
Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje  

ve spolupráci s Asociací domovů mládeže a internátů ČR, z. s. 

 a Domovem mládeže, internátem a školní jídelnou, Hradec Králové, 

Vocelova 1469/5 

si Vás dovolují pozvat  

na  

 

Celostátní konferenci pracovníků  

domovů mládeže a internátů 
 

Termín konání: 

10. – 11. listopadu 2017 

 

Místo konání:  

KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

(Regiocentrum) a DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5  

 

 

 

 

Pivovarské náměstí 

 



Program konference 

od Do 1. den  -  10. listopad 2017 

9,00 10,45 Ubytování účastníků – DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 

10,00 11,45 Prezence účastníků – foyer před zasedacím sálem zastupitelstva, KÚ 

Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

12,00 13,00 Zahájení konference – zasedací sál zastupitelstva, KÚ Královéhradeckého kraje, 

Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

„Aktuální informace ADMIN ČR, z. s.“ 

Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s. 

„Aktuální informace z MŠMT“ 

Mgr. Marta Stará, vedoucí Oddělení odborného vzdělávání, MŠMT 

13,00 14,30 „Autorské právo v kostce s přihlédnutím k praxi DM“ 

Mgr. et Mgr. Leoš Bednář, Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního 

průmyslu, z. s. 

Přednáška zaměřená na úskalí možného střetu s autorskými právy při realizaci 

činnosti DM (PC prezentace, vyvěšované materiály, kopírování, poslech hudby, 

sledování filmů, kulturní vystoupení, diskotéky, pořizování videozáznamů…) i 

v osobním životě vychovatelů. Základní přehled o autorském právu. Autorské právo 

v praxi DM. Právo s autorským právem související. Kolektivní správa práv. Autorské 

právo a internet. 

14,30 15,00 Přestávka na občerstvení 

15,00 16,30 „Kyberšikana ve školské praxi“ 

Mgr. Martin Kaliba 

Podstata a specifika kyberšikany. Agresor a oběť- rozdíly oproti klasické šikaně. Typy 

kyberšikany. Typy kyberagresorů a jejich identifikace. Kybergrooming. Právní 

problematika - promítnutí kyberšikany do trestního a přestupkového práva. Jak se 

před kyberšikanou a kyberútočníky chránit.  

16,30 16,45 Přestávka 

16,45 18,45 „Agresivní jedinec a jeho vliv na klima v DMI“ 

PhDr. Andrej Drbohlav, forenzní a behaviorální psycholog, LF UK Praha 

Vývojové linie, příčiny a následky negativních jevů, s nimiž se potkáváme v běžné 

praxi a ovlivňují klima v jakémkoliv prostředí – např. ADHD, poruchy opozičního 

vzdoru, intermitentní explozivní porucha a porucha chování od raného dětství až do 

dospělosti. Duševní poruchy, poruchy osobnosti a další jevy, se kterými se obecně 

může pojit agresivita a je potřeba k nim specificky přistupovat. 

18,45 19,30 Večeře – Restaurace Nový pivovar 

19,30 20,00 Společný přechod do Divadla Drak 

20,00 21,00 Divadelní představení „Amundsen kontra Scott“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



od Do 2. den  -  11. listopad 2017 

7,00 8,00 Snídaně – DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 

8,30 

 

11,00 

 

Pracovní semináře A – malé zasedací místnosti KÚ Královéhradeckého kraje,  

Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

(budou realizovány jen ty, o něž bude předem projeven zájem - viz. návratka č. 1) 

„Co dělat, když…“ – Mgr. Sylva Nekolová  

„Vybrané kapitoly z práva“ – JUDr. Karel Kašpar 

„Postupy diagnostiky vztahů v DMI jako prevence sociálně patologických jevů“ – 

PhDr. Richard Braun 

„Šikana a kyberšikana v praxi“ – Mgr. Martin Kaliba 

„Environmentální a globální výchova v prostředí DMI“ – Mgr. Alena Knotková 

„Vánoční dílna aneb Zdobení perníků“ – Radka Grösslová 

11,00 11,30 Přestávka – výměna účastníků v dílnách 

11,30 

 

