SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s.
ve spolupráci s Městem Březová a ZŠ Březová dovoluje si pozvat Vás na

PORADENSKÝ DEN BŘEZOVÁ 2021
ŠKOLNÍ NÁSILÍ
(násilí vůči školní autoritě/učiteli)
(akr. MSMT 27509/2019-1-917)

Termín: 20. října 2021
Čas: od 9 do 17:00 hodin (prezence od 8:00)
Místo: Kulturní dům Březová u Sokolova, Komenského 250, 356 01 Březová
(EXIT č.146 z dálnice D6, možnost parkování přímo u budovy)
Podmínky přihlášení a účasti:

Účastnický poplatek 800,- Kč
1. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska , dbejte
prosím na správnost vyplněných údajů (zejména kontaktního e-mailu). Pokud se zúčastníte ve
větším počtu z jedné školy, hlaste se ideálně v rozmezí jednoho dne (kvůli následné
fakturaci).
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.
Storno podmínky: poplatek nevracíme, lze vyslat náhradníka.
Uzávěrka přihlášek je 15. 10. 2021 nebo do naplnění kapacity.
Případné dotazy zodpovíme na info@spolecnekbezpeci.cz
PROGRAM:
9:00 – 10:30 Přednáška
Zločin ve škole – aktivní a reaktivní útok vůči autoritě (Mgr. M. Veselá).
10:50 – 13:00 Kulatý stůl
Zločin ve škole – aktivní a reaktivní útok vůči autoritě.
Účastníky kulatého stolu budou tentokrát regionální ředitelky a ředitelé škol, zástupci policie,
OSPOD, kteří budou diskutovat o svých zkušenostech a sdílet své postupy, názory a návody
pro řešení konkrétních situací.
13:00 – 14:00 přestávka na oběd, oběd a celodenní občerstvení je zajištěno hlavními
sponzory akce, městem Březová a Základní školou Březová.
14:00 – 17:00 dílny – výběr podle vlastních preferencí na místě. Některé dílny se budou
v průběhu dne opakovat, jiné se uskuteční jen jednou. Dílnu povedou různí lektoři a
moderátoři z různých profesí. Podrobnosti a přesné schéma bude k dispozici na místě konání.
Po loňských zkušenostech víme, že se dostane na každého.

Tematické okruhy dílen:
A: Kazuistiky - násilí na učiteli
B: Hranice - kde končí kompetence školy a kde začínají kompetence vnějších institucí
C: já učitel a ty intervent (povede dvojice učitel/intervent)
D: Aplikované právo
Tým lektorů a moderátorů dílen: Martina Grohmanová, Martina Kekulová, Kateřina
Pospíšilová, Hana Procházková, Jana Ullspergerová, Michaela Veselá, Pavlína Vojtěchová a
další

Poradenský den Březová 2021 podpořil Karlovarský kraj z Programu
pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2021

