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Cílem semináře je seznámit posluchače s typy mimořádných událostí v oblasti ochrany 
měkkých cílů, osobní bezpečnosti, specifik bezpečné práce s informacemi. Na případových 
studiích budeme prezentovat správný postup řešení, ale i důsledky chyb a diskutovat 
preventivní opatření vedoucí ke zvýšení osobní bezpečnosti z pohledu komunikačního 
výcviku. Cílem vzdělávacího programu je snížit uplatnění rizika směřujícího k ohrožení 
života a zdraví osob, zejména dětí (studentů) přijetím vhodných bezpečnostních opatření 
a poskytnutí základních informací umožňujících provést taková opatření svépomocí. 
Důležitou součástí semináře jsou praktické ukázky, při kterých jsou zohledněny specifika 
jednotlivých druhů škol.
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KOMU JE SEMINÁŘ URČEN?
• Seminář je určen vedoucím pedagogům, kteří se při výkonu své práce dostávají do 

situací, jež mohou ohrozit osobní bezpečnost dětí, žáků a studentů, ale i pedagogů 
a dalších zaměstnanců, případně jejich reputaci a soukromí. V tématech a příkladech 
z praxe budou zohledněna specifika jednotlivých druhů škol a školských zařízení, 
pro které budou semináře organizovány. 

• Určeno zejména pro ředitele škol a školských zařízení, zástupce ředitelů škol a škol-
ských zařízení, výchovné poradce, vedoucí vychovatele ŠD

AKREDITACE
• Akreditace MŠMT: VP 1/2019, pod č.j.: MSMT-15619/2019-2-701

INFORMACE O SEMINÁŘI 
• Rozsah semináře: 8 × 45 minut

• Počet posluchačů: 15–20 osob (minimální počet je 15 osob)

CENA SEMINÁŘE
• Poplatek za účastníka: 2.145 Kč (poplatek je osvobozen od DPH)

• Cena celkem: 32.175–42.900 Kč dle počtu účastníků

OSVĚDČENÍ, CERTIFIKACE 
• Pedagogický pracovník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
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