
SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s.                           

 

dovoluje si pozvat Vás na seminář 

PRÁVO VE ŠKOLE 
(akreditace č. MSMT 7043/2021-2-299) 

 

Termín: 4. ÚNORA 2022, od 9 do 14 hodin (prezence od 8:15) 

Místo: konferenční sál Úřadu městské části Praha 8, ul. U Meteoru 6 (tzv. Bílý 
dům). Spojení: tram. zastávka Libeňský zámek (tram 3, 10, 24), příp. metro B 
(stanice Palmovka) 

Forma: PREZENČNĚ nebo ON-LINE, účastníci si volí formu v přihlášce 

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá 

Anotace  

Stoupající množství komunikačních obtíží, svárů a tahanic má základ í příčinu 
v neznalosti právního postavení svého a všech kolem. Než začnete vyjednávat nebo 
něco vymáhat, musíte mít jasno v tom, kdo co komu kdy a kde může a od koho lze 
kdy co požadovat. Pojďme si na příkladech z každodenního školního života vyjasnit, 
jak se v které situaci chovat správně právně. A jak své nároky vyjednat a prosadit. 

Vracíme se k základům. Probereme práva ve škole, jedno po druhém.  

 

Podmínky přihlášení a účasti 

• Prezenční účast: 1.400,- Kč / 1 osobu (1.000,- Kč záloha, 400,- Kč 
doplatek na místě v HOTOVOSTI) 

• On-line účast: 1.000,- Kč / 1 osobu 

• On-line účast hromadná: 5.000,- Kč za sbor do 10 osob včetně 

• On-line účast hromadná: 10.000,- Kč za sbor nad 10 osob  

 

1. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska . Ve 

formuláři prosím zvolte formu účasti a vyplňte své údaje. Pokud přihlašujete sborovnu 
(on-line účast hromadná), nechť formulář vyplní pouze 1 kontaktní osoba za 
školu!  

2. Na zadanou e-mailovou adresu Vám následně zašleme účetní doklady, blanket na 
osvědčení, organizační informace.  

Podmínky PREZENČNÍ účasti: E-mailem, který nám uvedete, Vám přijde pro forma účetní 
doklad na 1.000,- Kč, na jehož základě provedete úhradu zálohy účastnického poplatku. 
Teprve po úhradě pro forma dokladu jste závazně přihlášeni. Následně Vám systém 
automaticky vyhotoví řádný doklad o úhradě, který si můžete stáhnout ve stejném odkazu, ve 
kterém Vám přijde pro forma doklad. Zbylých 400,- Kč doplatíte na místě HOTOVĚ. 

http://www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska


V případě, že by nám vládní opatření v únoru nedovolila pořádat konferenci prezenčně, nebo 
se nebudete moci zúčastnit z jiných závažných důvodů, zúčastníte se on-line za cenu on-line 
účasti. Přihláškou k prezenční účasti tedy nic neriskujete, protože je možné jí dodatečně 
změnit na on-line účast. Součástí poplatku při prezenční účasti je občerstvení během akce. 

Podmínky ON-LINE účasti: E-mailem, který nám uvedete, Vám přijde pro forma účetní 
doklad na 1.000 Kč, na jehož základě provedete úhradu zálohy účastnického poplatku. 
Teprve po úhradě pro forma dokladu jste závazně přihlášeni. Následně Vám systém 
automaticky vyhotoví řádný doklad o úhradě, který si můžete stáhnout ve stejném odkazu, ve 
kterém Vám přijde pro forma doklad.  

Konference proběhne prostřednictvím našeho YouTube kanálu s možností komunikovat 
s lektorkou prostřednictvím chatu nebo přes whatsapp. Přístupové údaje od nás obdrží 
každý přihlášený účastník nejpozději 12 hodin před začátkem semináře. Není třeba se nikde 
registrovat, pouze kliknete na odkaz a díváte se. Přímý přenos je přístupný pouze 
přihlášeným účastníkům a je zakázáno šířit jej dále, kopírovat nebo zveřejňovat.  

Současně s přístupovými údaji Vám zašleme blanket na osvědčení se všemi zákonnými 
náležitostmi, ten si můžete po doplnění údajů následně vytisknout. 

Při on-line účasti hromadné Vás budeme kontaktovat s žádostí o zaslání jmen, příjmení a 
e-mailových adres Vašich zaměstnanců, kteří se budou akce účastnit. Přístupové údaje pak 
zašleme e-mailem každému účastníkovi do jeho e-mailové schránky.  

Společné informace 

Kompletní ZÁZNAM bude k dispozici pouze v den konání (do půlnoci) a dále pak v jedné 

repríze v dodatečně určeném termínu (sdělíme po skončení přenosu zájemcům na vyžádání) 

Uzávěrka přihlášek je 1. 2. 2022 ve 12 hodin. 

Storno podmínky: účastnický poplatek nevracíme, seminář lze zhlédnout dodatečně ze 
záznamu (viz výše). 

Dotazy rádi zodpovíme na info@spolecnekbezpeci.cz nebo na tel. č. 774 709 773. 

 

mailto:info@spolecnekbezpeci.cz

