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• SDRUŽENÍ 

Sdružení  SES,  SEbeSpolu,o.s.  (zkratka  skrývá  2  důležité  cíle,  které  sledujeme  v našich 
aktivitách, seberealizaci a spolupráci),  se věnuje aktivitám především v oblasti zážitkové pedagogiky, 
osobnostního  rozvoje v rámci  výchovy  a vzdělávání  a  především  týmové  spolupráci.  Věnujeme  se 
vzdělávání pedagogických pracovníků v programu SES TEACHER, spolupracujeme s Domem dětí a 
mládeže  v Praze,  kde  lektoři  SES  pracují  na  vzdělávacích  modulech  Týmová  spolupráce, 
Komunikační  dovednosti.  Pro  kolektivy  dětí  a  mládeže  realizujeme  především  zážitkové  kurzy  a 
intenzivní  workshopy  na  bázi  zážitkové  pedagogiky.  Díky  kvalifikacím  členů  v pedagogice, 
psychologii,  psychoterapii  a  speciální  pedagogice  se  věnujeme  projektům  a  programům  pro 
specifické skupiny (SES PREV problémoví žáci škol, Život nanečisto projekt o.s. Múzy dětem pro 
klienty  dětských  domovů).  Pomáháme  školám  s přípravou  a  realizací  projektů  a  spolupracujeme 
s pedagogickopsychologickou poradnou Prahy 6. 

• ČLENOVÉ SDRUŽENÍ 

Sdružení  pracuje v nezměné podobě, tj. 10 členů. Jako předseda byl zvolen na výroční schůzi 
25.9.2003 Ondřej Bárta, jako místopředsedové a členové výboru K. Bílková a Evžen Nový. Tyto 
funkce byly jako každý rok potvrzeny veřejným hlasováním na výroční schůzi 8.3.2006. Zde je 
přehled členů, jejichž CV prezentujeme na webu sdružení: www.sebespolu.net 

Mgr. Ondřej Bárta (33): vedoucí, odpovědná osoba, manažer, koordinátor, řízení projektů a metodik 
aktivit SES, lektor 
Mgr. Kateřina Bílková (28): zástupce vedoucího, psycholog a poradce, realizátor, lektor 
Bc et Bc. Evžen Nový (34): zástupce vedoucího, terapeut, pomáhající profese, ekonom, personální 
poradce, lektor 
Mgr. Tereza Hradecká (33): pedagog, výchovný poradce, lektor 
Jitka Burdová (29): koordinátor, pedagog, webmaster, vedoucí skladu materiálu, dotahovač, technická 
podpora 
Bc. Vítek Červenka (32): dramatik, terapeut, vychovatel, lektor 
Mgr. Vladimír Rozhon (36): pedagog, 
Hana Kosová (29): pedagog, sportovní metodik, účetní sdružení 
Jitka Kellerová (28): psycholog, pomáhající profese, dětské programy, lektor, tč. MD 
Mgr. Eva Německá (27): pedagog 1. stupně, lektor, tč dlouhodobě v zahraničí

http://www.sebespolu.net/
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• AKCE ROKU 2006 

1. Zážitkové kurzy SES pro šesté, sedmé, osmé i deváté třídy základní školy Hanspaulka  tvoří 
základ preventivního programu školy. 

Zkratku SES,  složenou  ze  slov Sebepoznání  či  seberealizace  a  spolupráce,  používáme  již  od 
roku 2001, kdy ZŠ Hanspaulka jako pilotní škola odstartovala rozvoj prožitkových pobytů, v roce 
2002 proběhlo díky podpoře ÚMČ Prahy 6 dalších 6 kurzů, v roce 2003 pak 8 kurzů, v roce 2004 
a  2005  10  kurzů.  Cíle  jsou  všem  kurzům  společné:  seberealizace,  spolupráce,  sebepoznání, 
poznávání ostatních. 

2. SES PLAY pro žáky 2. stupně ZŠ Hanspaulka 
1x  měsíčně  program  pro  děti  s jakýmikoli  problémy.  Skupina  funguje  již  3  roky  a  průběžně  se 
obměňuje.Program  sestavuje  a  vede  školní  psycholog  a  lektor  SES.  Program  bude  doporučen 
rodičům problémových žáků a žákům samotným. Samotná náplň jednotlivých programů bude složena 
jak s klasických metod výchovy prožitkem, tak i z aktuálních potřeb a přání účastníků. 

