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Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 
604 489 196,  495 514 804-5,    www.cvkhk.cz,   hradec@cvkhk.cz 

 
 

Pozvánka  
3. Celostátní konferenci pracovníků školních družin 

 
Termín konání:   30. listopad -  1. prosinec 2012 

pátek 12:30 hodin – sobota 13:30 hodin 

 

Místo konání: zasedací sál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,  

Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

 

            Program 
 

od 

 

do 

1. den 

30. listopad 2012 

11:30 

 

12:30 

 

Prezence 

 

Předsálí zasedacího sálu KÚ Královéhradeckého kraje 

 

12:30 12:45 Zahájení  

 

Zasedací sál 

 

12:45 14:15 Rozvoj klíčových kompetencí v naplňování ŠVP  

se zaměřením především na kompetenci komunikativní, personální, sociální a 

občanskou, ve vzdělávacích oblastech v podmínkách ŠD. 

 

Mgr. Miroslav Jiřička 

 

Zasedací sál 

 

14:15 15:45 Hrubá slova v dětském slovníku 

Nápodoba jako učení - vliv užšího i širšího sociálního prostředí. Vliv vrstevníků 

- potřeba identifikace s vrstevnickou skupinou. Proč má dítě potřebu používat 

vulgární slova. Rozdíly v užívání sprostých slov. Nastavení pravidel mluveného 

projevu ve školním prostředí. Způsoby reakce - asertivní přístupy v komunikaci s 

dítětem v souvislosti s užíváním vulgarismů. 

 

PhDr. Václava Masáková 

 

Zasedací sál 

 

15:45 16:15 Přestávka 

 

občerstvení 

http://www.cvkhk.cz/
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16:15 18:00 Způsoby vedení kolektivu  

Uplatňování přímých (direktivních) a nepřímých (nedirektivních) metod vedení 

kolektivu; možnosti, význam a dopad. Formy vyjádření požadavků 

k respektování pravidel a režimu. Způsoby vedení žáků k získávání dovedností v 

oblasti sociálního kontaktu, uvolnění vztahů v kolektivu, komunikace, atd. 

 

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 

 

Zasedací sál 

 

18:15 20:00 Ubytování, večeře 

 

Domov mládeže SZŠ Hradec Králové, Hradecká 868/1 

20:00 

 

 

 

22:00 

 

 

 

Večerní dílna  

 

Psychomotorické hry ke zklidnění a relaxaci 

Dílna zaměřená na psychomotorické hry a práci s hyperaktivními dětmi, které 

mají potíže se zklidněním. Pravidla pro výběr. Jak mohou pomoci hry a zábavná 

cvičení ovlivnit vývoj osobnosti dítěte a jeho chování. Praktické vyzkoušení her 

a jejich zásobník. 

 

Mgr. Daniela Jonášová 

 

Klubovna Domova mládeže SZŠ Hradec Králové, Hradecká 868/1 

 

 od do 2. den 

1. prosinec 2012 

8:00 8:45 Snídaně  

 

 Domov mládeže SZŠ Hradec Králové, Hradecká 868/1 

 

9:00 13:30 Dílna   A: 

 

Uplatnění zážitkové pedagogiky ve školní družině 

se zaměřením na konkrétní hry a aktivity vedoucí ke zlepšení sociálního klima. 

Teoretický vhled a praktické ukázky. 

 

Mgr. Jan Sýkora 

 

Zasedací místnost KÚ Královéhradeckého kraje 

 

9:00 13:30 Dílna   B: 

 

Diagnostika vztahů v kolektivu 

Jaké jsou příčiny problematických vztahů mezi dětmi a jak je lze zjistit a řešit, 

jak nastavit pozitivní a příjemné klima. Zásady pro provedení diagnostiky vztahů 

v žákovském kolektivu, nástroje diagnostiky, způsoby sdělování výsledků a 

práce s nimi v prostředí ŠD. 

 

PhDr. Richard Braun 

 

Zasedací místnost KÚ Královéhradeckého kraje 
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  Dílna   C: 

 

Aktuální právní normy  

vztahující se k problematice školní nekázně a jejich aplikace v praxi. Příčiny 

školní nekázně u jednotlivých věkových kategorií žáků. Metody k částečné nebo 

úplné eliminaci jevů u jednotlivých věkových kategorií dětí, efektivní udílení 

odměn a trestů, opakování a pravidelnost jako základ účinných opatření, trénink 

odolnosti vůči agresivitě žáků atd. Nácvik modelových situací z praxe 

konkrétních účastníků programu. 

