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 míjejí
účinkem, či se stávají terčem agrese. Proto se ředitelé obrátili na tým MAPu, aby pro
potřeby školek a škol zajistili na toto téma seminář.

Zveme všechny vychovatele, učitele MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga na seminář

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ŠKOLKY, ŠKOLY, DRUŽINY
dne 20. 10. 2017 od 9:00 do 13:00 v prostorách

odpovědnost

V průběhu semináře získáte informace k možnostem ochrany
Vaší osobnosti ve smyslu platné legislativy (pomluvy učitele,
nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné
vyhrožování, vydírání apod.). Budete také seznámeni s povinnostmi a právy subjektů podílejících se
na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním
řízení) ve školské oblasti a také s možností řešení školních situací souvisejících s problematikou rizik
spojených s odpovědností pedagoga.
Lektor: JUDr. Karel Kašpar

ochrana pedagoga

Po absolvování bezpečnostně právních studií
pracoval v resortu Ministerstva vnitra, kde se zabýval
problematikou ochrany osob a majetku. Po odchodu
ze státní služby si doplnil vzdělání v oblasti speciální pedagogiky a od roku 2007 pracuje
v Pedagogické, psychologické a právní poradně v Praze. V současné době se zabývá problematikou
prevence rizikového chování a právním poradenstvím v oblasti vzdělávání a výchovy dětí.

Vhodné pro státní i soukromé ZŠ i MŠ,
první stupeň víceletého gymnázia. Vstup je
zdarma a je pro Vás organizován díky projektu Místní akční plány v ORP Říčany, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000109

vztahy mezi rodičem a školou

práva a povinnosti s ohledem na zájem dítěte
Prosíme o potvrzení účasti na www.map@ricany.cz do 13. 10. 2017. Počet míst omezen. Lze
se dohodnout na dopravě tam a zpět z Říčan.
Adresa místa konání: ZŠ Kunice, Na Návsi 60, 251 63 Kunice

