
MGR. MICHAELA VESELÁ      a       SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s. 

dovolují si pozvat Vás na  
 

ŠKOLNÍ ŘÁD  

(poradenský den - živý přenos) 
akreditace MSMT – 13492/2018-1-538 

 

Termín a čas: 13. května 2020, 10:00 - 15:00 hodin  

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá 
 

Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska 

(poradenský den). Přihlašuje se pouze 1 kontaktní osoba za školu. 

Uzávěrka přihlášek je 11. května 2020, případné dotazy zodpovíme na 

info@spolecnekbezpeci.cz nebo na tel. 774 709 773  
 

PROGRAM: 

Cílem poradenského dne bude - za podpory a vedení lektorky - zrevidovat a upravit Váš 

školní řád, aby byl v souladu s platnou legislativou, neobsahoval nic zbytečného a 

nadbytečného a nechybělo mu nic podstatného. Školní řád si upravíte v klidu a pohodě 

z domova nebo ze školy, sami nebo v týmu. Výstupem je nový a funkční dokument. Připravte 

si školní řád Vaší školy v takové podobě, abyste si v něm mohli škrtat a psát do něj, jak 

potřebujete. Setkání proběhne v naší obvyklé studiové podobě (živý přenos). Po skončení 

přenosu budete do záznamu přístup ještě 24 hodin a můžete si znovu zkontrolovat něco, co 

vám v přímém přenosu uniklo.  

Cílová skupina: ředitelé/ky škol (ZŠ i SŠ), zástupci/kyně a další pedagogičtí pracovníci, kteří 

se podílejí na tvorbě školního řádu 

 

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A ÚČASTI: 

Cena placeného přístupu je pro max. 4 osoby z jedné školy 3.000 Kč, pro malotřídky 

2.000 Kč. Z jedné školy se tedy mohou účastnit 1-4 osoby, cena je za školu, ne za osobu. 

Přímý přenos ze seminářů vysíláme prostřednictvím našeho YouTube kanálu. Nejpozději 12 

hodin před zahájením vysílání (na dřívější urgence nemůžeme z časových důvodů 

reagovat) zašleme na e-mailovou adresu kontaktní osoby odkaz, ve kterém si přímý přenos 

otevřete. Pokud budete přenos sledovat s kolegy ze sboru a každý bude na jiném místě, např. 

doma, přepošle kontaktní osoba odkaz svým kolegům.  

Během přenosu lze zasílat lektorce dotazy formou chatu (chat na YouTube je přístupný pouze 

pokud máte zřízenou e-mailovou schránku na gmail.com a přihlásíte se do ní), přes sms a 

aplikaci whatsapp (telefonní číslo sdělí lektorka na začátku přenosu).  

E-mailem Vám také zašleme blanket na osvědčení opatřený podpisem, který si následně 

můžete vytisknout a doplnit své údaje, a řádné účetní doklady o zaplacení (obojí po 

skončení akce, na dřívější urgence nemůžeme z časových důvodů reagovat). 
 

Způsob platby: Převodem – zálohová platba. Pokud pro vedení operativní (pomocné) 

evidence potřebujete doklad o provedení zálohové platby, využijte ten, který je přiložený 

k pozvánce (viz níže) a kde jsou obsaženy i pokyny k platbě. Předejte prosím Vaší účetní. 

Jiné doklady k zálohové platbě nevytváříme! Teprve po připsání částky na náš účet je 

účastník závazně přihlášen. 

http://www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska
mailto:info@spolecnekbezpeci.cz


DOKLAD O ZÁLOHOV  PLAT   

Datum splatnosti: 11. května 2020  

Forma úhrady: převodem na účet 

Číslo bankovního účtu: 215 393 331/0300 

VS: vaše IČO  

Do poznámky napište jméno a příjmení kontaktní osoby z přihlášky, kvůli snazší identifikaci 

platby 

Dodavatel: Společně k bezpečí, z.s. Staré Sedlo 92 Orlík nad Vltavou, 398 07. Zapsán ve 

spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce 

č.4458;  IČO: 270 54 705; DIČ: CZ 270 54 705 

Vystavil(a): Kateřina Pospíšilová  

Nejsme plátci DPH 

Zálohová platba za seminář „Školní řád“, konaný dne 13. května 2020. 

K úhradě:  

3.000,- Kč /tři tisíce korun/ 

2.000,- Kč /dva tisíce korun/ pro malotřídní školy 

 


