
 

 

Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: (+420) 542 542 111 
podatelna@ochrance.cz, www.ochrance.cz 

Kancelář veřejného ochránce práv  

si Vás dovoluje pozvat na seminář 

Poznatky z návštěv školských zařízení 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

který se koná online 11. listopadu 2020 

prostřednictvím Lifesize1 
z Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně 

pro zástupce a zástupkyně 
navštívených zařízení a Nejvyššího státního zastupitelství 

Obsahem semináře bude diskuze o poznatcích z návštěv a problémech ústavní a ochranné 
výchovy, které podle zástupkyně veřejného ochránce práv představují riziko špatného zacházení, 
a dalších, které je třeba systémově řešit. Diskuze by měla sloužit jako jeden z podkladů 
pro souhrnnou zprávu z návštěv.  

Zjištění a doporučení ochránce prezentují právníci a právničky Kanceláře veřejného ochránce 
práv. 

Účast na semináři je bezplatná, kapacita je však omezená, a proto se z každého zařízení 
či instituce mohou zúčastnit maximálně 2 osoby. 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím online formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ2, a to nejpozději do pondělí 9. listopadu 2020. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

Dotazy k programu ráda zodpoví Mgr. Tereza Slachová (tel. 542 542 330, 
slachova@ochrance.cz). 
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

Seminář je realizován prostřednictvím projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv 
(směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001. 
Projekt je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021 
prostřednictvím Ministerstva financí ČR.  

                                                           
1 Pro připojení k semináři účastníkům a účastnicím postačí internetový prohlížeč Google Chrome. 
2 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM3 
 

11. listopadu 2020 
 

09:30 – 09:50 Přihlašování a prezence účastníků a účastnic 

09:50 – 10:00 Organizační záležitosti k technickému zajištění akce 

10:00 – 10:10 Úvodní slovo zástupkyně veřejného ochránce práv 
Mgr. Moniky Šimůnkové 

10:10 – 10:30 I. blok 

 problematika umisťování/přemisťování dítěte (rychlost a výběr 
vhodného zařízení) 

10:30 – 10:45 Přestávka 

10:45 – 11:15 II. blok 

 péče poskytovaná v zařízeních komunitního typu (školská zařízení 
sídlící v nevyhovujících budovách)  

 potřebnost nové právní úpravy (sjednocení právní úpravy 
pobytových služeb pro děti; oddělení ústavní a ochranné 
výchovy) 

11:15 – 11:30 Přestávka 

11:30 – 12:00 III. blok 

 dílčí témata a zjištění z návštěv (adaptační režim, pravidla pro 
používání mobilních telefonů, stravování) 

12:00 – 12:15 Přestávka 

12:15 – 12:45 IV. blok 

 ústavní výchova v současné situaci (omezující opatření) 

  

 

                                                           
3 Změna programu vyhrazena. 


