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Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací kurz

Legislativa v oblasti prevence ve školství
pod vedením Mgr. Jaroslava Šejvla Ph.D. z Kliniky adiktologie 1. LK UK
Cílová skupina: školní metodici prevence, vedení škol, pedagogové a pracovníci ve školství

Seminář je zaměřen na další rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti právního povědomí
při realizaci primární prevence ve školách. Pozornost je rovněž věnována závažnosti
jednotlivých forem rizikového chování s jeho typickými znaky – přestupek / trestný čin. Samostatná
část je věnována legislativním krokům v případech testování ovlivnění dětí návykovými látkami s
podrobným vysvětlením vzájemného propojení opory v zákonech a konkrétního postupu školy.
Obsah semináře vychází z potřeby dalšího aktualizace právního povědomí pedagogických
pracovníků při řešení problémových situací a z potřeby zkvalitnění spolupráce pedagogického
sboru se školním metodikem prevence, s výchovným poradcem a vedením školy.
Lektor má mnoho praktických i teoretických znalostí v oblasti legislativy a problematiky
závislostí, proto je možné v rámci školení konzultovat konkrétní případy.

Program je strukturován do několika rovin z hlediska hierarchie právních předpisů.
První část je zaměřena na obecně platné právní předpisy:
➢
➢
➢

mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána
ústavní předpisy
zákonné předpisy

Další část programu je věnována školskému zákonu jako speciální mu zákonu a souvisejícím
předpisům, specifický důraz je kladen na právní úpravu v jednotlivých formách rizikového chování:
záškoláctví
šikana a extrémní projevy agrese
rasismus a xenofobie
negativní působení sekt
rizikové sexuální chování
➢ závislostní chování
➢
➢
➢
➢
➢

Celková časová dotace kurzu pro pedagogy: 8 hod. – 1 školící den.
V případě zájmu o tento kurz nás prosím kontaktujte:
➢

email: zapotocka@magdalena-ops.cz

➢

tel.: 607 641 684
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