
 

Projekt: Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP 

 

 

V roce 2016 -2017  byla naše škola podpořena dotačním programem Moravskoslezského kraje  - 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže. 

Dva pracovníci školy absolvovali výcviková setkání, v jejichž průběhu si postupně osvojovali metody 

vědomé a profesionální práce se třídou. Učili se číst psychodynamiku skupiny a tuto dovednost nyní 

úspěšně využívají v pedagogické diagnostice. Mají také zásobu prožitkových technik. V průběhu 

celého výcviku také pracovníci trénovali otevřenou, symetrickou komunikaci, práci s emocemi a 

zvládání konfliktních situací. Cílem účasti na projektu bylo získání klíčových kompetencí v práci se 

školní třídou – skupinou i s jednotlivci a tento cíl byl naplněn s tím, že pracovníci budou dále 

pokračovat v optimalizaci a profesionalizaci těchto kompetencí. 

V době od 19. 10. do 23. 10. 2016 proběhlo úvodní setkání výcviku KVP, kterého se podle plánu 

zúčastnili 2 určení pracovníci školy.  

V průběhu 2. poloviny školního roku 2016/2017 ve vyjmenovaných termínech absolvovali pracovníci 

další 4 výcviková setkání dle původního harmonogramu: 

8. 3. – 11. 3. 2017 – setkání zaměřené na utváření skupiny a skupinovou dynamiku, fáze vývoje 

skupiny 

24. 3. – 25. 3. 2017 – dny KVP, setkání všech probíhajících výcvikových skupin, workshopy zaměřené 

na zvládání agresivity u dětí, problematiku gender rolí a prezentaci závěrečných prací absolventů 

22. 4. 2017 – metodický den, metodika práce se třídou, třídnickou hodinou 

10. 5. – 13. 5. 2017 – závěrečné setkání, které zarámovalo teoretické i praktické poznatky z celého 

roku 

Poznatky, informace a soubor prožitkových technik, které získali oba pracovníci školy během celého 

roku výcviku, používali ve své práci s žáky a nabídli je i sborovně. Spolupracovali zejména s výchovnou 

poradkyní, která se přímo podílí na řešení rizikového chování žáků. Poznatky tak byly 

implementovány do práce s jednotlivými žáky i třídními kolektivy. Ředitel školy dále využil 

doporučení vedoucí výcviku pro práci se sborovnou tak, aby došlo k maximálnímu zapojení pedagogů 

do preventivního programu školy. V únoru 2017 proběhlo plánované evaluační setkání celé sborovny, 

kde se mohli pedagogové vyjádřit k preventivnímu programu školy a vyhodnotit efektivitu projektu. 

Většina pedagogů hodnotila efektivitu programu kladně s tím, že vnímají růst profesní způsobilosti  

preventivního týmu. 

 

 

  

 

  


