
 

 

MAP ORP LITOMĚŘICE Město Litoměřice  MAS České středohoří, 
z.s. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588  Ploskovice 50 
map@mascs.cz  mascs@tiscali.cz 
www.maplitomericko.cz   

   

 

Zápis k Setkání vychovatelů – přednáška s p. Liškou na téma „Sociální klima 
ve třídě (šikana), komunikace s rodiči problémových dětí“ 

Datum konání: 28. února 2018, 9.00 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Setkání vychovatelů – přednáška s p. Liškou na téma „Sociální klima ve třídě (šikana), komunikace s 
rodiči problémových dětí“ bylo realizováno dne 28. 2. 2018 v prostorách Divadla Karla Hynka Máchy 
v Litoměřicích. Na přípravě a realizaci přednášky se podílela lektorka Pechatá.  

Setkání se zúčastnilo 30 vychovatelek. 

Setkání bylo realizováno formou přednášky na téma  „Sociální klima ve třídě (šikana), komunikace s 
rodiči problémových dětí“ a přednášejícím lektorem byl PhDr. Jan Liška z PPP ÚK a Zařízení pro DVPP 
v Teplicích. 

Na začátku setkání představil lektor sebe a svou činnost. Po představení začal lektor přednášet na dané 
téma. V průběhu přednášky měli účastníci možnost se ptát a diskutovat.  

Obsahem této přednášky bylo: 

- Inkluze – snažit se nevnímat ji negativně 
- Hyperaktivita - ADHD, DIS – genetika, délka „trvání“, léčba s využitím dětského psychiatra, další 

možnosti léčby, podpora pohybu 
- Pedagogicko-psychologická poradna – Není pro hyperaktivitu 
- Autismus – o co se jedná, možná literatura např. Autismus (Strunecká), Nikdo nikde (Donn 

Williams,) Proč skáču. 
- Metoda – Pesso Boiden – Tanečníci v emočním prostoru v divadle – mají vše postavené na 

principech pesso boiden – co je pro člověka v životě důležité: 
o Místo – Doma, ve škole, u stolu, všude 
o Bezpečí – Uvnitř i vně (Doma i venku, uvnitř rodiny i vně, psychické i fyzické) 
o Výživa – Fyzická i psychická, slovem, informacemi, dotekem 
o Podpora a opora – fyzická i psychická – pochvala, porozumění, objetí 
o Limity – platí u všeho, „odsud posud“  

Po přednášce proběhla otevřená diskuze s účastníky na otázky, týkající se výše uvedeného tématu, 
které nebyly zodpovězeny během přednášky. 
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