14,00 

 

Pracovní semináře B – malé zasedací místnosti KÚ Královéhradeckého kraje,  

Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

(budou realizovány jen ty, o něž bude předem projeven zájem - viz. návratka č. 1) 

„Co dělat, když…“ – Mgr. Sylva Nekolová  

„Vybrané kapitoly z práva“ – JUDr. Karel Kašpar 

„Postupy diagnostiky vztahů v DMI jako prevence sociálně patologických jevů“ – 

PhDr. Richard Braun 

„Šikana a kyberšikana v praxi“ – Mgr. Martin Kaliba 

„Environmentální a globální výchova v prostředí DMI“ – Mgr. Alena Knotková 

„Vánoční dílna aneb Zdobení perníků“ – Radka Grösslová 

 
 

Z m ě n a    p r o g r a m u    v y h r a z e n a ! 

 



Podrobnější informace  

k organizaci konference a vyplnění návratek 
 

1.  Ubytování, stravování 
 

 Ubytování účastníků a snídaně jsou zajištěny v DMIŠJ – platba proběhne 

v hotovosti v místě ubytování, případně u prezence. Účastník v tabulce, 

uvedené v návratce č. 2, označí křížkem svůj zájem o ubytování a snídani. 

Toto označení je závazné a dle něho bude účastníkovi předepsána úhrada! 

 Zajištění pátečního oběda je v režii účastníků! Před zahájením konference je 

možné využít restauraci Nový pivovar, která se nachází pod zasedacím sálem 

zastupitelstva. 

 Páteční večeře je zajištěna v restauraci Nový pivovar – platba proběhne 

v hotovosti u prezence ve foyeru před zasedacím sálem zastupitelstva 

v budově KÚ KHK. Účastník v tabulce, uvedené v návratce č. 2, označí 

křížkem svůj zájem o zajištění večeře a provede výběr konkrétního jídla 

z nabízených variant. Toto označení je závazné a dle něho bude účastníkovi 

předepsána úhrada!  

 Náklady na drobné občerstvení v průběhu konference jsou zahrnuty v 

účastnickém poplatku.  

 Ceny: ubytování 250 Kč, snídaně 60 Kč, večeře 115 Kč. 
 

2.  Program 
 

 Páteční program bude probíhat v zasedacím sále zastupitelstva v budově KÚ 

KHK a bude zakončen společnou večeří v restauraci Nový pivovar.  

 Sobotní program bude probíhat v menších zasedacích místnostech v budově 

KÚ KHK a bude uspořádán do pracovních seminářů dle výběru, který bude 

jednotlivými účastníky proveden na návratce č. 1. 

 Realizace výběrových seminářů v průběhu sobotního dne je plánována 

opakovaně vždy pro jinou skupinu účastníků (jednou od 8:30 do 11:00 hod.            

a podruhé od 11:30 do 14:00 hod.).  

 Jednotlivé semináře mají omezený počet míst, proto je možné, že nebude 

moci být vyhověno všem zájemcům v zařazení právě do toho, který si vybrali. 

Rozhodovat bude pořadí došlých návratek.  

 Aby bylo možné zvolit případné náhradní varianty (v případě vysokého nebo 

naopak nízkého zájmu o dílnu), prosíme Vás o číselné vyjádření svých 

preferencí jednotlivých dílen (1 = vybraná dílna, 2 = 1. náhradní řešení, 3 = 2. 

náhradní řešení…) v návratce č. 1.  

 Semináře, o něž bude malý zájem, zařazeny do programu nebudou                     

a přihlášení zájemci budou přeřazeni do semináře, který mají uvedený na 

dalším místě.  

 Výsledné zařazení účastníků do jednotlivých seminářů bude v průběhu 

pátečního programu zveřejněno na tabuli ve foyeru před zasedacím sálem. 

