějších programů pro rozvoj 

komunikačních dovedností na světě. 

 

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: 

http://meet.google.com/dph-tjnv-bdb
http://meet.google.com/dph-tjnv-bdb
https://www.vychovabezporazenych.cz/jan-kumstat.html
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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: 128# 376 763  

 

Obrázek s popisem funkcí: 

http://meet.google.com/dph-tjnv-bdb
http://meet.google.com/dph-tjnv-bdb
https://www.youtube.com/watch?v=T1EHR-kEOJE

