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KONFERENCE DUCHOVNÍCH PRACOVNÍKŮ CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

4. - 6. 4. 2016, Klášter a Poutní dům, Hora Matky Boží, Králíky 
 
 
 
PONDĚLÍ 4. 4. 2016 
13:00 - 22:00 Možnost ubytování 
18:00 - 21:00 Večeře 
V průběhu večera neformální diskuze, posezení, povídání…; klášter 
 
ÚTERÝ 5. 4. 2016 
07:15 Mše svatá – Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášter 
08:00 Snídaně 
09:00 Zahájení, přivítání - Mgr. Martin Čech (Sekce církevního školství České biskupské 

konference), ICLic. Karel Moravec (rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží, Králíky,  
a biskupský vikář pro církevní školství Biskupství královéhradeckého) 

09:30 Příklad z praxe - Jak funguje formace žáků voršilské školy premonstrátským školním 
kaplanem aneb co na to sv. Norbert se sv. Andělou - Mgr. František Gorazd Krušina,  
O. Praem, školní kaplan + Mgr. Marie-Anna Linhartová, OSU, provinciální představená +  
Mgr. Zdeněk Navrátil, ředitel (http://www.zcsol.cz/) 

10:15  Představení účastníků 
10:30 Přestávka 
11:00  Příklad z praxe - Farář ve farnosti/farním sboru + ve škole = jak se to stíhá? Mgr. Marek 

Bárta, spirituál, Střední odborná škola sociální Evangelické akademie, Náchod 
(http://www.socea.cz/), farář Českobratrské církve evangelické v Náchodě a Šonově 

11:45 Tržiště nápadů, podnětů, připomínek, otázek – moderovaná diskuse o všem možném 
i nemožném školně duchovním 

12:30  Oběd 
14:00 Balíček první pedagogické pomoci - Mgr. PhDr. Marie Mesanyová, psycholog, pedagog, 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha (http://www.kppp.cz/); Co by měl, 
mohl vědět/dělat duchovní pracovník školy/školského zařízení, když tuší, vidí u žáka problém; 
příklady dobré praxe 

15:00 Supervize duchovních pracovníků církevního školství? - Mgr. Lydie Mamulová, 
koordinátorka supervize farářů/farářek v Českobratrské církvi evangelické a farářka v Praze; 
praktické zkušenosti, možnosti, principy, kazuistiky  

16:00 Přestávka 
16:30 Židovská kultura a výchova - Mgr. Tereza Gafna Váňová, Lauderovy školy, Praha 

(http://www.lauder.cz/), vyučující uvedeného předmětu; seznámení žáků se základy 
víry, tradicemi, svátky…, v prostředí nemisijní církevní školy, praktické příklady z výuky 

18:00  Přestávka 
18:30 Ředitel + školní kaplan = spolupráce?, důvěra?, pomoc?, perou se?, …? - Mgr. Jiří Vojáček + 

ThLic. Vojtěch Brož, ředitel + školní kaplan, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a ZŠ  
a MŠ Jana Pavla II., Hradec Králové (http://www.bisgymbb.cz/, http://www.czshk.cz/) 

19:30 Večeře/raut, volná diskuze, výměna zkušeností…; Poutní dům 
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STŘEDA 6. 4. 2016 
07:15 Ekumenická bohoslužba – Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášter 
08:00  Snídaně 
09:00 Paralelní dílny: 

1) Duchovní práce s žáky se specifickými potřebami (od „dys“ po zdravotní i mentální 
handicap), Mgr. et. Ing. Jiří Kaleta, školní pastor, MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie 
(http://skolasd.eu/)   

2) Pedagogika volného času ve školním klubu a duchovní práce - od seznamovacích 
pobytů a sportovních kurzů ke každodenní práci ve školním klubu,  
Mgr. et Bc. Jaroslav Trávníček SDB, školní kaplan, Křesťanské gymnázium, Praha 
(http://www.krestanskegymnazium.cz/)  

11:00 Přestávka 
11:30 Paralelní program: 
 a) katoličtí účastníci: 

- Setkání mládeže v Krakově (2016) a Olomouci (2017). P. Tomáš Hoffmann, vedoucí 
Diecézního centra pro mládež a ředitel DCŽM Vesmír v královéhradecké diecézi. 
Představení činnosti Sekce pro mládež České biskupské konference a možnosti 
spolupráce při přípravách národních a mezinárodních setkání. Možnost dalšího 
vzdělávání - Studijně-formační kurz.  

- Diskuse se zaměřením – co potřebuje školní kaplan od ČBK, zřizovatele… 
 α) účastníci z církví sdružených v ERC, dalších církví a náboženských společností:  

- moderuje Bohdan Čančík, duchovní podpora, MŠ a ZŠ Brána 
(http://zsbrana.webnode.cz/) 

- Diskuse se zaměřením – co potřebuje školní kaplan od ERC, zřizovatele… 
- Protestantská, evangelická škola – co to znamená, má to cenu…? 

12:30 Zakončení - Mgr. Martin Čech 
12:45 Oběd 
14:00 Prohlídka Památníku obětem internace (http://pamatnik.militaryclub.info/) - pro zájemce; 

zajištěn vstup zdarma.   
 
Poznámky:  

- Cílová skupina - konference je určena zejména pro duchovní pracovníky církevních škol, 
školských zařízení a zástupce zřizovatelů, kteří mají tuto oblast v kompetenci. 

- Jednání v klášteře (http://www.klasterkraliky.cz/kontakt), stravování v Poutním domě 
(http://poutnidum.cz/), ubytování na obou místech; cca 100 m vzdálenost. 

- Dílny (středa) - paralelní část programu (bez rozlišení církevní příslušnosti), přihlaste se, 
prosím, online (v rámci přihlášky). 

- Paralelní program (středa) - rozdělení do dvou skupin = katolíci + ERC (příp. další).  Značením 
a), resp. α) jsem se snažil předejít cimrmanovské otázce – proč my jsme béčko?   
Jde o vytvoření prostoru, který není uzavřen = v případě zájmu může samozřejmě katolík 
navštívit ERC blok a „ERC účastník“ katolický blok.     

- Ekumenická bohoslužba - stejně jako minule a při ředitelských konferencích oslovím některé 
z přihlášených s prosbou o aktivní účast, přípravu.  

- Materiály - bude skvělé, pokud dovezete k rozdávání či jen k prohlédnutí inspirativní 
materiály (časopisy, knihy, pracovní listy…). 

- Hudební nástroje - vezměte s sebou; nejen příp. úterní večerní společné zpívání (od Sváti 
Karáska přes Mariánské písně, Klezmer po …) může být prima. 

- Králíky u Ústí nad Orlicí - pozor! Králík(ů) je v Čechách i na Moravě víc. 
 
Martin Čech, vedoucí Sekce církevního školství ČBK, 29. února 2016 
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