
ZNALOSTI 
     NESTAČÍ

aneb Wellbeing a duševní hygiena
v českých školách - mýtus nebo 
příležitost?

INFO
pátek 18.11.
a sobota 19.11.
2022

v prostorách CMTF
na Kateřinské 17 v Olomouci�

Začátek je vždy v 9:30 hodin. Přesný 
časový harmonogram akce bude 
přihlášeným účastníkům zaslán předem.�

Ca�ering zajišťuje Food Factory Olomouc

Doprovodný program: Pedagogický 
stand-up olomouckého seskupení
Děláme to ve třech

POČET MÍST NA KONFERENCI 
JE OMEZENÝ

Hlaste se na adrese 
aktuality@sdruzenid.cz
do 25.10. října.

Uveďte prosím jméno, titul, datum, 
místo narození a vysílající 
organizaci (pro účely vystavení 
certifikátu o účasti). �

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci se Sdružením D Olomouc

Vás zvou na konferenci s názvem



PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Mgr. Růžena Krtková Rudnická
Mgr. Markéta Pešoutová
(CMTF UPOL)

DIPEx�

Prezentace výsledků kvalitativní studie

na českých školách, jejímž cílem je hlubší 

porozumění zkušenostem, které mají 

děti s ADHD, jejich rodiče a pedagogové, 

a to pomocí hloubkových rozhovorů 

pracovníků CMTF UPOL v rámci projektu 

Škola dobrých vztahů.�

Mgr. Anna Kubíčková
(Česká odborná společnost
pro inkluzivní vzdělávání)

Pozitivní podpora chování PBIS�

Představení základních principů PBIS, 

konceptu, který podporuje mimo jiné 

wellbeing žáků i učitelů, zlepšuje chování 

a atmosféru ve škole, podporuje vhodné 

řešení konfliktů a umožňuje efektivně 

podpořit všechny děti podle jejich aktuál-

ních potřeb a situace.�

Pedagogové +
Ing. Pavel Němeček
(ZŠ Olomouckého kraje,
Sdružení D Olomouc)

Výsledky a přínosy školení sboroven�

Příspěvky pedagogů z praxe, kteří absolvo-

vali školení sboroven pod vedením Sdružení 

D.  Jak využívají nabyté informace a 

zkušenosti v praxi? Jaké má organizace

na kurz pro pedagogy ohlasy?�

Mgr. Tomáš Mohapl Doležal
(Legato Lužánky Brno)

BÝT ČI NEBÝT? V POHODĚ, SPOKOJEN
Wellbeing skrze drama

Mapování stavu osobní a profesní spoko-

jenosti prostřednictvím skupinové práce, 

tvořivých aktivit a dramatické výchovy. 

Drama jako neformální a alternativní cesta 

ke hledání stavu tělesné a duševní pohody.

Společná diskuze

S účastníky konference na téma 
wellbeing na školách.�

PRAKTICKY

Prof. Allan Owens
(Chester University, UK)

Drama in Education�

Unikátní příležitost účastnit se interaktivního 

workshopu pod vedením kouzelného vypravěče,

který má za sebou léta praxe v užití dramatu

a divadla ve vzdělávání a výchově v nejrůzně-

jších kontextech včetně školství. 

Čas bude i na společnou reflexi a diskuzi. 

Je zajištěno tlumočení do češtiny.�

MgA. Bára Meda Řezáčová
(Sdružení D Olomouc)

Já a my�

Ochutnávka wellbeingového programu Já a my 

pro žáky 4.–6. ročníků ZŠ. Program se

zaměřuje na sebepoznání, přĳetí sebe sama, 

podporuje přĳetí individuality ostatních

spolužáků a v neposlední řadě nabízí třídnímu 

kolektivu pozitivní společný zážitek.�


