Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
Olomouckého kraje za finanční podpory Olomouckého kraje
pořádají VII. ročník

„Krajské konference primární prevence rizikového chování
pro metodiky prevence, výchovné poradce a další
pedagogy základních a středních škol“

s tématem:

(Ne)Úspěšný žák

Kdy: 26. 10. 2018 v čase od 8:30 do 15:00
Kde: Caritas – VOŠ sociální Olomouc, Křížkovského 6
Vize:
Cílem konference je zvyšovat kompetence a odbornost pedagogických pracovníků v oblasti primární
prevence rizikového chování. Díky tomu se udrží kvalita a efektivita preventivních aktivit, což bude mít
příznivý dopad na žáky a studenty, jejichž spokojenost a zdraví je cílem nás všech zúčastněných.
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 a základních škol odnesou prakticky využitelné
poznatky. O účast na konferenci mají pravidelně zájem další odborníci z oblasti prevence působící
v Olomouckém kraji, kteří tak mohou navázat osobní kontakty s pedagogickými pracovníky a daného
využít při další spolupráci. Pravidelnými hosty konference bývají také veřejní činitelé - zástupci
Olomouckého kraje a MŠMT.
Tématem letošního ročníku je „(Ne)Úspěšný žák“. Podmínkou, aby dítě mohlo být ve škole úspěšné, je
jeho pocit jistoty, bezpečí a spokojenosti. Primární prevence rizikového chování realizovaná ve školním
prostředí je v posledních letech zacílená na budování bezpečného klimatu. Školská prevence není jen
souhrnem izolovaných aktivit, ale reflektuje situaci na školách a reaguje také na současné trendy
inkluze, zvyšování kvality a efektivity výuky a rozvoje kompetencí. Souvislost mezi primární prevenci
rizikového chování a školní úspěšností žáka je vzájemná. Pokud se u žáka vyskytuje rizikové chování,
bývá negativně ovlivněna i jeho školní úspěšnost. Školní neúspěšnost bývá často počátečním impulsem
pro rizikové chování jako náhražkové uspokojení potřeby pozornosti, přijetí a uznání. Proto se
v letošním roce chceme zaměřit na nabídku aktivit, které směřují pedagogy k posilování osobních
kompetencí žáků. Cíl nás všech však koncepčně přesahuje rámec školy, neboť naší snahou je, aby
děti/žáci byli spokojeni a úspěšní nejen ve škole, ale především ve svém životě.

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. Irena Oršulíková - 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
Primární prevence na ZŠ v ČR – prostor pro školského sociálního pracovníka?
Vede: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. – Katedra křesťanské sociální práce
CM teologická fakulta
Sytém výkaznictví
Vede: PhDr. Ladislav Spurný - krajský koordinátor primární prevence
10:45 - 11:00 Přestávka
11:00 – 11:45
Strategie prevence školní neúspěšnosti (příklad dobré praxe)
Vede: Mgr. Marie Holinková - výchovný poradce na SŠŽTS Šumperk
Mgr. Jana Táborská - školní speciální pedagog na SŠŽTS Šumperk
Ing. Michal Vojtek - školní metodik prevence, školní kariérový poradce na
SŠŽTS Šumperk
11:45 -13:00 Přestávka na oběd
13:00 - 13:45
Měkké dovednosti a uplatnitelnost na trhu práce
Vede: Ing. Jiří Balcar, Ph.D. – VŠ pedagog a konzultant
13:45 - 14:00 Přestávka
14:00 – 14:45
Etické dílny®
Vede: Mgr. Renata Zajíčková - oblastní lektorka PP Etické dílny® ve Zlínském kraji
Ludmila Pohanková, DiS. - lektorka PP Etické dílny® v Olomouckém kraji
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
I.
II.
III.
IV.

Odpoledne v čase od 13:00 do 14:45

Mgr. Tereza Sadková: Zdravé vztahy k sobě i druhým na 1. stupni ZŠ
Mgr. Petr Halama: Přijetí nového žáka ve třídě
Mgr. Michal Jahn: Zážitek - dobrý sluha, ale zlý pán
Mgr. Martin Kupka, Ph.D.: Všímavost, uvědomování, pozornost a jejich
význam ve školní praxi

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 12. 10. 2018 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
Irena Oršulíková a Pavla Ševčíková
Koordinátor projektu:
Mgr. Pavla Ševčíková
oblastní metodička prevence PPP a SPC OK, prac. Olomouc
tel: 582 800 061
email: sevcikova@ppp-olomouc.cz
Koordinátor konference:
Mgr. Irena Oršulíková
oblastní metodička prevence PPP a SPC OK, prac. Přerov
tel. 581 21 77 60
email: orsulikova@ppp-prerov.cz

