
 

 
 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,  
 
 prostřednictvím následujících řádek chceme Vás a Vaše kolegy informovat o nabídce aktivit 
pro žáky a pedagogy realizovaných Ledovcem, o. s. v rámci projektu „Podporované vzdělávání pro 

žáky s duševním onemocněním v Plzeňském kraji“, který je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.  

Na projektových aktivitách spolupracujeme s partnery projektu - Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Plzni a Psychiatrickou klinikou FN Plzeň.  
 
Co Vám můžeme nabídnout: 

(1) Realizaci preventivních seminářů pro žáky i pedagogy 
(2) Podporu Vašich žáků s psychickými problémy nebo s duševním onemocněním  

(vedle jejich přímé podpory také podporou jejich bezprostředního okolí)  
(3) Podporu Vás - pedagogů (poradenství, semináře na klíč, supervizní práce) 

 
Ad A/ 
Preventivně - vzdělávací interaktivní semináře 
- pro žáky středních škol a žáky posledních ročníků škol základních, 
- také pro pedagogy. 

 

Název semináře: „Jak se pozná, že už (jsem) se zbláznil“  
(téma či název semináře mohou být upraveny dle zakázky konkrétní třídy, skupiny pedagogů) 

Délka semináře: minimálně 2 vyučovací hodiny 
Obsah: základní orientace v následujících tématech: 
− co jsou psychické potíže a duševní nemoci  
− nejčastější typy a projevy duševních onemocnění  
− jak poznám, že se „něco děje“ 
− společnost a duševní nemoc  
− jak duševním nemocem čelit, co můžu dělat já, kdo a jak mi může pomoci, na koho se obrátit 
− jak minimalizovat negativní projevy duševních nemocí zejména ve školním prostředí 
 
V případě potřeby (návrat studenta z hospitalizace, student s psychickými problémy ve třídě aj.) je 
možné připravit „seminář na klíč“. 
 
Lektoři: pracovníci Ledovce (projektu „Podporované vzdělávaní“) 
Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček 
Mgr. Marek Rubricius 
Mgr. Hana Střelcová 
Bc. Markéta Bachová 



 

 
 

 
Ad B/ Podpora žáků 

Přímou podporu žákům s psychickými problémy nebo duševním onemocněním poskytujeme 
formou poradenství žákům (od 15ti let), ale také jejich rodičům, blízkým a pedagogům. Žáci 
mohou využít i podporu dlouhodobou - individuální podpůrný program. Šíře podpory poskytnuté 
žákovi terapeutem může zahrnovat např. pomoc s přípravou na studium, pomoc při plánování, 
orientaci a zvládání studijních povinností či podporu ve zvládání stresu a krizových situací 
spojených se studiem.  
 
Ad C/ Podpora pedagogů 

Podporu nabízíme také pedagogickým pracovníkům a vzdělávacím institucím. Zahrnuje (vedle 
výše zmíněných seminářů) také možnost individuální konzultace v oblasti vzdělávání žáků 
s duševním onemocněním, v případě potřeby pak supervizi pedagogických týmů. 

 
Podpora žákům i pedagogům je poskytována v prostorách Poradenského centra Ledovec 

v Plzni, případně přímo ve školách. Na semináře za Vámi dojedeme. Všechny aktivity jsou zdarma. 
 
Máte-li zájem o některou z aktivit či potřebujete bližší informace, nebojte se na nás obrátit 

(telefonicky, e-mailem nebo osobně). 
 
Kontakt: 
Mgr. Hana Střelcová 
Mgr. Marek Rubricius 
Bc. Markéta Bachová 
 
Tel: 774 321 520, 377 429 616 
normalnestuduju@volny.cz 
www.normalnestuduju.cz 
 
Poradenské centrum Ledovec 
Mozartova 1 
323 00 Plzeň 
 

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 
Za tým podporovaného vzdělávání z Ledovce  

         
Bc. Hana Střelcová 
koordinátor projektu  

 
V Plzni, 1. února 2011 