 

3.  Popis cesty do místa konání a ubytování 
 

 KÚ Královéhradeckého kraje se nachází v historickém centru Hradce Králové  

na Pivovarském náměstí v blízkosti Velkého náměstí. Do místa konání 

konference se dostanete od hlavního nádraží ČD a terminálu HD linkami MHD 

č. 2, 6, 17 na stanici Adalbertinum. Dále pěšky zpět proti směru jízdy 

dopravního prostředku, kterým přijedete, po tř. ČSA. Kousek za světelnou 



křižovatkou po levé straně lze vyjít po schodech k budově Regiocentra. 

Parkování (za poplatek) je možné v podzemních garážích přímo v objektu KÚ 

nebo v okolí, např. na Velkém náměstí. 

 DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 se nachází v blízkosti hlavního 

nádraží ČD a terminálu HD (cca 5 min. chůze). Od terminálu HD pěšky             

k městskému okruhu (okolo marketu LIDL, k budově Komerční banky), přejít 

silnici a pokračovat cca 100 m k DMIŠJ (růžová budova). Omezená možnost 

parkování je v blízkosti objektu. 

 

4.  Přihlašování, informace 
 

 Přihlášení na konferenci proveďte obratem a POUZE elektronicky 

prostřednictvím zaslání čitelného skenu obou návratek na mailovou adresu: 

brzakova@cvkhk.cz. Termín uzávěrky přihlášek není po zkušenostech                         

z předchozích let stanoven přesným datem, přihlašování bude ukončeno 

okamžikem naplnění kapacity prostor!!! 

 Upozorňujeme, že na přihlášky zaslané jiným způsobem a na jinou adresu 

nebude brán zřetel!!! 

 Případné další bližší informace k organizaci konference Vám poskytnou: 
 

Mgr. Marcela Nováková -    tel.: 495 514 805; 777 340 408  

- e-mail: novakova@cvkhk.cz 
           

Mgr. Sylva Nekolová  -    tel.: 495 540 061, 604 231 541 

- e-mail: nekolova@dmhk.cz 

 

5.  Účastnický poplatek 
 

 Platbu účastnického poplatku ve výši 1 450 Kč je možné provést 3 způsoby: 

a) bankovním převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek na číslo účtu 

8195410267/0100 – variabilní symbol: 113103, specifický symbol: datum 

narození v kódové podobě (např. 01121960).  

U prezence je nutné se prokázat kopií bankovního výpisu! 

b) v hotovosti u prezence 

c) písemným požádáním o fakturaci. 

 
 Členům OS ADMIN ČR, z. s. je umožněna na konferenci bezplatná účast 2 

zástupců za organizaci. Jejich účastnické poplatky budou uhrazeny                        

po uskutečnění akce prostřednictvím faktury vystavené OS ADMIN ČR, z. s.. 

 

 

Za organizační tým konference 

 

 

 

    Mgr. Sylva Nekolová v. r.     Mgr. Marcela Nováková v. r.   

         ředitelka DMIŠJ HK             ředitelka ŠZ DVPP KHK 
 

 
 

 
 

 

mailto:novakova@cvkhk.cz


Celostátní konference pracovníků DMI, Hradec Králové, 10. – 11. 11. 2017 

 

Návratka č. 1 

 

Z á v a z n á   p ř i h l á š k a 

Titul, jméno příjmení:   

 

Datum narození: 

 

Osobní kontakt (mobil, mail):   

 

IČO a název školy, školského zařízení:   

 

Adresa školy, školského zařízení:  

 

Pracovní pozice:  

 

Člen ADMIN:      a) ano   b) ne 

 

Způsob platby účastnického poplatku:   a) v hotovosti   b) fakturou   c) bankovním 

převodem (zaškrtněte)  

 

Výběr z programu konference 
 

I. Divadelní představení „Amundsen kontra Scott“ v Divadle Drak –               

10. 11. 2017 od 20:00 hod. (počet míst omezen) 
 

    Zúčastním se  

    Nezúčastním se 

 

Výběr z nabídky seminářů 
 

Instrukce k číselnému vyjádření preferencí seminářů 
 

 Do čtverečků u jednotlivých seminářů uveďte svůj zájem v číselném pořadí, 

v jakém je preferujete. Tzn. 1 = největší zájem, 2 = menší zájem, 3 = ještě menší 

zájem… 5 = nejmenší zájem. Zařazeni můžete být nejvíce do dvou dílen. 

