veřejná ochránkyně práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl

Vzděláváním k toleranci
který se koná dne 19. března 2019
v malém konferenčním sále
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Kulatý stůl se zaměří na roli vzdělávání v předcházení nenávistným projevům. Ty se
v současnosti šíří zejména na internetu prostřednictvím sociálních sítí. Veřejná ochránkyně
práv je přesvědčena, že právě vzdělávání je cestou k tolerantní společnosti, kde nenávistné
projevy vůči jiným lidem nemají své místo.
Kulatý stůl poskytne příležitost k setkání dotčených aktérů z různých oblastí. Zváni jsou
zástupci z praxe (učitelé, ředitelé škol, krajští školští koordinátoři prevence), státních orgánů
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká školní inspekce) i neziskového sektoru.
Cílem kulatého stolu je vzájemná výměna poznatků a zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe
a diskuse o možnostech řešení do budoucna.
Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je však omezená – pořadatel si vyhrazuje právo
rozhodnout o přidělení míst zájemcům. Drobné občerstvení zajištěno.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ,1 a to nejpozději do pátku 8. března 2019 včetně.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Dotazy k programu jsou připraveny zodpovědět Mgr. Jana Vomelová (tel. 542 542 227,
vomelova@ochrance.cz) a Mgr. Lenka Křičková (tel. 542 542 267, krickova@ochrance.cz).
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Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.

RÁMCOVÝ PROGRAM
19. března 2019
12:30 – 13:00

Registrace účastnic a účastníků

13:00 – 13:15

Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové

13:15 – 13:45

Nenávistné projevy a vzdělávání – úvodní příspěvky
Jana Vomelová: Právní aspekty nenávistných projevů
Lenka Křičková: Výuka k toleranci v českém vzdělávacím systému
Zuzana Benešová: Inspirace ze zahraničí

13:45 – 14:15

Představení činnosti účastníků a sdílení jejich zkušeností

14:15 – 14:30

Přestávka na kávu

14:30 – 15:45

Diskusní část
Role vzdělávání v předcházení nenávistným projevům
Problémy a jejich možná řešení
Příklady dobré praxe

15:45 – 16:00

Shrnutí

