
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje pořádá pro pedagogy seminář 

s názvem 

 

Rozvod rodičů a školní prostředí aneb máme 

ve třídě děti ze „sešívaných“ rodin. 

 

Lektorka: Mgr. Daniela Kykalová 

Termín semináře: 27. září 2022 od 8.30 do 13.15 hod. 

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, P1.905 - Karla 

Poláčka  

Seminář je pro účastníky zdarma.  

Seminář je určen maximálně pro 25 přihlášených účastníků. V případě 

vyššího zájmu, bude rozhodovat pořadí přihlášených. Ostatní 

přihlášení účastníci budou informováni o případném dalším termínu 

semináře.  

Termín pro přihlášení do úterý 20. září 2022.  

Odkaz na přihlášku: https://forms.gle/DH11Lg2R1MZg7jKy7 
(Pokud se Vám odkaz neotevře – Ctrl+kliknutí, nakopírujete jej do 
svého prohlížeče. Potvrzení o přihlášení Vám nepřijde, ale po 
vyplnění přihlášky a kliknutí na Odeslat, budete automaticky 
přihlášeni.)  
 

Garant semináře: Mgr. Jana Hrnčířová, KÚ Královéhradeckého kraje, odbor 
školství, email: jhrncirova@kr-kralovehradecky.cz, tel. 725 547 168.  

 

https://forms.gle/DH11Lg2R1MZg7jKy7
mailto:jhrncirova@kr-kralovehradecky.cz


Mgr. Daniela Kykalová 

Zakladatelka organizace ŽIVOTpro z.ú. 
a terapeutka pro osobní rozvoj a vztahy  
 
Dlouhou dobu jsem na cestě růstu a poznání.   
Zajímá mne osobní rozvoj, mezilidské vztahy 
(partnerské, rodičovské, přátelské) a vše 
od vědomí až po nevědomí osobnosti, a to jak 
sama u sebe, tak u ostatních. To, co v životě 
prožívám, je součástí puzzle mého bytí a stále 

nové a nové dílce do sebe zapadají. Jdu za poznáním a prožitky všeho zajímavého 
s čím souzním. Přijímám informace a zkušenosti z mnoha směrů a pak si vytvářím 
vlastní. Prošla jsem mnohými kurzy osobního rozvoje. Absolvovala jsem čtyřletý 
psychoterapeutický dynamický výcvik pod supervizí PhDr. Stanislava Kratochvíla, 
konstelační kurz u Jana Bílého, dvouletý kurz Etické výchovy a mnoho školení, 
seminářů a workshopů zaměřených na osobností rozvoj, práci s dětmi, rodinami, 
klienty, lektorskou činnost. Jsem zaangažovaná do pěstounství. 

 
Mou součástí je také plynutí s přírodou, každý den je pro mne školou života, i když 
neabsolvuji nějaký kurz nebo školu. Vše, co jsem se dosud naučila, ráda sdílím 
a předávám dále. 

 
Ve své práci se zaměřuji na vztahové poradenství a pedagogicko-terapeutickou 
intervenci u dětí s problémovým chováním, úzkostí, narušenu citovou vazbou, 
strachy a dětí ze "sešívaných rodin".  Poskytuji také lektorskou a konzultační 
činnost ve školství k uvedeným tématům. 

 

 

Anotace semináře 

Na semináři si zodpovíme mimo jiné i otázky, zda mohu jako pedagog pomoci 
dítěti v nelehkém období rozvodu a po něm. Zda změna rodinného prostředí může 
mít vliv i na výchovně-vzdělávací proces ve škole. Jaké emoce a pocity dítě při 
rozpadu rodiny provází a jak s nimi pracovat. Co mohou děti prožívat v nové 
„sešívané“ rodině. Jak mluvit o tomto tématu s dětmi ve třídě. Dozvíte se, jaké 
strategie komunikace s rozvádějícími se rodiči jsou účinné. 
Uvedeme si příklady z praxe a bude také prostor pro vlastní otázky a zkušenosti. 

 

 