3. SES FAMILY Projekt je zaměřen na zapojení rodičů do projektu SES (SEbepoznání, Spolupráce), 
zážitkových pobytů ZŠ Hanspaulka. Cílem je představit rodičům zážitkový kurz a zážitkovou 
pedagogiku vůbec jako vysoce efektivní metodu pro rozvoj osobnosti dítěte i dospělého.. Metodu, 
která je díky hře také velmi atraktivní. 
Programy  se  uskutečnily  v rámci  třídních  kolektivů,  podle  volby  rodičů  jednodenní  či  vícedenní 
formou. 

4. SES TEACHER, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, kurz profesního rozvoje učitelů, vždy 36 hodin, 

program realizován pro školy: 
 ZŠ Nám. Interbrigády Praha 
 ZŠ Nám. Svobody Praha (OP RLZ, 
JPD3 žadatel ZŠ) 
 OA Resslova, Praha 
 SG Altis, Praha 
Projekt financován z ESF –žadatel DDM 
Praha 
obsah: 
1) Základy týmové spolupráce 
2) Vedení pedagogického sboru 
3) Týmová spolupráce ve třídě 
4) Alternativní formy práce se třídou 

CÍL: 
Metodami prožitkové pedagogiky, kterou se dlouhodobě zabýváme, prohlubujeme a zdokonalujeme 
spolupráci mezi pedagogy profesními kurzy SES TEACHER. 
Mezi naše priority (dílčí cíle) patří: 

1)
 sebepoznání v týmu, vlastní role a její obměny 
 příslušná role v týmu a odpovídající rozdělování činností 
 úskalí týmové komunikace, emoce a vnější vlivy, 
 plnění týmových úkolů ve vymezeném čase 
 zpětná vazba a reflexe týmové práce 
2)
 konkrétní odpovědnost za dílčí i společné úkoly týmu i vedení 
 efektivní řízení týmu (struktura, čas, plánování) 
 zpětná vazba a reflexe práce s týmem a jeho vedení 
3)
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Navazuje na body 1 a 2: transfer vlastních zkušeností z týmové spolupráce pedagogického sboru do 
praxe ve třídě: 

  efektivní řízení týmu (struktura, čas, plánování) 
  práce s kolektivem na pracovním prostředí 
  definování cíle a výstupů, koordinace činností 
  vedení žáků formou učit se učit 
  srozumitelné hodnocení a sebehodnocení podle jasných kritérií 
  zpětná vazba a reflexe týmové práce 

4) 
Úzce souvisí s primárními cíli kurzy SES ( SEberealizace, Spolupráce ), které spolu se samostatným 
předmětem Osobnostní výchova rozvíjejí komplexní osobnost žáka. Zážitkovou metodou předáváme 
formy kooperativní učení v týmu. 

Priority: 
  uplatňování alternativních forem práce ve výchově a vzdělávání: 
  projektové činnosti ve skupinách 
  role žáka v týmu a jeho individuální přínos pro skupinu 
  hodnocení vlastní i týmové práce 
  pravidla komunikace, jejich dodržování 
  plánování činností a definice cílů 
  práce ve vymezeném čase 
  respektování a tolerance odlišných postupů a projevu 
  zpětná vazba a reflexe týmové práce 

Plán Modulu (M): konkrétní schéma bude sestaveno podle prvního setkání, potřeb a možností 
pedagogického sboru a specifik vedení školy. 

Všechna 4 témata budou rozvíjena průběžně v rámci reflexe činností 
jednotlivých bloků. 

5. SES TEACHER kurz profesního rozvoje učitele a školy, modul komunikace, 36hodin, ZŠ 
Radotín Praha 
obsah: 4 základní témata + 2 doplňková témata 

1) Komunikační dovednosti (Základní tématický blok) 
Principy optimální komunikace, nástroje ke 
zlepšení vztahu ve třídě i pedagogickém sboru, 
Rozvíjení komunikačních dovedností, umění 
optimální komunikace jak ve vztazích mezi 
dospělými, tak mezi dospělými a dětmi a dětmi 
navzájem. Prvky komunikace (agresivní, 
pasivní, manipulativní)a jak s nimi dále 
pracovat, řešení konfliktů, aktivní naslouchání, 
asertivní formy komunikace a důležité zásady 
při vedení rozhovoru s problémovým žákem i s 
rodiči. 

2) Řešení konfliktů (Základní tématický blok) 
Konflikty ve školním prostředí, jejich příčiny a 
řešení; kasuistiky a jejich zobecňování; 
důsledky neřešených konfliktů (učitel  učitel, 
učitel  rodič, učitel  ředitel, učitel  žák, žák  
žák). 

