
ŽIVOT S PRAVIDLY, LIMITY A RITUÁLY

BRNO, 20. května 2016
Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

Celostátní konference
pro pedagogy mateřských škol

význam nastavení pravidel u dětí předškolního věku
bezlimitní výchova a její důsledky 

životní úspěšnost 
socializace dětí 
hranice a rituály

sociálně patologické jevy 
utváření funkčních pravidel

vše doplněno ukázkami a příklady z praxe

Přednášející:

PhDr. Lidmila Pekařová, PhDr. Marek Herman,

Mgr. Květa Hrbková, Mgr. Eva Svobodová,

Mgr. Hanka Švejdová

konference je akreditovaná u MŠMT - č.j.: MSMT-17674/2015-2-460



Organizátorem je INFRA, s.r.o.

Účastnický poplatek

1.500 Kč/osobu

Témata a program konference:

8:15 – 9:00

9:00 – 9:15

9:15 – 10:00
Mgr. Eva Svobodová

10:15 – 12:00
PhDr. Lidmila Pekařová

12:00 – 13:00

13:00 – 13:45
Mgr. Květa Hrbková

13:45 – 14:30
Mgr. Hanka Švejdová 

15:00 – 16:15

PhDr. Marek Herman

16:15 – 16:45

prezence účastníků

zahájení konference, úvodní slovo

Tvoříme smysluplná pravidla spolu s dětmi 

jak vytvářet pravidla, aby je děti pochopily 
a rozuměly jejich smyslu,  tvorba pravidel spolu 
s dětmi v mateřské škole, ukázky a příklady z praxe

přestávka

Proč nastavujeme dětem limity? 

psychologický význam pravidel pro utváření pocitu 
bezpečí a orientaci v současném chaotickém 
„moderním“ světě

polední obědová přestávka

Hranice a rituály

limity, jejich dobré a vhodné nastavení a také 
dodržování ze strany dospělých

Aby pravidla fungovala

jak zajistit, aby děti pravidla dodržovaly a docházelo 
k sebekontrole z jejich strany: příklady z praxe 
učitelky MŠ doplněné výkladem o tom, jak působit 
na děti, aby docházelo k přijetí a k dodržování 
pravidel

přestávka

Pravidla nejsou povidla: řád, pevné hranice 
a rituály v rodině 

Proč v rodině potřebujeme řád, pevné hranice 
a vlídné rituály?

závěr konference, dotazy a diskuse

10:00 - 10:15

14:30 - 15:00

změna programu vyhrazena

www.infracz.cz 

l

l

l

akreditovaná vzdělávací instituce ministerstva školství
poskytovatel odborného vzdělávání pro pedagogy

vydavatel tradičních metodických materiálů KAFOMET

Konference je realizována ve spolupráci s:

l vzdělávací agenturou Everesta, s.r.o.
l Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

l vzdělávací agenturou Alkion centrum, s.r.o.

Celostátní konference
pro pedagogy mateřských škol

Život s pravidly, limity a rituály

cena je konečná a zahrnuje 
občerstvení a materiály pro účastníky

Hranice a rituály hrají ve výchově dítěte velmi důležitou roli. 
Děti potřebují hranice či mantinely, které vytvářejí podmínky pro 
bezpečný vývoj dětské psychiky. Bezlimitní výchovou svým 
potomkům, potažmo dětem v předškolním zařízení vůbec 
nepomáháme, právě naopak. 

Konference se bude zabývat významem nastavení pravidel 
u dětí v předškolním věku pro jejich další život, jejich socializaci 
a školní i životní úspěšnost. Upozorní na důsledky bezlimitní 
výchovy i na rizika vzniku sociálně patologických jevů. 
Konference ukáže pedagogům cesty k utváření funkčních 
pravidel v mateřské škole.



Místo konání konference
Hotel Continental Brno
Kounicova 6, Brno

Doprava na místo konání (MHD)

Nejbližší přímě spojení z autobusového nádraží je zastávka „Zvonařka“, ze které se dostane 
tramvají č. 12 (směr Technologický park) na zastávku Česká. Cesta tramvají Vám bude trvat 
cca 15 minut. 

Z vlakového nádraží Vám doporučujeme tramvajové spojení č. 12 (směr Technologický park), 
č. 4 (Náměstí Míru), č. 9 (směr Lesná – Čertova rokle), které zastavují na zastávce „Hlavní nádraží“. 
Těmito spojeními se dostanete na zastávku „Česká“. Cesta Vám zabere cca 10 minut.

Ze zastávky „Česká“ se na místo konání konference dostanete cca za 5 minut pěší chůzí. 
Na výstřižku je vyznačena nejkratší trasa. 

Celostátní konference
pro pedagogy mateřských škol

Život s pravidly, limity a rituály

Přednášející
Mgr. Eva Svobodová

PhDr. Lidmila Pekařová

Mgr. Hanka Švejdová 

PhDr. Marek Herman

Mgr. Květa Hrbková

působí jako pedagog na PedF Jihočeské univerzity - primární a 
klinický psycholog s třiatřicetiletou praxí, z toho 18 let v pozici předškolní pedagogika, lektorka, autorka publikací o předškolní 
primáře Hamzovy léčebny, lektorka mnoha seminářů po celé ČR, výchově, RVP PV ...
kouč řízení a vedení lidí, autorka knihy "Jak žít a nezbláznit se" 
a knihy S.O.S. 

působí jako učitelka MŠ Studentská Klatovy a zabývá se tvořivou 
dramatikou a prožitkovým učením

psycholog a lektor seminářů zaměřených na sebepoznání, 
seberozvoj, psychologie dětí do 6 let, psychologie výchovy, 
prezentační dovednosti a řízení projektů

psychoterapeut, kouč a lektor měkkých dovedností
vlastní a vede vzdělávací agenturu Alkion centrum, s.r.o.