 U seminářů, o něž nemáte zájem, neuvádějte do čtverečků nic. 

 

II. Pracovní semináře A – 11. 11. 2017 od 8:30 do 11:00 hod. 

 
Název dílny Lektor 

    „Co dělat, když…“ – 1. skupina 

Panelová diskuse nad aktuálními tématy DMI – zkušenosti s aplikací 

základních právních předpisů v podmínkách DMI s praktickými příklady, 

aktuální změny právních předpisů vztahujících se k činnosti školských 

zařízení a jejich dopad do vnitřní dokumentace, význam a obsah 

vnitřního řádu DM, realizace výchovy dle ŠVP a jeho evaluace,  

zkušenosti z kontrol ČŠI v DMI, spolupráce s dalšími výchovnými činiteli, 

organizace BOZ při práci s ubytovanými, zdravotně hygienické předpisy 

pro DMI atd. 

 

 

Mgr. Sylva Nekolová, 

ředitelka,  

DMIŠJ Hradec Králové 
 



    „Vybrané kapitoly z práva“ – 1. skupina 
Možnosti ochrany své osobnosti ve smyslu platných zákonů (pomluva 

vychovatele, nahrávka projevu osobní povahy, nepravdivé nařčení, 

nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Seznámení s povinnostmi           

a právy subjektů podílejících se na výchově žáků (rodiče, škola, orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské 

oblasti. Možnosti řešení problémů souvisejících s problematikou rizik 

spojených s odpovědností vychovatele. 

 

 
JUDr. Karel Kašpar, 

právník, PPP Praha 

    „Postupy diagnostiky vztahů v DMI jako prevence sociálně 

patologických jevů“ – 1. skupina 
Seminář zaměřený na techniky poznávání struktury a dynamiky školských 

kolektivů. Práce s dotazníky a dalšími nástroji pedagogicko- 

psychologické diagnostiky. Etická stránka použití diagnostických 

nástrojů. 

 
Mgr. Richard Braun, 

psycholog, PdF UK Praha 

a FN Na Bulovce 

    „Šikana a kyberšikana v praxi“ – 1. skupina 
Kazuistiky a jejich využití k modelování optimálních postupů školského 

zařízení. Příklady školních pravidel, konkrétních postupů, opatření                

a doporučení. 

Mgr. Martin Kaliba,  

PdF UHK 

    „Environmentální a globální výchova v prostředí DMI“ – 1. 

skupina 
Praktické ukázky, zařazení EVVO do plánu na celý školní rok 

v souvislostech s dny v roce (světový den vody, světový den lesů, den 

ptactva, den zdraví …), skupinové aktivity, využití internetu – např. „Hra     

o zemi“ aneb Spočítej si svou ekologickou stopu a mnoho dalších 

nápadů a námětů. 

 
Mgr. Alena Knotková, 

vedoucí vychovatelka, 

DMIŠJ Hradec Králové 

    „Vánoční dílna aneb Zdobení perníků“ – 1. skupina 
Praktická dílna zaměřená na zdobení perníků k různým příležitostem. 

Druhy zdobných technik, druhy a způsoby výroby polev, tradiční                      

a barevné glazury a rozdíly mezi nimi. Informace k surovinám na výrobu 

těsta, pečení, potírání, uskladnění, „vychytávky“ lektorky.  

Radka Grösslová, 

lektorka výtvarných              

a řemeslných kurzů, 

Janovice n. Ú. 

 

III. Pracovní semináře B – 11. 11. 2017 od 11:30 do 14:00 hod. 
 

Název dílny Lektor 

    „Co dělat, když…“ – 2. skupina 
Panelová diskuse nad aktuálními tématy DMI – zkušenosti s aplikací 

základních právních předpisů v podmínkách DMI s praktickými příklady, 

aktuální změny právních předpisů vztahujících se k činnosti školských 

zařízení a jejich dopad do vnitřní dokumentace, význam a obsah 

vnitřního řádu DM, realizace výchovy dle ŠVP a jeho evaluace,, 

zkušenosti z kontrol ČŠI v DMI, spolupráce s dalšími výchovnými činiteli, 

organizace BOZ při práci s ubytovanými, zdravotně hygienické předpisy 

pro DMI atd. 

