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Centrum výzkumu zdravého životního stylu  

Centrum celoživotního vzdělávání  

Katedra antropologie a zdravovědy 

Katedra psychologie a patopsychologie 

a Katedra primární a preprimární pedagogiky  

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  

 

ve spolupráci  

s Katedrou tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF Masarykovy Univerzity v Brně  

Státním zdravotním ústavem 

 Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví  

Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu 

a dalšími neziskovými organizacemi 

 

pod záštitou děkana Pedagogické fakulty UP v Olomouci 

doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr. Ing-Paed IGIP 

 

si Vás dovolují pozvat 

na 5. ročník vzdělávací konference  

 

Den zdraví na Pedagogické fakultě 
 

 

s podtitulem 
 

„organizace, programy a projekty podpory zdraví  

a prevence rizikového chování“ 
 

který se uskuteční  

u příležitosti Světového dne zdraví a Dne vzdělanosti 

 

dne 6. dubna 2016  
 

od 9,00 hod.  
v prostorách Pedagogické fakulty UP 

Žižkovo nám 5 

771 40 Olomouc 

 

Vstup je bezplatný, přihlášení účastníci obdrží osvědčení. 

Nutná registrace na www.ccv.upol.cz 

http://www.ccv.upol.cz/
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Program konference:        
Stará Aula - přízemí v  historické části budovy vlevo 

 

8,30 – 9,00  Prezence účastníků 

 

9,00 – 9,25  Slavnostní zahájení vzdělávací konference 

5. ročník Dne zdraví – „Organizace, programy a projekty podporující 

zdraví – cesta od teorie k praxi“ 

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D., vedoucí Centra výzkumu zdravého životního 

stylu, Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci, předsedkyně 

APROZ  

 

9,25 – 10,05 Využijte svého práva na preventivní prohlídky 

Karla Otavová, koordinátorka Mamma HELP centra Olomouc, Mamma 

HELP, z. s. 

 

10,05 – 10,15 Přestávka, využití doprovodného programu  

 

10,15 – 10,55 Programy a projekty prevence rizikového chování a podpory zdraví  

v oblasti sexuální výchovy - SPRSV pro žáky, učitele i rodiče 

 Bc. Tereza Sadková, lektor Společnosti pro plánování rodiny a sexuální 

výchovu 

 

10,55 – 11,35  Centrum Anabell působí i na úrovni primární prevence 

Mgr. Dana Starostková, ředitelka Centrum Anabell, z. s. 

 ... pomoc osobám s poruchami příjmu potravy ... a nejen jim! 

 

11,35 – 11,45 Přestávka, využití doprovodného programu  

 

11,45 – 12,25 Státní zdravotní ústav a jeho edukační programy (Hrou proti AIDS, …) 

 MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, Státní 

zdravotní ústav v Praze 

 

12,25 – 13,05   Umění dospět  

Mgr. Alena Blažková, agentura MP Education s.r.o., Praha 

 

13,05 – 13,15 Přestávka, využití doprovodného programu 

 

13,15 – 13,55 Ruce na prsa  

Bc. Michaela Tůmová, ředitelka Dialog Jessenius o.p.s. & Markéta Havlová, 

manažerka projektu 

  

13,55 – 14,35  Policie České republiky a její role v prevenci rizikového chování 

por. Mgr. Pavla Štenclová, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, 

oddělení tisku a prevence, Olomouc 

 

http://www.ccv.upol.cz/
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14,35– 14,45 Přestávka, využití doprovodného programu 

 

14,45 – 15,25 Projekt „E – Bezpečí“ – kazuistka rizikového chování v kyberprostoru 

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., Centrum Prevence rizikové virtuální komunikace 

a Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Univerzita 

Palackého v Olomouci 

PhDr. René Szotkowski, Ph.D., Centrum Prevence rizikové virtuální 

komunikace a Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, 

Univerzita Palackého v Olomouci 

 

15,25 – 16,00 Primární prevence rizikového chování a léčba závislosti tak, jak je nabízí 

P-centrum, spolek Olomouc 

Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D. & Bc. Markéta Rodryčová, P-centrum, spolek 

Olomouc  

  

16,00 – 16,30 Závěry a evaluace vzdělávací konference 

 

 

 

 

Doprovodný program  
 

 Pí-voda (ochutnávky pí-vody) – Zdenek Hájek – Pí-centrum Olomouc. 

 Ukázky a prodej přírodní kosmetiky – Hana Přidalová (fa Oriflame).  

 Ukázky a prodej ekologické drogerie – Hana Přidalová (fa Eurona by Cerny) 

 Prezentace edukačních materiálů: 

o činnosti Centra celoživotního vzdělávání a bezplatných vzdělávacích kurzů  

a programů pro a.r. 2016/2017, 

o Centra Anabell,   

o P-centra Olomouc, 

o Centra PRVoK a projektu E – Bezpečí, 

o Státního zdravotního ústavu v Praze, 

o Centra MAMMA HELP, 

o Agentury MP Education s.r.o., 

o Projektu „Ruce na prsa“ Dialog Jessenius o.p.s., 

o Aj.  

 

 

 

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST  

http://www.ccv.upol.cz/

