Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
OHROŽENÉ DÍTĚ A JEHO VČASNÁ DETEKCE PEDAGOGEM
vzdělávací akce č. 4418
akreditace MŠMT č. j. MSMT-1250/2018-1-94
URČENO:

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol,
vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení,
výchovným poradcům, metodikům prevence

TERMÍN:

ZMĚNA TERMÍNU: pondělí 4. června 2018

ČAS:

9.00 – 15.00 h (prezence od 8.40 h)

MÍSTO:

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

8 vyučovacích hodin

LEKTORKA: Mgr. Monika Fojtáchová – pedagog a sociální pracovník
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, poskytování sociálně-právního
poradenství dětem a rodinám
OBSAH:
Lektorka se dlouhodobě zabývá oblastí sociálně-právní ochrany dětí a uvědomuje
si, jak je obtížné a přitom velmi důležité zachytit co nejdříve signály, které mohou
znamenat, že váš žák patří mezi ohrožené děti. Pokud je umíte zaznamenat a
rozumíte složitosti problému, pak se můžete včas obrátit na příslušná místa
odborné pomoci a přispět k řešení. Prostřednictvím práce s kazuistikami, modelovými situacemi,
analýzou situací ze školního prostředí, prací ve skupinách i praktickým nácvikem zvýšíte své
kompetence v oblasti detekce ohrožených dětí. Získáte náhled na situaci i z pozice dítěte a jeho
rodiny. Vyzkoušíte si základní způsoby posuzování situace ohroženého dítěte a jeho rodinného
prostředí, které je v možnostech školy. Seznámíte se s projevy chování ohroženého dítěte i
rodinných příslušníků. Dostanete základní informace k právní úpravě práce s ohroženými dětmi,
jejich monitorování a možnostem odborné pomoci.
1. Definice pojmu „Ohrožené dítě“ v kontextu školního prostředí. Sociálně
znevýhodněné dítě, rodinné prostředí s nízkou socioekonomickou úrovní, nízkým
sociokulturním postavením, s rizikovými projevy chování v rodině. Dítě se syndromem CAN.
Příčiny, příznaky a projevy.
2. Potřeby dítěte a jejich naplňování v rodině. Základní psychické potřeby dítěte. Význam
sociálního prostředí dítěte (rodina, škola) pro saturaci základních psychických potřeb dítěte.
Funkční vs. dysfunkční rodina s důrazem na rizikové faktory – rozpad a rozvod v rodině,
přítomnost návykových látek v rodině, zdravotně postiženého jedince v rodině, domácí násilí,
duševní poruchy, gamblerství apod. Rizikový rodič a rizikové dítě (zdravotně znevýhodněné,
dítě s ADHD). Psychická deprivace dítěte, jak ji rozpoznat.
3. Právní aspekty „ohroženého dítěte“. Listina základních práv a svobod. Úmluva o právech
dítěte. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (spolupráce školy s orgány sociálně--právní
ochrany dětí, oznamovací povinnost škol). Trestněprávní úprava týrání, zneužívání a
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zanedbávání. Právní normy upravující oprávnění a povinnosti pedagogů ve vztahu k případu
ohroženého dítěte.
4. Monitorování ohrožených dětí. Metodické doporučení k monitoringu dětí týraných,
zneužívaných a zanedbávaných. Případová konference a setkání odborníků jako nástroj
pomoci ohroženému dítěti. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence výskytu ohrožených dětí
(vzdělávací programy, seznam základní literatury).
5. Následná péče o ohrožené děti a síť odborné pomoci. Sociálně-právní ochrana dítěte.
Úloha zdravotnických pracovníků (pediatr, psychiatr). Školní poradenské pracoviště. Klinický
psycholog. NNO – neziskové organizace.
CENA:

750 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

21. 5. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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