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POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ KURZ 
VŠAPS připravila pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování kvalifikace v oblasti 
pedagogického a školního poradenství Akreditovaný vzdělávací program pořádaný  
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): 
  

KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PEDAGOGY  
Číslo akreditace: MSMT- 12865/2017-2-763 

Popis kurzu: 
Kurz je zaměřený na témata, která potkávají a budou potkávat pedagogové ve školní praxi 
stále častěji. Např. náhlá manifestace či kumulace disociativní symptomatiky jako následek 
dlouhodobé CAN traumatizace, manifestace krizových situací či projevů dětí a mladistvých, 
suicidální tendence apod. Počet krizových situací, v kterých se žáci ocitají, roste každým 
rokem. Je proto žádoucí, aby pedagog reagoval včas a cíleně, zavčasu upozornil rodiče  
a věděl jim doporučit vhodného specialistu či instituci. Je důležité, aby uměl poskytnout 
adekvátní informace o pozorované situaci či jevu. Jde také o to, aby pedagog pomohl žákovi 
či studentovi (když rodiče selžou) tím, že mu poskytne SPRÁVNOU „první pomoc“  
a zprostředkuje další odbornou pomoc. 

Cílová skupina: 
Program je určen učitelům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům 
primární prevence a vychovatelům (v družinách i dětských domovech) i pracovníkům 
Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálních pedagogických center. 

Forma a rozsah programu: 
Prezenční studium v rozsahu 40 hodin přímé výuky, rozdělených do pěti dnů po osmi 
vyučovacích hodinách. Studium obsahuje teoretické informace, praktické nácviky 
dovedností, diskuse a reflexe účastníků vzdělávacího programu.     

Vzdělávací cíl: 
Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit informace pedagogů o krizových situacích žáků / studentů  
a zprostředkovat jim způsoby práce se žákem / studentem nacházejícím se v krizi.   

Termíny: 
 24. – 25. května 2018 (čtvrtek + pátek)  

 9. června 2018 (sobota)  

 22. – 23. června 2018 (pátek + sobota)  

Časový harmonogram: 9:30 – 16:30 hodin ve všech dnech. Celkový rozsah 40 hodin. 

Místo konání: 
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Akademická 409;  411 55 Terezín. 

Před budovou školy je dostatek místa pro parkování. Možnost stravování v blízké restauraci; 
objednání dovozu jídel, resp. je k dispozici mikrovlnná trouba a automat na nápoje a malé 
občerstvení.  

http://www.vsaps.cz/


Lektorky:  
PHDR. EVA DRLÍKOVÁ, CSC.   
Odborná garantka kurzu, prorektorka a vedoucí psychologické poradny při Vysoké škole 
aplikované psychologie v Terezíně. Má dlouholeté praktické a akademické zkušenosti. 
Působila jako psycholog v Diagnostickém domově a v manželské poradně, věnovala se práci 
s mentálně postiženými a autistickými dětmi a dětskému poradenství. Přednáší na Univerzitě 
třetího věku na FF UK v Praze. 

PHDR. NADĚŽDA ŠPATENKOVÁ, PH.D. 
Psycholožka, odborná asistentka na Ostravské univerzitě a na Univerzitě Palackého  
v Olomouci, kde také vede Univerzitu třetího věku. Lektorka spolupracující s řadou institucí, 
např. Hospicovým hnutím Vysočina, občanským sdružením InternetPoradna.cz. Autorka 
mnoha odborných publikací z oblasti životních krizí a krizové intervence, např. Krizová 
intervence pro praxi, Poradenství pro pozůstalé, Krize (psychologický a sociologický feno-
mén), Jak řeší rodinné krize moderní žena a další. 

PHDR. ZOFIA TOUŽIMSKÁ, CSC. 
Klinická psycholožka a vedoucí psycholog ve Fakultní Thomayerově nemocnici na dětské 
psychiatrii. Absolvovala 6-letý mezinárodní výcvik a získala diplom s mezinárodní platností 
v oblasti „Prevence a terapie zneužívaných a zanedbávaných dětí“, který vedli přední 
odborníci ze Spojených států a organizovala nadace „The Children´s Mental Health Alliance 
Foundation se sídlem v New Yorku. PhDr. Toužimská se podílí na grantech Oddělení dětské 
psychiatrie FTN, zaměřených na děti a kooperaci s jejich rodinami.  

Témata vzdělávacího programu: 
1. den (24. 5. 2018): 

 Úvod a organizační informace 

 Zátěžové situace  

 Krize, krizová intervence 

2. den (25. 5. 2018): 

 Sebevraždy, sebepoškozování a poškozování jiných 

3. den (9. 6. 2018): 

 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) 

4. den (22. 6. 2018): 

 Násilí 

 Komunikace pedagoga – první pomoc pro žáka a mladistvého 

5. den (23. 6. 2018): 

 Pozice pedagoga v krizové intervenci 

 Závěrečné kolokvium  

 Celkové zhodnocení a zhodnocení individuálního přínosu pro účastníky, závěr, předání  
OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ AKCE 

Cena pětidenního programu: 4.900,- Kč / osoba (VŠAPs není plátce DPH) 

Přihlášky:  
Přihlásit se lze prostřednictvím „Závazné přihlášky“, kterou pošlete naskenovanou na adresu 

stasenkova@vsaps.cz nebo ji můžete poslat poštou na adresu VŠAPs, Karlštejnská 30, 158 00 

Praha 5, nejpozději do 11. května 2018. Kurz bude obsazován podle data došlých přihlášek.  

Těšíme se na Vás! 

mailto:stasenkova@vsaps.cz

