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On-line seminář

Pikantnosti školního roku 2021/2022 - legislativa,
právo a dokumentace Připravte se na příští školní rok
On-line seminář je určen pro:
ředitele základních a mateřských škol, zástupce zřizovatelů.

Na on-line semináři se seznámíte s tématy jako:
Jaká jsou práva povinnosti ředitele školy.
Jaké jsou nejčastější nedostatky vyplývající z inspekční činnosti ve školách, zajímavosti z inspekční činnosti a priority ČŠI
pro následující školní rok.
Jakým způsobem aktualizovat školní řád, jakým způsobem zohlednit přerušování provozu mateřských škol a uzavírání
škol základních, jak „ošetřit“ práva a povinnosti účastníků výchovně – vzdělávacího procesu.
Jaká významná rizika mají doporučení vydaná MŠMT, která zasahují do odpovědnosti ředitele školy.
Jak se vyhnout „neprůkaznému“ vedení třídní knihy.
Čemu je potřeba věnovat pozornost v zákoně o ochraně veřejného zdraví.
Jaká práva a povinnosti mají pedagogičtí pracovníci v rovině medikace a zdravotnických úkonů.

Obsah on-line semináře:
Školský zákon a rovina dokumentace
Práva a povinnosti ředitele.
Zajímavosti z inspekční činnosti České školní inspekce, na co se připravit ve šk. r. 2021/2022.
Školní řád – struktura, nejčastější chyby, doporučení.
Rizika doporučení MŠMT.
Pravidla vedení třídních knih.
Přehled k zákonu o pedagogických pracovnících.
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků
Nejčastější nedostatky v rovině evidence školních úrazů.
Strategie bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků na období 2021-2023, komplexní přehled ke změnám
metodických pokynů a doporučení MŠMT.
Dopady pandemie na činnost ředitele školy
Uzavírání základních škol a přerušení provozu mateřských škol (obecný rámec pravidel a rámec dopadů covid-19).
Metodický výklad k zákonu o ochraně veřejného zdraví – terminologie důležitá pro oblast školství, pravidla
organizace zotavovacích akcí, problematika očkování.
Medikace a zdravotnické úkony ve škole – práva a povinnosti pedagogických pracovníků.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv
On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete
kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz
prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám
pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
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Lektor
Mgr. Lenka Polášková
Má více než 15 let pedagogické a lektorské praxe.
V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí, jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční
činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících,…

Termíny a přihláška
Datum
25.8.2021

Čas
14:00 - 17:00

Místo
On-line

Cena
2990 Kč

Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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