 
Mgr. Sylva Nekolová, 

ředitelka,  

DMIŠJ Hradec Králové 

 

 

    „Vybrané kapitoly z práva“ – 2. skupina 
Možnosti ochrany své osobnosti ve smyslu platných zákonů (pomluva 

vychovatele, nahrávka projevu osobní povahy, nepravdivé nařčení, 

nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Seznámení s povinnostmi                

a právy subjektů podílejících se na výchově žáků (rodiče, škola, orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské 

oblasti. Možnosti řešení problémů souvisejících s problematikou rizik 

spojených s odpovědností vychovatele. 

 

 
JUDr. Karel Kašpar, 

právník, PPP Praha 

    „Postupy diagnostiky vztahů v DMI jako prevence 

sociálně patologických jevů“ – 2. skupina 
Seminář zaměřený na techniky poznávání struktury a dynamiky školských 

kolektivů. Práce s dotazníky a dalšími nástroji pedagogicko- 

psychologické diagnostiky. Etická stránka použití diagnostických 

nástrojů. 

 
Mgr. Richard Braun, 

psycholog, PdF UK Praha 

a FN Na Bulovce 

    „Šikana a kyberšikana v praxi“ – 2. skupina 
Kazuistiky a jejich využití k modelování optimálních postupů školského 

zařízení. Příklady školních pravidel, konkrétních postupů, opatření             

a doporučení. 

 

Mgr. Martin Kaliba,  

PdF UHK 



    „Environmentální a globální výchova v prostředí DMI“ – 2. 

skupina 
Praktické ukázky, zařazení EVVO do plánu na celý školní rok 

v souvislostech s dny v roce (světový den vody, světový den lesů, den 

ptactva, den zdraví …), skupinové aktivity, využití internetu – např. „Hra     

o zemi“ aneb Spočítej si svou ekologickou stopu a mnoho dalších 

nápadů a námětů. 

 

 

Mgr. Alena Knotková, 

vedoucí vychovatelka, 

DMIŠJ Hradec Králové 

    „Vánoční dílna aneb Zdobení perníků“ – 2. skupina 
Praktická dílna zaměřená na zdobení perníků k různým příležitostem. 

Druhy zdobných technik, druhy a způsoby výroby polev, tradiční                      

a barevné glazury a rozdíly mezi nimi. Informace k surovinám na výrobu 

těsta, pečení, potírání, uskladnění, „vychytávky“ lektorky.  

Radka Grösslová, 

lektorka výtvarných           

a řemeslných kurzů, 

Janovice n. Ú. 

 

Další poznámky, podněty k obsahu a organizaci konference, dotazy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Podpis a razítko



Celostátní konference pracovníků DMI, Hradec Králové, 10. – 11. 11. 2017 

 
 

Návratka č. 2 – ubytování, snídaně 

 

 

Z á v a z n á    o b j e d n á v k a 
 

 

Titul, jméno příjmení:   

 

Datum narození: 

 

Osobní kontakt (mobil, mail):   

 

IČO a název školy, školského zařízení:   

 

 

Adresa školy, školského zařízení:  

 

 

 

 

 

 

10. listopadu 2017 11. listopadu 2017 

ubytování večeře snídaně 

 

ANO 

 

NE 

 

ANO 

 

NE 

 

ANO 

 

NE 

 

 

 
Ubytování (250 Kč) a sobotní snídaně (60 Kč) budou hrazeny v hotovosti v DMIŠJ, 

případně u prezence. 

 

Páteční večeře (115 Kč) bude hrazena v hotovosti u prezence. Výběr proveďte níže. 

 

 

Výběr večeře (zatrhněte vybranou variantu): 

 

         Vepřový řízek, vařený brambor, citrón + rozlévaný nápoj 

         Kuřecí směs, dušená rýže + rozlévaný nápoj 

 

 

 

          Podpis a razítko  

 

 


