
 

 
 

 
 

Jules a Jim, z.ú. za přispění HMP pokračuje v Cyklu vzdělávání pro pedagogy 3. otevřeným 

kurzem pro pedagogy ZŠ a SŠ s názvem: 

 

9. 12. 2020 – ZMĚNA TERMÍNU 
9:00 – 17:30 
vč. pauzy na oběd, který není v ceně kurzu 

Krkonošská 1534/6, Praha 2 Vinohrady 
 
 
 
 
 

Forma: interaktivní výklad, 

moderovaná diskuse, trénink dovedností 
 

Cena: 1 250,- Kč / účastníka 
Pro učitele*ky pražských škol 625,- Kč / účastníka díky příspěvku HMP 
 
 

Obsah kurzu: 

- zvládání emočně náročných situací 

- psychohygiena učitele 

- zpětná vazba na chování žáků 

- sestavování individuálního výchovného 

plánu 

Závazné přihlášky posílejte do 14. 10. 2020 

na: produkce@julesajim.cz 

další info tel: 776 264 003 

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté 

přihlášky. 

 
K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, 

úhrada musí proběhnout do 15.10. 2020. 

Za jednu školu mohou být max. 2 účastníci. 

 

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, 

počet míst je omezen! 
  

Práce ve vztahově a emočně 

náročných situacích a 

Individuálně výchovný plán 
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Jules a Jim, z.ú. za přispění HMP pokračuje Cyklus vzdělávání pro pedagogy 4. otevřeným 

kurzem pro pedagogy ZŠ a SŠ s názvem: 

 

26. 11. 2020 
9:00 – 17:30 
vč. pauzy na oběd, který není v ceně kurzu 

Krkonošská 1534/6, Praha 2 Vinohrady 
 
 
 
 
 

Forma: interaktivní výklad, 

moderovaná diskuse, trénink dovedností 
 

Cena: 1 250,- Kč / účastníka 
Pro učitele*ky pražských škol 625,- Kč / účastníka díky příspěvku HMP 

 
 

Obsah kurzu: 

- jak rozpoznat, co je a co není šikana 

- praktický nácvik práce s podezřením na 
šikanu 

- podoby šikany v různých stádiích 

- reakce učitele na projevy začínající šikany 

- preventivní opatření před šikanou 

Co získáte: 

- inspiraci pro preventivní práci proti 
šikanování 

- osvojení si vhodných aktivit pro podporu 
zdravého klimatu třídy 

- certifikát o absolvování kurzu 

Závazné přihlášky posílejte do 31. 10. 2020 

na: produkce@julesajim.cz 

další info tel: 776 264 003 

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté 

přihlášky. 

 
K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, 

úhrada musí proběhnout do 15.11. 2020. 

Za jednu školu mohou být max. 2 účastníci. 

 

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, 
počet míst je omezen! 

 
 

Šikana – identifikace a 

prevence 

mailto:produkce@julesajim.cz

