
  

  
Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje 

za finanční podpory Olomouckého kraje  
pořádají VI. ročník  

 
 
 „Krajské konference primární prevence rizikového chování pro 

metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy 
základních a středních škol“  

 
 

s tématem: Autorita učitele 
 
 Kdy: 20. 10. 2017 v čase od 8:30 do 15:00 
 Kde: Caritas – VOŠ sociální Olomouc, Křížkovského 6 
 
 
Vize: 
  
Krajská konference primární prevence rizikového chování se díky finanční podpoře 
Olomouckého kraje stala v našem kraji pravidelnou a pedagogickými pracovníky 
vyhledávanou vzdělávací aktivitou. Vytváří prostor pro získání aktuálních informací z oblasti 
PPRCH, sdílení zkušeností a v neposlední řadě si účastníci z řad pedagogických pracovníků 
středních, základních a mateřských škol odnesou prakticky využitelné poznatky.  
 
Tématem letošního ročníku je „Autorita učitele“. Budeme se snažit posílit učitele v jejich 
výchovných a komunikačních kompetencích, zvýšit jejich informovanost a sebedůvěru. Ve 
vztahu k žákům a třídním kolektivům je vhodné, aby se učitelé naučili efektivně využívat své 
formální autority, tedy svého postavení pedagoga a z toho plynoucího oprávnění vyžadovat 
dodržování stanovených pravidel. Dále je důležité, aby uměli využívat i svoji přirozenou a 
neformální autoritu, která vychází z osobních a odborných kvalit daného člověka. Díky tomu, 
že jsou pedagogové v pravidelném každodenním kontaktu se svými žáky, mohou 
významnou mírou ovlivnit jejich postoje, a být pro ně vzorem či nositelem žádoucích hodnot.  
 
 
 
 



  

 
PROGRAM KONFERENCE 

 
 

8:30 – 9:00 REGISTRACE v předsálí 
 
 
9:00 – 9:45   Úvodní slovo a aktuality v prevenci rizikového chování v hlavním sále  
Mgr. Lubomír Schneider – ředitel PPP a SPC OK 
Ladislav Hynek – náměstek hejtmana OK 
PhDr. Ladislav Spurný - krajský koordinátor primární prevence 
Mgr. Vladimír Sklenář – oddělení prevence MŠMT 

   Mgr. Pavla Ševčíková - oblastní metodička prevence 
 
 

9:45 -10:00  Přestávka   
 
Od 10:00 budou probíhat paralelně příspěvky v hlavním sále a workshopy  
 Hlavní sál 
 
10:00 – 10:45   
Učitel v současném systému školství  
Vedou: Mgr. Karel Opravil – konzultant; Mgr. Marek Tvrdoň – ředitel ZŠ Kunovice  
 
10:45 - 11:00   Přestávka 
 
11:00 – 11:45  
Pokračování programu Učitel v současném systému školství vedeného Mgr. Karlem 
Opravilem a Mgr. Markem Tvrdoněm 
 11:45 -13:00 Přestávka na oběd 
 
13:00 - 13:45 
Linka pro rodinu a školu  
Vede Mgr. Jarmila Kubáňková - ředitelka organizace Cesta z krize 
 
13:45 - 14:00   Přestávka 
 
14:00 – 14:45 
Mentoring učitelů  
Vede Mgr. Marek Mikláš – ředitel Dětského centra Zlín, p. o.; lektor Minimalizace šikany 
 
 
14:45 – 15:00 Závěrečné slovo a ukončení konference.  
 
 
 



  

 
 Workshopy  
 
 
Workshopy budou probíhat ve čtyřech samostatných učebnách souběžně  
s programem v hlavním sále. Stejné workshopy se opakují také odpoledne. Početní 
limit účastníků je maximálně 15 osob na každý workshop, přihlašování probíhá při 
registraci v předsálí.               
 
 
Dopoledne v čase od 10:00 do 11:45                    Odpoledne v čase od 13:00 do 14:45 
 
 

I. Mgr. Martin Kupka, Ph.D.: Syndrom vyhoření a povolání učitele  
II. Mgr. Petr Halama: Třídnické hodiny 
III. PhDr. Věra Neusar: Druhý krok  
IV. Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Irena Oršulíková: Asertivita v pedagogické 

komunikaci 
 
 
 
Bližší informace o obsahu jednotlivých příspěvků a workshopů naleznete 
v samostatné příloze – ANOTACE. 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Vstup na konferenci je ZDARMA, její realizace je podpořena finančními prostředky 
Olomouckého kraje.   
 
 
Závazné přihlášky (viz. samostatný dokument v příloze) posílejte prosím nejpozději do 
10. 10. 2017 emailem na adresu: prihlasky@ppp-olomouc.cz Přihlášky přijímáme do 
vyčerpání kapacity. Přihlášku Vám zpětně potvrdíme emailem.  
 
 
 

Na setkání s Vámi se za tým organizátorů těší 
Pavla Ševčíková   

 
 
 
 
 
Kontakt pro dotazy a připomínky:  
Mgr. Pavla Ševčíková  
metodička prevence PPP a SPC OK, pracoviště Olomouc  
U Sportovní haly 1, Olomouc 
Tel: 770 130 441 
sevcikova@ppp-olomouc.cz 


