
 

pozvánka na vzdělávání 

“Jak na ně? aneb Práce s pravidly a sankcemi” 

Datum: 

3. 11. 2020  

Čas: 

8.30 až 16:15 hod. 

Cena: 

1 500 Kč 

Místo konání 

Vzdělávací programu bude probíhat v prostorách organizace Proxima Sociale, o.p.s., a sice na             

adrese: Rakovského 3138/2, Praha 4 Modřany. 

 
Předpokládaná náplň setkání 
 

8:30 – 10:00 

1. část – kazuistická 
 
Účastníci budou sdílet společně svoje náměty, postřehy a zkušenosti ze          
své praxe, zároveň budou účastníkům představeny konkrétní situace        
práce se třídou a pravidly. Rolí lektorujících pak bude odborné          
moderování, sdílení zkušeností a odborné reflektování, ke kterému budou         
vybízeni i ostatní účastníci. 

V časech 10:00 – 10:15; 11:45 – 12:45 (oběd), 14:15 – 14:30 budou probíhat přestávky 

   10:15 – 11:45 
12:45 – 14:15 
14:30 – 16:00 

2. část – vzdělávací 
V této části budou představeny základní funkční a nefunkční metody 
práce s pravidly v třídním kolektivu; konkrétně se bude jednat o 
následující tématické okruhy:  

● Stanovování a zavádění třídních pravidel 
● Postihy a důsledky nedodržování pravidel 
● Způsoby motivace k dodržování třídních pravidel 
● Realizace pravidel napříč pedagogickým sborem 
● Precedenty a jejich role v dodržování pravidel 
● Zavádění systému postihů a sankcí  
● Práce s pozitivní motivací, její role jako prevence nadměrného        

užívání sankcí 
● Práce se třídou za cílem udržení bezpečné skupinové normy         

chování 
● Práce s opakovaně sankcionovanými žáky  

 



 

● Realizace pravidel, systému postihů a sankcí napříč       
pedagogickým sborem 

● Komunikace a spolupráce s rodiči ve věci sankcí a postihů 

Platební údaje 
Datum splatnosti: do 19. 10. 2020 
Číslo účtu: 35–5842040247/0100 
Variabilní symbol: 03112020 (datum začátku vzdělávání, rok) 
Při platbě do textu PRO PŘÍJEMCE prosím napište své jméno a jméno organizace 
Storno poplatky: 
Do 4 prac. dnů před zahájením tj. 28. 10. 2020 vracíme 20% ceny. 
Do 6 prac. dnů před zahájením tj. 26. 10. 2020 vracíme 50% ceny. 
Do 8 prac. dnů před zahájením tj. 22. 10. 2020 vracíme 100% ceny. 
 
 
 

V případě nesnází volejte na tato telefonní čísla: 

Mgr. Alžběta Černochová - tel: 777 471 805 

Bc. Filip Kadlec – tel: 773 267 436 

 

 


