POZVÁNKA
On-line seminář

Kompetence školy a možná spolupráce s OSPOD
Termín: 17. 2. 2021
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny
Zahájení 10:00 hod, do Teamsů se přihlaste alespoň 5 min předem
1. část: 10:00 – 11:30hod
Přestávka 30 min
2. část: 12:00-13:30hod
Odkaz na připojení zašleme na email uvedený v registraci den před konáním semináře.
Registrace
Pro přihlášení použijte prosím registrační formulář na následujícím odkaze, registrace do 14. 2. 10:00 hod
https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/registrace-seminarkompetence-skoly-a-mozna-spoluprace-s-ospod-172/

Zaměření semináře
Cílem tohoto vzdělávacího programu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti
inkluzivního vzdělávání.
OSPOD byl v minulosti ze strany škol často chápán jako represivní a sankční orgán, který může zasáhnout v
případech porušování školního řádu nebo agresivních projevů ze strany žáka. Role OSPOD prošla velkou
proměnou s důrazem na autonomii rodiny, do které může stát zasahovat pouze v případech
nepřiměřeného ohrožení dítěte na jeho dalším vývoji. V současné době je tak třeba OSPOD vnímat jako
preventivní orgán, který v první řadě chrání oprávněné zájmy a práva konkrétního dítěte, zejména pak
právo na rodinu a rodinný život. Podíváme se společně na zákon o sociálně právní ochraně dětí, povíme si,
co můžeme my ve škole dělat a kam se případně obrátit. Jak řešit problémové situace. Ukážeme si, že ne
vždy je meziresortní provázanost- náš metodický pokyn k záškoláctví a metodický pokyn pro OSPODy od
MPSV.
Díky ujasnění si možností vzájemné spolupráce a řešení situace by v praxi nemělo docházet k vzájemným
neporozuměním a nabourání důležité spolupráce, která je pro řešení některých situací klíčovou.
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice II. (MAP II ORP ČB),
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525

Lektor a reference:
PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
-

lektorka speciálně pedagogických a sociálně psychologických témat s dlouholetou pedagogickou praxí
v oblasti běžného i speciálního školství

-

Certifikovaná lektorka s absolvovanými závěrečnými zkouškami NÚV/MŠMT/NIDV pro společné vzdělávání

-

lektorské vedení, příprava a metodologie seminářů od roku 2003 v oblasti prevence rizikového chování,
sociálních, zdravotních věd, psychologie a pedagogiky, speciální pedagogiky, time management, leadership a
projektové řízení - lektor VISK ve Studiu pedagogiky pro učitele, od roku 2005, lektor ve Specializačním studiu
prevence sociálně patologických jevů od roku 2007, Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga od roku
2006, Studium pedagogiky pro vychovatele od roku 2006 a další dlouhodobá i krátkodobá studia, lektor
NIDV/NPI aj. V posledních letech (od roku 2014) je i pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany dětí
dle § 48, odst. 2, písm. d) a f) ZSPOD.

Zástupci zapojených škol do MAP II ORP ČB mají účast na tomto akreditovaném semináři zcela
zdarma.
Kontakt:
Mgr. Jana Rychlíková: rychlikova@masrozkvet.cz

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice II. (MAP II ORP ČB),
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525

