
 
 
 
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, 
 
Všichni nyní prožíváme období, které přišlo velmi rychle, bez možnosti přípravy. Celý školský systém se 
otřásl, je v nouzovém režimu a čeká ho období nejistoty a vyčkávání. Není to snadné jak pro děti a jejich 
rodiče, tak ani pro Vás ve vedení škol a Vaše pedagogy.  
Až se vše vrátí do normálu, budou Vaše školy a Vaši kolegové ve velkém tlaku. Co bude důležité? 
Zkontrolovat děti, co se naučily; dopsat písemky; pracovat s dětmi, které to neměly doma lehké? 
Přesnou představu nemá nikdo z nás. Toto všechno si uvědomujeme, a proto jsme si pro Vás 
připravili nabídku, kde je možné o Vaše lidi pečovat, podpořit je a takt trochu je připravit na právě 
toto náročné období. 
 
Jsme Vašimi dlouholetými partnery v oblasti prevence rizikového chování, ale více jak 20 let se také 
zabýváme vzděláváním pedagogů, supervizí, kazuistickými semináři, poradenstvím či terapií pro rodiče. 
Jestliže chcete dopřát svým kolegům supervizi, na kterou doposavad neměli čas nebo odvahu, jestliže 
chcete podpořit kolegy možností připravit se kasuisticky na konkrétní případy či situace, jestliže jim 
chcete dopřát „obyčejný“ odpočinek a péči, připravili jsme si pro Vás workshop s názvem:  
 
 

„PÉČE PRO ŠKOLU A O ŠKOLU aneb myslíme na Vás…“ 
 
 
Jedná se o jednodenní program pro pedagogy, který postavíme Vaší škole „na míru“. Obsahem jsou 
3 základní aktivity, které můžete využít v různých kombinacích: 
 
- Supervize (pro vedení školy; supervize pro 1. nebo 2 stupeň). Vždy o délce 2 hod. jedno setkání 

(reakce na současnou situaci, ventilace obav, případová supervizní témata apod.). 
- Kasuistický seminář (pro pedagogy 1. nebo 2. stupně). Vždy o délce 2 hod. jedno setkání (sdílení 

zkušeností na základě různých příkladů z praxe – fenomén, žák, třída). 
- Psychohygiena (praktická péče o své zdraví, relaxace, prevence syndromu vyhoření). Délka 6 hod.  
 
Cílem této nabídky je péče a podpora škol a jejich pedagogů, příprava na znovuotevření škol a 
v neposlední řadě příprava na kontakt s dětmi, které žily ve velmi dlouhé sociální, vztahové a 
vrstevnické izolaci.  
 
Budeme rádi za Váš zájem. S pečlivostí poskládáme program, který bude k Vaší spokojenosti. Tento 
workshop bude realizován vybranými zkušenými lektory z oblasti vedení a řízení, pedagogiky a 
rodinného poradenství. Je tedy na Vás, která témata vyberete a jakou péči tak dopřejete svým lidem. 



 

 

Naše partnerské školy využívají tuto nabídku nejčastěji v podobě následujících modulů, které 
uvádíme jako příklad, pro lepší způsob výběru: 
 
1) Supervize pro pedagogy 1. stupně, pauza, supervize pro pedagogy 2. stupně (vždy dobrovolná 

účast). Velmi často ještě paralelně probíhající supervize řízení. Ze strany SEMIRAMIS se pak účastní 
2 pracovníci, kdy jeden vede SV řízení a druhý vede SV s pedagogy. Celkem 7 hodin práce. 

2) Kasuistický seminář pro pedagogy 1. stupně, pauza, kasuistický seminář pro pedagogy 2. stupně. 
Celkem 5 hodin práce. 

3) Psychohygiena pro celý pedagogický sbor, účast dobrovolná. Celkem 6 hodin práce. 
 
 
Cena: 1.000,- Kč za 1 hodinu práce, jednoho lektora + cestovné. 
 
 
Objednání pečujícího workshopu prosím provádějte na následujícím kontaktu. Na veškeré dotazy Vám 
také ráda odpovím na emailu kristlova@os-semiramis.cz, nebo telefonním čísle +420 775 950 006. 
 
Nabídka realizace uvedených workshopů je platná po dobu uzavření škol a může mít kapacitní 
omezení.   
Vzhledem k současným nařízením dodržujeme všechna bezpečnostní opatření.  
 
 
 

S pozdravem, 
Petra Kristlová 

vedoucí Centra vzdělávacích aktivit 
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