
SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s.                           

       
dovoluje si pozvat Vás na on-line seminář 

 

AGRESIVNÍ ŽÁK I.: Ochrana komunity 
 

Termín a čas: 16. ledna 2023, 11:00 – 14:00 hodin (záznam bude 

dostupný i po skončení semináře) 

Obsah: 

Seminář je prvním dílem série našich letošních on-line seminářů, cílených na práci s žáky, 

kteří ve škole představují vysoké bezpečnostní riziko a kteří vyžadují velké množství sil a 

energie učitele i třídy. V prvním dílu se zaměříme na možnosti ochrany pedagogů a 

třídního kolektivu: nabídneme praktické nástroje (v rovině organizační i v oblasti práva), 
ukázky možností včasné intervence a režimové ochrany. Jak přistupovat k dětem 

s agresivními projevy, aby pedagog zvládl přijmout adekvátní řešení. Základní nástroje 

duševní hygieny (sebeošetření). 

Cílová skupina: ředitelé/ky škol, zástupci / zástupkyně, školní poradenské pracoviště, 

třídní učitelé 

Lektorka: 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. 

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 do 20. ledna včetně. 

http://www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska


5. Uzávěrka přihlášek je 13. ledna do 12:00 hod. Od 17. ledna 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.  

Těšíme se na Vaši účast! 

  

mailto:info@spolecnekbezpeci.cz

