
Vážení rodiče,
při naší práci s třídními kolektivy se už na prvním stupni ZŠ opakovaně setkáváme s dětmi, 
které se dostávají do konfliktů se spolužáky i s učiteli a kolem nichž se často řeší nějaké potíže 
(ať už jde o problémy vztahové nebo problémy v souvislosti s porušováním pravidel).

Proto otevíráme SEBEROZVOJOVOU SKUPINU PRO ŽÁKY 4. – 5.ROČNÍKŮ ZŠ 
(skupinka bude otevřena, pokud bude min. počet zájemců 5 ve skupince).
V rámci pravidelného setkávání se budeme společně věnovat rozvoji sociálních dovedností, 
nácviku přijatelného řešení konfliktních situací i prohloubení sebepoznání. Vše bude probíhat 
hravou a zábavnou formou. 

Principy práce:
ź Nebudeme pracovat s jednotlivci, ale se skupinou věkově si blízkých dětí. Účastníci si tak 

postupně budou moci nanečisto mezi vrstevníky vyzkoušet, co které jejich chování 
vyvolává u ostatních a které je pro děti přijatelné. Díky vrstevnické skupině dostanou 
zpětnou vazbu o tom, v čem chybují a v čem jsou naopak dobří.

ź Důležitou roli v životě dětí hrají především rodiče. Budeme se tedy pravidelně setkávat i s 
nimi a budeme hledat cesty, jak jejich dětem co nejlépe pomoci. Pro dítě bude tahle 
skutečnost znamenat informaci, že nejde jen o problém jejich, že nejsou „pokažení, 
nepodaření“, ale naopak že jsou s rodiči na „jedné lodi“ a že vzniklé potíže řeší společně.

ź Naše setkávání budou díky hravé formě práce pro děti zábavné a zajímavé. Program 
bude veden tak, abychom umožnili všem zapojeným dětem zažít úspěch a přijetí.

ź Předpokládáme, že včasné řešení potíží pomůže předejít výraznějším problémům v 
budoucnosti.

Jak to bude probíhat?
Během října až listopadu, každou středu  proběhne v týdenním intervalu 8 odpoledních 
setkání a jeden víkendový pobyt v prostorách Poradenského centra, Sládkova 45. 
Všechna setkání začínají v 15:30. 
Organizátorem programu je PPP Brno, Poradenské centrum Sládkova 45. 
Program povedou lektoři Mgr. Lenka Cupalová, Mgr. et Mgr. Martin Šťastný. 
Zapojení do programu je pro účastníky zcela zdarma.

Máte-li zájem a chcete- li vědět víc, pak jste srdečně zváni se svými dětmi na první 
informační setkání, které proběhne 5.10.2016 v 15:30 hod. v prostorách 
Poradenského centra, Brno, Sládkova 45. Po skončení společné informační 
schůzky proběhnou individuální rozhovory s jednotlivými zájemci (délka 
konzultace je přibližně 15minut).

O jaké děti se jedná?
· Impulzivní.
·  Snažící si získat pozornost ostatních nevhodnými způsoby.
·  Reagující přehnaně silně na určité podněty.
· O děti, které mají potíže se v kolektivu prosadit a nerozumí si s ostatními spolužáky.
· O děti, kterým se ve vztazích a ve škole už od počátku příliš nedaří. 

Právě těmto dětem chceme nabídnout možnost změny. 

Seberozvojová skupina pro žáky ZŠ
Puzzle (4. + 5. třída)
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