Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
SOCIOKULTURNÍ ODLIŠNOSTI ŽÁKA V PODMÍNKÁCH ŠKOLY
S DŮRAZEM NA RODINNÉ PROSTŘEDÍ
vzdělávací akce č. 11918
akreditace MŠMT č. j. MSMT-16461/2016-2-514
URČENO:

pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ,
vedoucím pracovníkům,
výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším zájemcům

TERMÍN:

pátek 30. listopadu 2018

ČAS:

9.00 – 15.00 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h); 8 vyučovacích hodin
počítáme s kratší přestávkou na oběd

MÍSTO:

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262 –
23. budova areálu Svit (vchod vedle restaurace Prašád);
veřejné parkoviště vedle Baťova institutu 14|15

LEKTORKA: Mgr. Monika Fojtáchová – pedagog a sociální pracovník
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, poskytování sociálně-právního
poradenství dětem a rodinám
OBSAH:
Děti cizinců nastupují do české školy již s určitým znevýhodněním, často jim
chybějí znalosti, dovednosti a zkušenosti, které jsou pro přijatelnou adaptaci
na českou školu nezbytné. Návštěva školy pro ně představuje větší zátěž, danou nutností měnit
navyklé způsoby chování a zvládnout v krátkém časovém intervalu větší množství nových úkolů.
Seznámíme se se základními terminologickými pojmy a stručným legislativním přehledem
vztahujícím se k problematice dětí cizinců; dále se specifickými potřebami dětí z odlišného
sociálního prostředí. Tyto potřeby dokážou účastníci identifikovat na modelových příkladech
a kazuistikách ze školního prostředí.
Řekneme si o možných zdrojích obtíží dítěte, jako jsou např. odlišné normy, neznalost obvyklých
způsobů chování, jiné zvyklosti a odlišný hodnotový systém, což ovlivňuje mimo jiné i motivaci
dítěte ke školnímu výkonu. Možnosti prevence a včasné intervence ze strany pedagoga, školního
metodika prevence a v rámci sítě odborné pomoci.
V bloku zaměřeném na spolupráci školy s rodinou účastníci získají informace o kompetencích
orgánů sociálně-právní ochrany dětí a možnostech spolupráce školy, rodiny a OSPOD. V rámci
metod a technik zaměřených na prožitek (např. hraní rolí) budou mít pedagogové možnost vžít
se do role dítěte a rodičů z odlišného sociálního prostředí a získat tak náhled na situaci v rodině.
Součástí semináře jsou modelové situace, analýza situací ze školního prostředí.
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (SPOD)
- Pojem a cílová skupina SPOD, činnosti SPOD stanovené zákonem, právo dítěte navštívit
SPOD a sdělit svůj názor
- oznamovací povinnost školy
- poradenská a preventivní činnost SPOD
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povinnosti SPOD, činnost Komise SPOD a spolupráce školy
návštěva pracovníka SPOD ve škole, žádost SPOD o podání zprávy o dítěti a jeho rodině
výchovná opatření SPOD
případová konference a setkání odborníků jako nástroj sociální práce s rodinou
ve spolupráci se školou
Preventivní a multidisciplinární péče o ohrožené děti (a jejich rodiny)
- spolupráce školního poradenského pracoviště a SPOD
- spolupráce SPOD a dalších školských subjektů (PPP, SPC, SVP)
- spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi (sociálně-aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, poradny pro rodinné a mezilidské
vztahy, rodinný terapeut, mediátor
- spolupráce s pediatrem, klinickým psychologem, dětským psychiatrem
Záškoláctví nejen z pohledu SPOD
- úloha, oprávnění a opatření SPOD při záškoláctví
- činnost kurátora pro děti
- Metodický pokyn MPSV k záškoláctví ve školní praxi
Rodičovská odpovědnost
- práva a povinnosti zákonných zástupců
- úloha SPOD při neplnění povinností vyplývajících ze zákona
- vyzvedávání dětí ze školy (školní družiny) rodičem, který nemá dítě v péči
-

CENA:

850 Kč; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

20. 11. 2018 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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