 

Mgr. Michaela Veselá 

 

Zasedací místnost KÚ Královéhradeckého kraje 

 

9:00 

 

11:10 Výtvarná dílna    D I. 

 

Andělské vánoce 

Náměty na výtvarné zpracování tradičního svátku s podporou rozvoje 

komunikačních dovedností mezi žáky.   

 

Ivana Valášková, Eva Klobušníková 

 

Zasedací místnost KÚ Královéhradeckého kraje 

Přineste si nůžky, lepidlo Kores, tužku a pravítko.  

 

11:20 13:30 Výtvarná dílna    D II. 

 

Zimní a vánoční tvoření s dětmi 

Praktické ukázky a náměty výtvarné tvorby pro kolektiv dětí zaměřené na rozvoj 

jejich vzájemné spolupráce.  

 

Ivana Valášková, Eva Klobušníková 

 

Zasedací místnost KÚ Královéhradeckého kraje 

Přineste si nůžky, lepidlo Kores, tužku a pravítko.  

 

9:00 

 

11:10 Pohybová dílna    E 

 

Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci 

Teoretický úvod do tématu. Pravidla výběru her, jejich využití. Začlenění her do 

práce s žáky v režimu ŠD. Práce s hyperaktivními dětmi, které mají potíže se 

soustředěním a zklidněním - zásady výběru her a práce s nimi. Jak mohou 

pomoci hry a zábavná cvičení kladně ovlivnit vývoj osobnosti dítěte a jeho 

chování. Praktické vyzkoušení her a jejich zásobník. 

 

Mgr. Daniela Jonášová 

 

Zasedací místnost KÚ Královéhradeckého kraje 
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11:20 13:30 Pohybová dílna    E - repríza 
 

Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci 

 

Mgr. Daniela Jonášová 

 

Zasedací místnost KÚ Královéhradeckého kraje 

 

13:30  Ukončení konference 

 

 

Akreditace MŠMT č.j. MSMT 17099/2012-366        Z m ě n a    p r o g r a m u    v y h r a z e n a ! 

 

 

Uzávěrka přihlášek: 22. listopadu 2012  

Účastnický poplatek: 1100,- Kč  

(v ceně není zahrnuto stravování a ubytování, ale zájemci si jej mohou předobjednat viz 

přiložená přihláška).      

 
Informace pro účastníky 

 

Večerní dílna v pátek (viz program) je i pro ty, kdo nejsou ubytováni na DM SZŠ HK. 

 

Ubytování: Po příjezdu na konferenci si zavazadlo můžete odložit do hlídaných prostor u sálu, po 

ukončení programu na KÚ se přesuneme cca 600 m do Domova mládeže Střední zdravotnické školy 

HK, Hradecká 868/1 (http://www.zshk.cz/ubytovani), který je u Zimního stadionu, naproti Studijní a 

vědecké knihovně HK.  

 

Stravování: 

Večeře a snídaně: možnost večeře a snídaně i pro ty, kdo nebudou ubytováni na DM SZŠ HK, nutné 

objednat – označit výše.  

Před konferencí je možné jít na oběd do jedné z mnoha restaurací na Velkém náměstí nebo poobědvat 

v bistru přímo na Pivovarském náměstí (to je v areálu KÚ).  

Občerstvení: V průběhu konference bude připraveno drobné občerstvení, káva, čaj a voda. 

 

 

Doprava: 

 

Příjezd hromadnou dopravou: KÚ Královéhradeckého kraje se nachází v historickém centru 

Hradce Králové na Pivovarském náměstí v blízkosti Velkého náměstí. Od hlavního nádraží a 

terminálu HD linkou MHD č. 2, 5, 6, 17 na stanici Adalbertinum. Dále pěšky zpět po straně 

výstupu proti směru jízdy dopravního prostředku, kterým přijedete, rovně po tř. ČSA. Kousek 

za světelnou křižovatkou po levé straně vyjít schodištěm k budově Regiocentra. 

 

Příjezd vozem: placené parkování je možné v budově KÚ v podzemním parkovišti (vjezd 

z ulice Komenského od Zimního stadionu) nebo přímo na Velkém náměstí (tam dojedete 

z třídy ČSA od Krajského soudu). U Zimního stadionu je možné parkování zdarma, ale bývá 

často obsazené. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mgr. Alena Ročková, tel: 604 489 196, rockova@cvkhk.cz 
 

http://www.zshk.cz/ubytovani

