
Centrum vzdělávacích 
aktivit a osobnostního 

poradenství
CEVAP

Chcete začít líp či znovu?
Vyhledejte naši sovu!

CEVAP



JSME TU PRO VÁS

Konzultace v rámci CEVAPKonzultace v rámci CEVAP
• Osobně s jednotlivými pracovníky 
• Zasláním SMS na telefon

724 386 863
OZVEME SE VÁM ZPĚT



CEVAP NABÍZÍ

• Osobnostní poradenství při řešení 

individuálních problémů (vztahových, 

rodinných, emočních)

• Krizovou intervenci

• Pořádání konzultačních a vzdělávacích 

• Prevenci a pomoc v oblasti sociálně-

patologických jevů a při výchovných 

problémech

• Poradenství při zvládání zátěžových situací a 

stresu
• Pořádání konzultačních a vzdělávacích 

seminářů pro žáky čtyřletého maturitního 

studia

• Adaptační workshopy a motivační kurzy

• Poradenství při řešení studijních problémů

• Konzultace v případě zdravotních a 

sociálních problémů, komplikujících 

studium

stresu

• Poradenství o možnostech dalšího i 

profesního vzdělávání

• Rady v oblasti pozitivní sebeprezentace 

osobnosti a zvládání trémy

• Diagnostiku osobnosti

• Grafologický rozbor rukopisu a rozbor kresby 

jako metody k lepšímu sebepoznání



V PORADENSTVÍ VYUŽÍVÁME 
tyto metody a techniky:

• Koučink – podpora hledání individuálních nebo týmových řešení 

pro rozvoj člověka, vychází z předpokladu, že každý se učíme 

nejlépe z vlastní zkušenosti; pomáhá nám dosáhnout všech cílů

• Mediaci – návrh smírného a kompromisní řešení sporu

• Terapii zaměřenou na řešení – SOLUTION FOCUS

• Mindfulness – podpora schopnosti záměrně věnovat pozornost 

tomu, co se děje v přítomném okamžiku, bez hodnocení, 

posuzování nebo očekávání, používá se při zvládání zátěžových 

situací, agresivity a stresu



Motto CEVAP 

„Staň se čím jsi“ 
Aristoteles



Aktivity CEVAP

ročník aktivita cíl

1. ročník
Třída je tým – jak nezůstat “v mixéru“, 
protože lidi se bojí při seznamování být 

trapní 

Jak se prosadit ve skupině, komunikovat 
s vyučujícími, teambuilding

2. ročník
Mindfulness – jak věnovat pozornost 

záměrně, v přítomném okamžiku a bez 
posuzování

Trénink pozorování a koncentrace 
předcházení stresu 

3. ročník Mám na to studovat výšku? aneb 
stresování není nevýhoda 

Nácvik propojování levé a pravé 
hemisféry

4. ročník Start low, go slow! 
Objektivita při posuzování vlastních 

kompetencí při výběru povolání, Myers-
Briggs Type Indicator2



Kontaktní osoby

• Mgr. Švecová Miriam 724 386 863

• Mgr. Vichlendová Eva 725 191 111 • Mgr. Vichlendová Eva 725 191 111 

• Mgr. Kotoučová Irena

• Mgr. Františák Lumír internát 724 113 303


