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. 0133311 Práva a povinnosti vychovatelů ŠD, která je doporučena
pro vychovatele ŠD a ŠK.

01 Řízení školy a školský management
0133311

Práva a povinnosti vychovatelů ŠD

Doporučeno pro:

vychovatele ŠD a ŠK

Termín konání:

12.dubna 2021 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

JUDr. Karel Kašpar,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Pedagogové a vychovatelé se ve své každodenní praxi setkávají s řadou situací, při
jejichž řešení si nejsou jisti, případně jsou bezradní ve výběru možností řešení.
Jedná se o případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči
žákům míjejí účinkem či se stávají terčem agrese ze strany žáků, nebo kritiky ze
strany jejich rodičů.
V průběhu semináře získají účastníci informace k možnostem ochrany jejich osobnosti
ve smyslu platné legislativy (pomluvy, urážky, nahrávky osobnostního projevu,
nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Budou také seznámeni s
odpovědností, povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a
mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním
řízení) v podmínkách škol a školských zařízení.
Účastníci budou seznámeni s možností řešení problémů každodenní pedagogickovýchovné praxe souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností
pedagoga.
Seznámit pedagogické pracovníky s jejich profesními právy, povinnostmi
a odpovědností spojenou s jejich pracovní činností.

Akreditace:

MSMT-33850/2019-4-998

Účastnický poplatek:

1000 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
0133311 Práva a povinnosti vychovatelů ŠD
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

