SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s.
dovoluje si pozvat Vás na seminář

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

Termín: 11. května 2022, od 9 do 14 hodin (prezence od 8:15)
Místo: sněmovní sál Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1, 3. patro
Forma: PREZENČNĚ nebo ON-LINE, účastníci si volí formu v přihlášce
Lektorka: Mgr. Michaela Veselá
Anotace:
Navážeme na seminář Právo ve škole I, který proběhl v Praze o letošních pololetních
prázdninách, a probereme, co jsme nestihli nebo co školy aktuálně nejvíce zajímá. Zaměříme
se na tato témata:
1) Jak přesně pracovat s povinnostmi žáků, rodičů, učitelů a jak lze povinnosti vymáhat, kde
začít, kde skončit a co dělat, když se vymáhání nedaří. Konkrétní příklady a kauzy.
2) Práva a povinnosti učitelů v kontextu zachování si vlastního duševního zdraví a
předcházení nesmyslného handrkování se a eskalaci konfliktů, se kterými pak nevíte co dělat.
3) Hodně ostří žáci a jaké možnosti mají školy při jejich „vzdělávání“ a krocení. Povinný
dohled a jeho rozličné proměny (§29 ŠZ).
4) Školské právo v oblasti přijímání a vzdělávání dětí uprchlých před válkou - střízlivý a
klidný pohled na možnosti školy, nastavení schůdných a únosných scénářů.
5) Jak zacházet s hodnocením NEHODNOCEN a UVOLNĚN, co přesně to znamená a jak se
tomu vyhnout.
6) Strategie předcházení školní neúspěšnosti jako aktuální oblíbené téma inspekční činnosti –
co to je, jak to má vypadat a proč nestačí mít někde napsáno, že ty, co nezvládají, budete
doučovat.

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 zasíláme účetní doklady, případně
organizační a další 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.
V případě, že se nebudete moci ze závažných důvodů zúčastnit prezenčně, zúčastníte se online 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 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.
On-line forma semináře 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 emailových 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 8. 5. 2022.
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.