3) Hra jako příprava pro život (ZZákladní tématický blok) 
Za pomoci hravých postupů modelovat životní situace 
a připravovat na ně žáky; rozvíjet komunikační dovednosti, učit se zvládat každodenní a krizové 
situace (hledání řešení a východisek, pomoc při uvědomování si své role v kolektivu).
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4) Nonverbální komunikace (Základní tématický blok) 
Tělové chování a komunikace; soubory základních dovedností pro neverbální komunikaci 
(sebereflexe, vnímání a porozumění, dovednosti vysílání neverbálních zpráv, aplikace do situací); 
metodika výuky neverbální komunikace. 

6. SES TEACHER kurz profesního rozvoje učitele a školy, KLÍČOVÉ KOMPETENCE žáka ve 
výchově a vzdlávání, 10 hodin, pro školy: ZŠ Interbrigády, ZŠ Radotín, Praha 

7. Aktivní učení metodami kritického myšlení, pedag. sbor SSZŠ Litvínov, seminář 
kooperativních metod učení 

8. BC Praha: týmový víkend zaměřený na seznámení a spolupráci aktivní formou 
týmové, strategické a relaxační aktivit v programu vzdělávání organizace 

9. Dětské programy: Výtvarná dílna Plný džbán na Ladronce, dílna a soutěže: Mikuláš 
v OgilvyOne, Hanspaulské posvícení 
Lektoři a externí spolupracovníci uspořádali několik akcí na komunitních a relaxačních programech, 
kde jsme realizovali interaktivní programy pro děti. 

10. Zážitková pedagogika pro školní metodiky prevence Prahy 6, projekt 3 vícedenních 
vzdělávacích modulů, ÚMČ Prahy 6 

Všechny kurzy budou směřovány k přímému využití v praxi s třídním kolektivem, podrobný 
scénář rozešleme všem zájemcům. 

Účastník bude schopen po vzdělávání: 
-  připravit, řídit zážitkový kurz 
-  pracovat týmově s dospělými i dětmi metodami kooperativního učení, 
-  využívat hru v pedagogické praxi jako didaktický nástroj 
-  tvořit program podle předem stanoveného cíle ve vztahu ke skupině, času a podmínkám 
-  zapracovat do školního programu novou inspiraci 
-  přenášet získané dovednosti do pedagogického sboru 

• SPRÁVA SDRUŽENÍ 

Během roku nedošlo k žádným úpravám či změnám v činnosti a organizaci sdružení. 
Členové dohodli a schválili výroční zprávu v plném znění  a během roku se dohodli na 
následujícím. 

-  Sklad materiálu bude evidovat a kontrolovat Jitka Burdová, všichni po akcích vrátí 
nejpozději 2. den věci na své místo 

-  Příspěvky s nadále platí ve výši 100, Kč měsíčně, nebudeli ujednáno všemi členy jinak. 
-  Při sjednávání aktivit informuje objednávající člen SES všechny a 48 čeká na odpověď, 

jinak nepočítá s možnou spoluprací na chystaném programu 
-  členové se na schůzi 6.9.2006 domluvili na pravidelných schůzích 1. pondělí v měsíci 

• PLÁN AKTIVIT SDRUŽENÍ PRO ROK 2007 

SES bude pokračovat v projektech, které se 
pravidelně opakují a jako případný dodavatel se bude 
věnovat šíření zážitkové pedagogiky. 

V roce 2007 bychom chtěli připravit projekt většího 
rozsahu, který by materiálním i personálním zázemím 
umožnil fungování sdružení jako samostatné NNO. 
Stálý zaměstnanec by nad rámec svých povinností 
v projektu lépe koordinoval činnost sdružení a cíle 
sdružení by mohly být lépe naplňovány. Navázali jsme 
spolupráci s o.s. Múzy dětem a realizujeme projekt pro 
děti z Domovů mládeže středočeského kraje.
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Výčet plánovaných aktivit: 

-  pořádání zážitkových kurzů v rámci prevence pro kolektivy tříd 
-  vzdělávání učitelů 
-  vzdělávání neziskových organizací a subjektů pracujících s mládeží 
-  rozšíření preventivních programů na 1. stupeň základních škol 
-  rozšíření aktivit směrem ke specifickým skupinám: Domy mládeže Život nanečisto, 

Dramaterapie 
-  rozšíření v pomáhající profesi: pomoc a poradenství, kurzy pro znevýhodněné skupiny 
-  pracovní sídlo sdružení kancelář a stálé zaměstnanecké místo sdružení 

výroční zpráva schválena 1.3.2007 

sestavil Mgr. Ondřej Bárta 

www.sebespolu.net


