
 

Pozvánka na  
 

FÓRUM ZDRAVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 2013 
celostátní seminář navazující na dlouholetou tradici Kalokagathie Fóra výchovy ke zdraví 

 

 

19. – 21. dubna 2013, zahájení ve 14:00 hod.  
 Benešov u Prahy, Institut pro veřejnou správu Praha, Ke Stadionu 1918 

akreditace MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j. 49533/2012-201-1043 
 

Vážení pedagogové, ředitelé škol a školských zařízení, pracovníci krajských úřadů, 

hygienických stanic a další odborníci, 

společnost Venkovský prostor o.p.s. za podpory Nadačního fondu Albert a ve spolupráci se 
společností KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení), s.r.o. a dalšími odbornými partnery si Vás 
dovoluje pozvat na další ročník celorepublikové konference zabývající se aktuálními tématy 
v oblastech propojujících zdraví a vzdělávání. Na následujících stránkách naleznete 
informace o podrobnostech letošní akce, předběžný program a v první řadě samozřejmě 
informace potřebné k přihlášení a uhrazení účastnického poplatku. 

 

 

Těšíme se na setkání 
 

 Jan Tandler PaedDr. Lenka Kubrichtová 
 výkonný ředitel  

Venkovský prostor o.p.s. 
KALOKAGATHIE s.r.o. 

 
Registraci na Fórum zdraví ve vzdělávání 2013 je možné provést od 11.2.2013 
pouze elektronicky a na internetových stránkách:  

 
http://www.forum-zdravi.cz 

 
Díky příspěvku Nadačního fondu Albert je celkový poplatek 2 290,- Kč  

místo standardních 3 090,-Kč. 
 

Každý účastník Fóra zdraví ve vzdělávání 2013 obdrží rozsáhlou 
publikaci Všech 5 pohromadě. 

 
Po řádném vyplnění a odeslání přihlášky Vám bude na zadanou e-mailovou 
adresu zaslána potvrzující zpráva s údaji pro uhrazení účastnického poplatku.  

 
Poplatek s variabilním symbolem uvedeným v obdržené elektronické zprávě 

uhraďte do 6. dubna 2012 na účet 989429369/0800. 
 
 
Poplatek zahrnuje účastnický poplatek, ubytování, stravování, účastnické materiály. Nejsme plátci daně 
z přidané hodnoty.  

  

ΚΑΛΟΚΑΓΑΤΗΙΕΚΑΛΟΚΑΓΑΤΗΙΕΚΑΛΟΚΑΓΑΤΗΙΕΚΑΛΟΚΑΓΑΤΗΙΕ



 

 
 

 
 
 

KONCEPCE  
FÓRA ZDRAVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Celorepubliková konference Fórum zdraví ve vzdělávání je vícedenní vzdělávací akcí 
pro pedagogické pracovníky mateřských škol, základních škol, gymnázií, odborných škol a 
školských zařízení, která se opakuje pravidelně v jarních měsících roku.  

Svým obsahem navazuje na 15 let pořádané Fórum výchovy ke zdraví. V systému 

DVPP pro oblast výchovy ke zdravému životnímu stylu má tak přeneseně již rozhodně na co 

navázat. 

Program plně respektuje kurikulární dokumenty MŠMT ČR a naplňuje cíle a obsah 
výchovy ke zdraví na jednotlivých typech škol.  

Svým obsahem vychází také z programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro 

všechny v 21. století "Zdraví 21" a respektuje vládní dokument: ZDRAVÍ 21- Dlouhodobý 
program zlepšování zdravotního stavu populace ČR, kde se klade velký důraz na prevenci 

a odpovědnost jedince za zdraví své i ostatních. Pro přípravu obsahu semináře jsou výchozí 

i další dokumenty, které se danou problematikou zabývají, např. Zdravotní stav populace 
ČR ve statistických údajích a Úmluva o právech dítěte.  

Program konference je připravován ve  spolupráci s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Státním zdravotním ústavem, 
Národním ústavem pro vzdělávání, PedF MU v Brně, občanským sdružení PREVALIS 
a jeho organizační jednotkou Společností pro podporu zdraví 21. století.  

 

 

 

  



 

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
FÓRA ZDRAVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 2013 

 

19. – 21. dubna 2013, zahájení ve 14:00 hod.  
 Benešov u Prahy, Institut pro veřejnou správu Praha, Ke Stadionu 1918 

akreditace MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j. 49533/2012-201-1043 
 

Pátek 19. dubna  

14:00 - Zahájení Přivítání hostů a účastníků 
Organizační pokyny 
Úvodní slovo 

15:00 - Přednášky Přednáškový blok k aktuálním odborným tématům: 
- ZDRAVÍ 21 z pohledu výchovy ke zdraví  
- Výchova ke zdraví  v širším kontextu  
- Zdravotní stav populace ČR 
- Projekty podpory zdraví v zahraničí 
- Školství a ochrana a podpora zdraví  
- Prevence rizikového chování mládeže 

Sobota 20. dubna  

8:30 - Přednášky Přednáškový blok k aplikaci výchovy ke zdraví s tématy jako 
např.: 

- výchova ke zdraví v profesní přípravě pedagogů, 
- výchova ke zdraví v nových kurikulárních dokumentech, 
- aplikace témat výchovy ke zdraví ve školní praxi: 

správná výživa, pohybové aktivity, osobní bezpečí 
- a další. 

13:00 - Workshopy Skupiny workshopů s interaktivní tématikou výchovy ke zdraví 
jako např.: 

- dopravní výchova a její efektivní realizace, 
- práce s alergickými dětmi ve školách, 
- první pomoc a resuscitace, 
- výživa a interaktivní výuka 
- a další. 

16:30 – Diskuzní 
fórum 

- zhodnocení práce v sekcích, 
- příspěvky účastníků semináře, 
- prezentace metodických materiálů, programů a 

projektů, společností a firem. 
 

Neděle 21. dubna  

8:30 – Přednášky a 
diskuze 

Aplikace témat výchovy ke zdraví ve školní praxi: dentální 
hygiena, návykové látky, mimořádné události, ochrana 
reprodukčního zdraví, prevence HIV/AIDS a další. 
Diskuse, závěrečné hodnocení semináře,  
Předání certifikátů 
Ukončení semináře 

 

ΚΑΛΟΚΑΓΑΤΗΙΕΚΑΛΟΚΑΓΑΤΗΙΕΚΑΛΟΚΑΓΑΤΗΙΕΚΑΛΟΚΑΓΑΤΗΙΕ


