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

VYLOUČENÍ A PODMÍNĚNÉ VYLOUČENÍ
ZE ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
(se vzory písemností)
Termín a čas: 5. prosince 2022, 11:00 – 14:00 hodin (záznam bude
dostupný i po skončení semináře)
Obsah:
Během semináře se budeme věnovat těmto otázkám:
- Jak je vyloučení a podmíněné vyloučení upraveno školským zákonem;
- Jaká specifika má správní řízení o vyloučení či podmíněném vyloučení (zahájení
řízení z moci úřední, ústní jednání a protokol, procesní práva účastníka řízení,
lhůty…);
- Výklad pojmů (zavinění, závažné zaviněné porušení povinnosti a zvlášť závažné
zaviněné porušení povinnosti) + příklady;
- Kdy škola vyloučit může / kdy musí;
- Jak formulovat ustanovení o vyloučení a podmíněném vyloučení jako kázeňském
opatření ve školním řádu;
- Jak zajistit důkazy a jak s nimi pracovat;
- Jak, kdy a v jakých lhůtách předávat povinné informace dalším orgánům veřejné
moci.
- Nejčastější pochybení a jak se jich vyvarovat (příklady)
Účastníci obdrží powerpointovou prezentaci a také čtyři vzory písemností
v elektronické podobě – oznámení o zahájení správního řízení, protokol o ústním
jednání, rozhodnutí o vyloučení, rozhodnutí o podmíněném vyloučení, které lektorka
v průběhu semináře okomentuje a nabídne návod, jak se vzory dále pracovat.
Cílová skupina: ředitelé/ky škol, osoby pověřené vedením správního řízení, školní
poradenské pracoviště
Lektorky: Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová, Mgr. Michaela Veselá
Forma: on-line seminář, vedený prostřednictvím našeho YouTube kanálu, s možností
diskuse. Přístupový odkaz obdrží účastníci nejpozději 12 hodin před začátkem
semináře.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A ÚČASTI:
Cena: 3.000,- Kč za školu / školské zařízení, semináře se může zúčastnit více osob
z jedné organizace dle uvážení objednatele (omezeno cílovou skupinou)
1. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska . Ve
formuláři vyplňte prosím údaje kontaktní (pouze jedené!!) osoby za školu, telefon a
e-mail, dbejte prosím na správnost vyplněných údajů.
Na zadanou e-mailovou adresu Vám následně budeme posílat vše, tedy účetní
doklady, přístupové údaje, studijní materiály a organizační informace.
2. E-mailem, který nám uvedete, Vám přijde pro forma účetní doklad, na jehož
základě provedete úhradu 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. Storno podmínky: poplatek nevracíme, seminář lze zhlédnout dodatečně ze
záznamu (viz níže).
3. Seminář proběhne prostřednictvím našeho YouTube kanálu s možností
komunikovat s lektorkami prostřednictvím chatu nebo přes whatsapp. Přístupové
údaje od nás obdržíte 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 mimo sbor školy,
kopírovat ani zveřejňovat.
4. Záznam bude k dispozici trvale.
5. Uzávěrka přihlášek je 4. prosince 2022 do 12:00 hod. Od 6. prosince bude možné
záznam objednat již standardně v našem e-shopu.
6. Případné dotazy k organizaci rádi zodpovíme na info@spolecnekbezpeci.cz nebo na
tel. 774 709 773. Na uvedený e-mail můžete předem zasílat i otázky k tématu, na
které byste v průběhu semináře rádi obdrželi odpověď.
Těšíme se na Vaši účast!
O lektorkách:
Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová, absolvovala Právnickou fakultu MU v Brně, obor
Veřejná správa, věnuje se problematice správního řízení a veřejnosprávních činností
ve škole. V letech 2003 – 2008 pracovala na Ministerstvu vnitra ČR, od 2008 je
nezávislou konzultantkou, lektorkou a statuární zástupkyní Společně k bezpečí, z.s.
Mgr. Michaela Veselá, absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze, obor
Pedagogika, od roku 2004 je akreditovanou lektorkou DVPP, zaměřuje se na
problematiku prevence rizikového chování ve škole, klimatu školy, komunikace a
mezioborové spolupráce.

