Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0123411 Protiprávní jednání ve školách a školských zařízeních,
která je doporučena pro ředitele, učitele ZŠ, SŠ, asistenty pedagoga, metodiky prevence, výchovné poradce.

01 Řízení školy a školský management
0123411

Protiprávní jednání ve školách a školských zařízeních

Doporučeno pro:

ředitele, učitele ZŠ, SŠ, asistenty pedagoga, metodiky prevence, výchovné poradce

Termín konání:

2.března 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

kpt. PhDr. Ondřej Moravčík,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Posluchačům budou představeny reálné situace, ke kterým běžně ve škole dochází a u
kterých je často komplikované zjistit, zda-li se jedná o protiprávní jednání či
pouze porušení pravidel školního řádu. Zároveň bude v kurzu věnován prostor šikaně
prostřednictvím sociálních sítí  jak ji odhalit, jak se bránit a jak efektivně
zajišťovat důkazy pro případné kázeňské či správní řízení. Všechna témata budou
probírána z pohledu pedagoga, tj. tak, aby učitelé informace mohli využít především
pro svůj rozvoj a pro svoji obranu.
Klíčová témata:
Šikana prostřednictvím komunikátorů (WhatsApp, Facebook, Instagram)
Učitel jako oběť šikany
Každodenní situace ve třídě a jejich právní rozbor
Školní řády  Achillova pata českého školství (nedostatečná ochrana
pedagogů, nejednoznačnost, nelegálnost ustanovení)
Účastníci získají právní náhled na každodenní situace a spory, se kterými jsou ve
školním prostředí konfrontováni.
Zvýší své kompetence v oblasti znalosti legislativy.

Akreditace:

MSMT-33850/2019-4-998

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0123411 Protiprávní jednání ve školách a školských zařízeních
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "01 Řízení školy a školský management"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

