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BRNO, 19. 5. 2017 
Hotel Continental, Kounicova 6 

 
konference bude akreditována u MŠMT 

 

 

Potřebují žáci pravidla, aby byli v bezpečí?  Potřebují pravidla, aby škola měla řád? Pravidla, řád a limity 
hrají ve výchově a vývoji důležitou roli. Každý potřebuje mantinely pro to, aby se mohl cítit bezpečně. 
Na konferenci se budeme zabývat významem nastavení pravidel u dětí školního věku pro jejich další 
život, socializaci a školní i životní úspěšnost. Upozorníme na důsledky bezlimitní výchovy. Ukážeme si 
cesty k utváření funkčních pravidel – i mezi členy pedagogického sboru. 
 

 

Na konferenci vystoupí: 
 

Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Jiří Halda, Mgr. Jana Kazíková, PhDr. Lidmila Pekařová,  
Mgr. Květa Hrbková 

 

 
Pořádá INFRA, s.r.o. 
 

             
 

 
poskytovatel odborného vzdělávání pro pedagogy 
akreditovaná vzdělávací instituce u MŠMT  
vydavatel tradičních metodických materiálů KAFOMET 

 
člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

www.infracz.cz  infra@infracz.cz    
 
INFRA, s.r.o., se sídlem Tyršova 241, 675 22 Stařeč  
číslo rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce č. j.: 13545/2011-25 

 
Konference je realizovaná ve spolupráci s Asociací pedagogů základního 
školství ČR a Virtuální školou o. p. s.  
 
Partnerem konference je společnost Everesta, s.r.o.  

http://www.infracz.cz/
mailto:infra@infracz.cz
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Program konference 
 

8:15 – 9:00 Prezence účastníků  
 

9:00 – 9:15 Zahájení konference 
Jan Krätzer, jednatel INFRA, s.r.o., Eva Hodková, vedoucí nakladatelství INFRA, s.r.o. 
Mgr. Jaroslav Štercl, předseda APZŠ 
Mgr. Anna Doubková, moderátorka  
 

9:15 – 10:00 Kdo potřebuje ve škole pravidla? 
Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek 

Potřebují pravidla učitelé, aby škola měla řád? Nebo je potřebují žáci, aby byli v bezpečí? Je nějaký vztah 
mezi bezpečím a učením? Nabídneme odpovědi na otázky kolem důležitosti struktur, předvídatelnosti  
a možností, jak posilovat schopnosti hledat a nacházet řád věcí. K tomu vám ještě nabídneme tři opravdu 
důležitá „Éčka“. 

 
10:00 – 10:15 Prezentace projektu Podpora práce učitelů – PPUČ 

Mgr. Hana Splavcová, NÚV 

 
10:15 – 11:00 Pravidla a řád v rodině a vliv výchovy na chování dětí ve škole 

Mgr. Jiří Halda 

Největším možným ohrožením budoucnosti společnosti jsou nefungující rodinné vztahy. Což je přesně to, 
co nejvíc trápí současné učitele. Obsahem přednášky tedy bude význam rodiny, význam rodinných rolí  
a kompetencí, které z nich vyplývají. Stejně tak jako to, že kompetence pedagogů a rodičů jsou nejasně 
ohraničené a nemůžeme se potom divit, že děti nevědí, komu mají důvěřovat. Pokusíme se tedy zaplnit 
místo v chybějící rodinné osvětě a podpořit učitele v jejich snaze smysluplně vzdělávat, pokud budou 
rodiče funkčně vychovávat. 

 
11:00 – 11:15 Přestávka 

 
11:15 – 12:00 Pravidla, limity a rituály ve třídě 

Mgr. Jana Kazíková  

Společně vytvořená pravidla – co rozvíjejí, čemu se učíme a jak je vyhodnocovat? Limity - jak je vnímat, co 
nám ukazují, jak je využít? Rituály – stereotypy, které rozvíjejí a podporují pravidla i limity, bezpečné klima 
třídy, sounáležitost, radost a etiku. Jaký je význam oslavy v životě třídy? Přesahy pravidel, limitů i rituálů… 

 
12:00 – 13:00 Obědová přestávka 

 
13:00 – 15:00 Proč nastavujeme žákům limity? 

PhDr. Lidmila Pekařová 

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

 
15:00 – 15:20 Přestávka na odpolední kávu 

 
15:20 – 16:30 Hranice, pravidla a limity mezi členy pedagogického sboru 

Mgr. Květa Hrbková 

Jsme tým… Co to znamená? Umíme říci svůj vlastní názor? Umíme se přizpůsobit? Respekt je základní 
pravidlo pro fungování mezilidských vztahů. Nastavení a dodržování pravidel a je základ fungování 
pracovních týmů. Je třeba si pomáhat. Je třeba umět říci NE. 

 
16:30 – 17:00 Závěr konference, losování o ceny  

 
změna programu vyhrazena 
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Účastnický poplatek: 1.500 Kč/osobu 
Cena je konečná a nebude k ní účtováno žádné DPH.  
Cena zahrnuje veškeré studijní materiály a celodenní stravování. 
 

 
 

Na konferenci vystoupí 
 

 

Mgr. Anna Doubková 

Učitelka s praxí na základní i střední škole, lektorka a mentorka.  
Ve školství se zabývá především školními vzdělávacími programy, pedagogickými 
kompetencemi a organizací výuky – metodami a formami. S PaedDr. Karlem 
Tomkem tvoří autorskou a lektorskou dvojici při práci na různých seminářích  
a publikacích. 
 

 

PaedDr. Karel Tomek 

Lektor a mentor dlouhodobě působící v oblasti vzdělávání pedagogů.  
Zabývá se především vzdělávacími programy a metodami používanými při výuce. 
Působí jako odborný pracovník oddělení koncepce Národního ústavu pro 
vzdělávání. Společně s Mgr. Annou Doubkovou publikovali řadu odborných textů  
a realizovali množství prezenčních i e-learningových vzdělávacích akcí. 

 

 
Mgr. Jiří Halda 

Speciální pedagog se zaměřením na výchovu dětí, školní zralost a procesy učení. 
Krom školství se věnuje i personálnímu poradenství – vztahy, vnitřní ladění 
a osobnostní náhled. 
 

 

Mgr. Jana Kazíková 

Lektorka, která se zabývá tématy souvisejícími s výchovou a vzděláváním. Její 
specializací je individuální podpora formou koučování a mentoringu. Ke své práci 
nachází inspiraci v přírodě, příbězích a umění.  
 

 

PhDr. Lidmila Pekařová 

Klinický psycholog s třiatřicetiletou praxí, primářka oddělení Rehabilitace II  
v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku, lektorka mnoha seminářů po celé ČR, kouč 
řízení a vedení lidí, autorka známých knih „Jak žít a nezbláznit se“ a „S.O.S.“  

 

Mgr. Květa Hrbková 

Psychoterapeut, kouč a lektor měkkých dovedností, vlastní a vede vzdělávací 
agenturu Alkion centrum, s.r.o. 
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Místo konání konference 
 

Hotel Continental, Kounicova 6, Brno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doprava na místo konání (MHD) 
 

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

Z vlakového nádraží Vám doporučujeme tramvajová spojení č. 12 (směr 
Technologický park), č. 4 (Náměstí Míru), č. 9 (směr Lesná – Čertova 
rokle), která 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. 

 
 
 

 

       
    
 
 
 
 
 

 


