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Přednáška pro subjekt: Základní škola a Mateřská škola Černíkovice,  
okres Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Černíkovice 5, PSČ 517 04 
IČO: 70 97 82 04 
IZO: 102 390 428 
Zřizovatel: Obec Černíkovice 
Kontaktní osoba pro akci: Olga Klárová, DiS. a Hana Pohlová 

 
Funkce: Učitelka MŠ 
 

Datum konání 

přednášky: 

13.03.2018 Čas zahájení: 16:00 

Místo přednášky: MŠ Černíkovice 
Přednášející: Ing.Josef Vavřík a Radmila Vavříková 
 

Název projektu: Děti, rodiče a škola ve vzájemné interakci pro kvalitativní rozvoj duchovních hodnot dítěte 

Označení projektu: CZ.1801-VD-MŠ 
 

Název přednášky: ZLOBÍ VAŠE DÍTĚ? 
aneb JAK NA TO, KDYŽ VAŠE VÝCHOVNÉ METODY NEZABÍRAJÍ 

Oblast: Prevence proti sociálně-patologickým jevům nejen v předškolním věku 

Téma: Umění výchovy dítěte I. 
1. Co od svých dětí požadujete? 
2. Typy rodičů podle komunikace. 
3. Dětství jako ŽIVOTNÍ LABORATOŘ pro budoucnost 
4. Jak na to, aby děti „nezlobily“ 
5. Principy rodinných vztahů 
6. Co to je mentální zdraví 
7. Rozvoj intelektuálních schopností pomocí knihy s poučením 

Cíl:  Uvědomit si, co po dítěti požaduji a jak působím na jeho vývoj a 
rozvoj 

 Uvědomit si, co je dobré v rodinné komunikaci změnit a jak je 
výhodné úzce spolupracovat s učitelským sborem ve vzdělávacím 
zařízení 

Podpora:  Ukázka knih s poučením od nakladatelství ADVENT-ORION pro 
zajištění správného mentálního a intelektuálního rozvoje dítěte 

Finanční náklady pro 
vzdělávací subjekt: 

NEJSOU 
Přednášky jsou realizovány v gesci Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT 

Povinnosti 
vzdělávacího 
subjektu: 

 Zviditelnit na svých webových stránkách a na nástěnce pro rodiče, že přednáška 
byla uskutečněna v gesci Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT 

 Pozvat na akci zřizovatele popř. ředitele ZŠ je-li akce pořádána v MŠ, která je 
součástí daňového subjektu 

 Informovat zřizovatele popř. ředitele ZŠ je-li akce pořádána v MŠ, která je součástí 
daňového subjektu o průběhu akce 

 

http://t.g.masaryka/
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